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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaném dne 24.09.2018 

 
1030/27ZM/2018 - Schválení předsednictva 27. zasedání ZMH dne 24.09.2018 
 
1031/27ZM/2018 - Schválení programu 27. zasedání ZMH konaného dne 24.09.2018 
 
1032/27ZM/2018 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH konaného  

dne 24.09.2018 
 
1033/27ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 25.06.2018  
 
1034/27ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH 
 
1035/27ZM/2018 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově II/2018 
 
1036/27ZM/2018 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím pro rok 2018 
 
1037/27ZM/2018 - Vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných statutárním  

městem Havířov  
 
1038/27ZM/2018 - Změna výše částek schválených jmenovitých investičních příspěvků,  

pořízení nemovitého majetku -  MŠ  Balzacova Havířov 
 
1039/27ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice          
 
1040/27ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark 
 
1041/27ZM/2018 - Záměr dostavby KD Leoše Janáčka na pozemcích parc.č. 203/56 a parc. 

č. 203/43, k.ú. Bludovice a záměr přijetí daru – dostavby KD Leoše Janáčka 
 
1042/27ZM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město 
 
1043/27ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 
 
1044/27ZM/2018 - Prodej pozemků na stavbu garáží v  k.ú. Bludovice      
 
1045/27ZM/2018 - Prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3 a části  

pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 
 
1046/27ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní Suchá  

pro výstavbu hřiště a petice – žádost občanů o přehodnocení                   
 
1047/27ZM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od paní Daroslavy Hanouskové  
 
1048/27ZM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Josefa Leksy 
 
1049/27ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá I. 
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1050/27ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá II. 
 
1051/27ZM/2018 - Převzetí zpevněných ploch vybudovaných v rámci výstavby KFC 

na pozemcích města  
 
1052/27ZM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Přednádražní prostor Havířov“                   
 
1053/27ZM/2018 - Vypořádání studny pro účely realizace stavby „Odkanalizování částí města  

Havířova V. etapa, část Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“ 
 
1054/27ZM/2018 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1280, k.ú. Bludovice pod stávajícím chodníkem                     
 
1055/27ZM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MKS Havířov  

a SSRZ Havířov 
 
1056/27ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a úpravy  

zřizovacích listin příspěvkových organizací  
 
1057/27ZM/2018 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období 
leden – červen 2018  

 
1058/27ZM/2018 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Domova seniorů Havířov 
 
1059/27ZM/2018 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 72. – 115.  
 
1060/27ZM/2018 - Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2018 
 
1061/27ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 
 
1062/27ZM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 1105/OSRM/2015 ze dne 19.01.2016  

a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při 
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

 
1063/27ZM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 
 
1064/27ZM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“  
 
1065/27ZM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Koncepce odpadového hospodářství“  
 
1066/27ZM/2018 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města  

Havířova v roce 2018 
 
1067/27ZM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 
1068/27ZM/2018 - Opatření obecné povahy – změna č. 3 Územního plánu Havířov 
 
1069/27ZM/2018 - Stavba č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ - schválení realizace  

investiční akce pro rok 2019  
 
1070/27ZM/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální  

ochranné deratizace  
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1071/27ZM/2018 - Zrušení Koupalištního řádu  
 
1072/27ZM/2018 - Pořízení nemovitého majetku - Sociální služby města Havířova 
 
1073/27ZM/2018 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2018 
 
1074/27ZM/2018 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních  

řidičů-rotomat 
 
1075/27ZM/2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2017  

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
 
1076/27ZM/2018 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci – informace o zániku společnosti  
 
1077/27ZM/2018 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady konané dne 22.5.2018 
 
1078/27ZM/2018 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané 

dne 5.6.2018 
 
1079/27ZM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  

dne 8. 6. 2018 
 
1080/27ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 
 
1081/27ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.09.2018 

 

1030/27ZM/2018 - Schválení předsednictva 27. zasedání ZMH dne 24.09.2018________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24.09.2018 ve složení: 

 

Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířov 

Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

1031/27ZM/2018 - Schválení programu 27. zasedání ZMH konaného dne 24.09.2018___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 24. září 2018 dle přílohy  

 

 

1032/27ZM/2018 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH konaného  

dne 24.09.2018______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 24.09.2018  

paní Bc. Alenu OLŠOKOVOU (ANO 2011) 

pana Karla ĎURKÁČE (KSČM) 

 

 

1033/27ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 25.06.2018______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 25. června 2018 
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1034/27ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě „Na Dolanech“,  

k. ú. Bludovice, do majetku města  
 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé  

 
670/17ZM/2017 Prodej části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá 
737/19ZM/2017 Prodej pozemků  a staveb v k.ú. Dolní Suchá společnosti 

Santarius s.r.o. 
968/25ZM/2018 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství  

a kultury  
992/26ZM/2018 Prodej části pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město      
993/26ZM/2018 Prodej části pozemku parc.č. 638, k.ú. Bludovice 
994/26ZM/2018 Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnických podílů  

na pozemcích v k.ú. Šumbark 
995/26ZM/2018 Výkup části pozemku parc.č. 2043/4, k.ú. Bludovice 

1000/26ZM/2018 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci  
ZŠ M. Kudeříkové 

1001/26ZM/2018 Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové 
organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

1003/26ZM/2018 Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro 
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 
Selská, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 

1004/26ZM/2018 Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy pro 
ZŠ Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 
57 okres Karviná pro školní rok 2018/2019 

1005/26ZM/2018 Poskytnutí investičního příspěvku pro rok 2018 ZŠ Gorkého 
Havířov 

1006/26ZM/2018 Zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ ASTERIX pro rok 
2018 v souvislosti s úhradou nákladů plynoucích ze zavedení 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679   

1007/26ZM/2018 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

1010/26ZM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní 
dotace a dary“ – umístění v seriálu soutěží Havířovské ligy 
středních škol 

1013/26ZM/2018 Návrh na poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov, z. s.,  
na spolufinancování projektu „Rekonstrukce fotbalového 
stadionu“ 

1014/26ZM/2018 Návrh na poskytnutí investiční dotace Sportovnímu klubu 
stolního tenisu Baník Havířov z. s.,  na spolufinancování 
projektu Centrum reprezentace stolního tenisu I. etapa 

1018/26ZM/2018 Závěrečný účet města Havířova za rok 2017 a účetní závěrka 
města Havířova sestavená k 31. 12. 2017 
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1021/26ZM/2018 Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy kanalizací dle 
zákona o vodovodech a kanalizacích 

1022/26ZM/2018 Tarifní podmínky MHD Havířov od 1.7.2018 - rozšíření 
bezplatné přepravy (Zvýšení prokazatelné ztráty z provozu 
Městské hromadné dopravy Havířov v r. 2018) 

1023/26ZM/2018 Prodloužení trasy linky č. 410 MHD Havířov (Zvýšení 
prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy 
Havířov v r. 2018) 

1025/26ZM/2018 Zánik funkce přísedící Okresního soudu v Karviné  
– Irena Michalová 

 

   

1035/27ZM/2018 - Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově II/2018___________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

informace o stavu čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově za období  

leden - červenec 2018 dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ a v souladu s rozpočtem pro komisi 

BESIP:  

 

1. Městské policii Havířov 

ve výši 750 000,- Kč 

na dofinancování realizace veřejné zakázky ZPŘ/299/MP/18 – „Mobilní 

služebna Městské policie Havířov - přestavba“ 

 

2. Městské policii Havířov 

ve výši 500,- Kč 

na doplnění výstroje pro instruktory výcviku sebeobrany v rámci projektu „Ženy 

naučte se bránit II.“ – 5 ks chráničů zubů Professional Fighter 

 

3. odboru kancelář primátora Magistrátu města Havířova 

ve výši 75 000,- Kč 

na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením  

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice 

 

4. zvýšením příspěvku na provoz  

Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570  

o částku 26 700,- Kč  

na nákup jízdních kol, koloběžek a cyklistických přileb  

 

5. zvýšením příspěvku na provoz:  

Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754  

o částku 28 840,- Kč  

na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů  
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u k l á d á  

 

ekonomickému odboru zapracovat uvedené čerpání a zvýšení příspěvku na provoz  

výše uvedeným zařízením z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob  

a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově do návrhu úprav 

rozpočtu V. na rok 2018 

 

 

1036/27ZM/2018 - Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím pro rok 2018_______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

zapojení schválené neinvestiční rezervy pro rok 2018 odboru školství a kultury,  

a to formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím takto: 

 

1. Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím  

Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, IČO: 75027577  

ve výši 259 000 Kč - dofinancování výjimky z počtu žáků  

     

2. Základní škole Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57  

okres Karviná, IČO: 61988600 ve výši 231 000 Kč – dofinancování výjimky 

z počtu žáků 

 

3. Základní škole Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 62331248 ve výši 10 000 Kč - Havířovská liga - za umístění 

(1. místo) 

 

4. Základní škole Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná,  

IČO: 48805513 ve výši 8 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (2. místo) 

 

5. Základní škole Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková  

organizace, IČO: 70958149 ve výši 6 000 Kč - Havířovská liga - za umístění  

(3. místo) 

 

6. Základní škole Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

IČO: 48805475 ve výši 4 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (4. místo) 

        

7. Základní škole Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná,  

IČO: 62331230 ve výši 2 000 Kč - Havířovská liga - za umístění (5. místo) 

 

u k l á d á 

  

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 výše 

uvedená usnesení 

Z: vedoucí EO 

T: 30.009.2018 
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1037/27ZM/2018 - Vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných statutárním  

městem Havířov____________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 

Havířov dle Přílohy č. 1 

 

u k l á d á 

  

předložení zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Havířov dle schváleného vzoru k projednání a schválení 

Zastupitelstvu města Havířova   

Z: vedoucí OŠK,  

vedoucí OSV  

a vedoucí OPS             

T: 31.12.2018 

 

  

1038/27ZM/2018 - Změna výše částek schválených jmenovitých investičních příspěvků,  

pořízení nemovitého majetku - MŠ Balzacova Havířov____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

příspěvkové organizaci města Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, 

IČO: 61988685  

 

1. změnu použití výše částek schválených investičních příspěvků na rok 2018,  

a to takto:  

- finanční částku na pítko na školní zahradu ve výši 19 000,00 Kč změnit  

na 8 610,00 Kč 

- finanční částku na ekologickou badatelnu na školní zahradu ve výši  

65 000,00 Kč změnit na 132 950,00 Kč s tím, že pořízení ekologické badatelny 

bude dokryto z úspory pořízení pítka na školní zahradu ve výši 10 390,00 Kč, 

převodem z rezervního fondu do fondu investic ve výši 45 000,00 Kč  

a finančními prostředky z fondu investic ve výši 12 560,00 Kč 

 

2. pořízení nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele a předání tohoto majetku  

k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

- ekologická badatelna na školní zahradu MŠ Kosmonautů v ceně  

132 950,00 Kč včetně DPH 
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u k l á d á 
 
ekonomickému odboru zapracovat změnu použití výše schválených investičních 
dotací na rok 2018 do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 
 

Z: vedoucí EO 
T: do 31.09.2018 

 

  
1039/27ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice_______________          
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, orná půda o výměře cca 1 200 m

2   

v kat. území Bludovice manželům Mgr. Pavlíně Ferkové a Ing. Stanislavu Ferkovi, 
bytem …………………………………, za účelem výstavby rodinného domu                

 

 
1040/27ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e 
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/19, o výměře cca 258 m

2
, k.ú. Šumbark, 

pro společnost Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5,  
IČO: 26178541, za účelem výstavby okapového chodníku, přeložení inženýrských 
sítí a označení nové prodejny v rámci stavby „Prodejny potravin Lidl,  
ul. U Nádraží, Havířov“ 

 

 
1041/27ZM/2018 - Záměr dostavby KD Leoše Janáčka na pozemcích parc.č. 203/56 a parc. 

č. 203/43, k.ú. Bludovice a záměr přijetí daru – dostavby KD Leoše Janáčka__ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
1. záměr dostavby jednopodlažní budovy se zelenou extenzivní střechou,  

která bude součástí Kulturního domu Leoše Janáčka (rozšíření stávajícího 
nebytového prostoru Jazz Klubu) na částech pozemků parc.č. 203/56 a parc. 
č. 203/43, k.ú. Bludovice o výměře cca 250 m

2 
realizovanou společností JAZZ 

CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. se sídlem Havířov-Město, Příčná 327/1,  
IČO: 07289049 

 
2. záměr přijetí daru – dostavby jednopodlažní budovy se zelenou extenzivní  

střechou, která bude součástí  Kulturního domu Leoše Janáčka (rozšíření 
stávajícího nebytového prostoru Jazz Klubu) na částech pozemků parc.č. 203/56 
a parc.č. 203/43, k.ú. Bludovice po kolaudaci stavby od společností JAZZ 
CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. se sídlem Havířov-Město, Příčná 327/1,  
IČO: 07289049 
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1042/27ZM/2018 - Prodej pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

prodej pozemku  parc.č. 3736, ost.plocha  o výměře 411 m
2
, katastrální území 

Havířov-město společnosti Autodům Vrána s.r.o., se sídlem Havířov-Město, 

Železničářů 1492/3, IČO: 26826399 za účelem zvětšení odstavné a manipulační 

plochy za smluvní cenu ve výši 400,00 Kč/m
2
, tj. celkem za 164.400,00 Kč  

+ 1.900,00 Kč za zpracování znaleckého posudku + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 

 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:   

- jedná se o pozemek nepotřebný a nevyužitelný pro město, který bezprostředně  

navazuje na plochy pozemku parc.č. 3734, k.ú. Havířov-město, na němž je 

umístěna stavba v majetku kupující společnosti 

- na pozemku se nedá přímo „podnikat“ 

- pozemek již delší dobu udržuje společnost na vlastní náklady 

- za obvyklou, tržní cenu není pozemek prodejný 

- kupující společnost je společností, která podniká na území města Havířova  

už téměř 20 let a patří mezi významné zaměstnavatele na území města Havířova 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 

Z: vedoucí EO 

T:  31.10.2018 

 

  

1043/27ZM/2018 - Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město__________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

prodej části pozemku parc.č. 3562/1 nově dle geometrického plánu označenou 

jako parc.č. 3562/5, zahrada o výměře 42 m
2
, k.ú. Havířov - město,  

paní Daši Dametzové a panu Ing. Vítězslavu Dametzovi CSc., bytem  

………………………………, za účelem rozšíření zahrady, za cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 5.460,00 Kč (tj. 130,00 Kč/ m
2
) + výše DPH platné ke dni 

povinnosti přiznat daň                                                                                                              

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy 

 

Z: vedoucí EO  

T: 31.12.2018          
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1044/27ZM/2018 - Prodej pozemků na stavbu garáží v k.ú. Bludovice_______________________      
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
prodej pozemku parc.č. 3014/6 o výměře 19 m

2 
a pozemku parc.č. 3014/7  

o výměře 19 m
2
, k.ú. Bludovice panu Ladislavu Kočímu, bytem  ………………, 

………………, za účelem výstavby dvou garáží za cenu v místě a čase obvyklou 
ve výši 19.020,00 Kč (tj. 500,53 Kč/m

2
) + 2.000,00 Kč cena za zpracování 

znaleckého posudku + výše DPH platné  ke dni povinnosti přiznat daň 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                 

 
Z: vedoucí EO 
T:  31.10.2018 

 

 
1045/27ZM/2018 - Prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3 a části  

pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice_________________________________ 
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e  
 
prodej pozemků parc.č. 1972/2  o výměře 25 m

2
, parc.č. 1973/1 o výměře 77 m

2
, 

parc.č. 1980/3 o výměře 95 m
2 

a prodej části pozemku parc.č
. 
1980/1 odměřenou 

geometrickým plánem č. zak. 4327-14/2018 a označenou jako pozemek parc.č. 
1980/1 o výměře 76 m

2
, k.ú. Bludovice, spoluvlastníkům rodinného domu čp. 899, 

k.ú. Bludovice paní Anně Klučarikové, bytem ………………………………  
a paní Mgr. Daně Podvojské, bytem ………………………………… za účelem 
rozšíření zahrady a za účelem vybudování nezbytné přístupové cesty k jejich 
rodinnému domu za cenu v místě a čase obvyklou u pozemků parc.č. 1973/1  
a parc.č. 1972/2 o výměře celkem 102 m

2 
ve výši 41.670,00 Kč (tj. 408,53 Kč/m

2
), 

u pozemků  parc.č. 1980/3 a parc.č. 1980/1 o výměře celkem 171 m
2 

ve výši
 

60.060,00 Kč (tj. 351,22 Kč/m
2
), celkem za 101.730,00 Kč + 2.200,00 Kč  

za zpracování znaleckého posudku + 5.200,00 Kč (½ ceny za vyhotovení GP)  
+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň. 
 
1. Na prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1 a parc.č. 1980/3,  

k.ú. Bludovice bude uzavřena konečná kupní smlouva. 
 
2. Na prodej pozemku parc.č. 1980/3, k.ú. Bludovice bude uzavřena na dobu 2 let,  

tj. do doby vybudování přístupové cesty k RD a vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o užívání stavby, smlouva o budoucí 
kupní smlouvě (dále jen BKS) za těchto podmínek: 

 
a) před podpisem BKS zaplatí budoucí kupující část kupní ceny (jistiny) ve výši  

16.015,00 Kč 
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b) budoucí kupující doručí městu pravomocné stavební povolení ve lhůtě  
do 12 měsíců od účinnosti BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k odstoupení 
města od BKS a uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,00 Kč  

 
c) budoucí kupující má právo od BKS odstoupit z důvodu upuštění od realizace  

sjednaného účelu BKS, budoucí kupující uhradí městu smluvní pokutu 
10.000,00 Kč, město vrátí uhrazenou část kupní ceny sníženou o smluvní 
pokutu 

 
d) budoucímu kupujícímu bude založeno v BKS právo v souladu se zákonem  

č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů provést 
přístupové komunikace na prodávaném pozemku (souhlas se stavbou) 

 
e) budoucí kupující na vlastní náklady zajistí před zahájením stavby přesunutí  

plotu a vrat a bezproblémový přístup a příjezd vlastníkovi RD čp. 900 k jeho 
nemovitosti   

 
f) budoucí kupující uhradí vlastníkovi před zahájením stavby hodnotu trvalých  

porostů na kupované části pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 
 
g) budoucí kupující vybudují přístupovou cestu nejpozději do dvou let  

od uzavření BKS, nesplnění této lhůty je důvodem k dostoupení do smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě 

 
h) na pozemku parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice se nachází dvě skříňky HUP  

pro vlastníky obou rodinných domů a sloup VN, který budou muset budoucí 
kupující přemístit na vlastní náklady na jiné vhodné místo stanovené 
vlastníkem, tj. společností ČEZ, aby mohly vybudovat příjezdovou cestu  
ke svému rodinnému domu 

 
ch) v případě odstoupení od smlouvy ze strany města je kupující povinen uvést  

Pozemek do původního stavu do 3 měsíců od doručení oznámení  
o odstoupení od BKS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

 
i) budoucí kupující nemá právo požadovat po městu úhradu za zhodnocení  

Pozemku. 
 
3. Kupní smlouva (dále jen KS) bude uzavřena do 60 dnů ode dne, kdy kupující  

doručí na ekonomický odbor pravomocné rozhodnutí o užívání stavby, za těchto 
podmínek: 

 
a) kupující uhradí městu zbývající část kupní ceny ve výši 10.678,00 Kč + DPH 

do 30 dnů od uzavření KS 
 
b) návrh na vklad vlastnického práva bude podán městem po zaplacení celé  

kupní ceny. 
 
p o v ě ř u j e  
 
náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv        

                                          
Z: vedoucí EO 
T:  31.03.2019 
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1046/27ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní Suchá  

pro výstavbu hřiště a petice – žádost občanů o přehodnocení_______________                   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

odkoupení pozemku parc. č. 1952/4 orná půda o výměře 5563 m
2
, k.ú. Dolní 

Suchá ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 277 69 143, pro účely výstavby hřiště 

lokálního charakteru, za smluvní kupní cenu ve výši 310,00 Kč/m
2
, tj. při výměře 

5.563 m
2
 celkem 1.724.530,00 Kč s tím, že 700.000,00 Kč město uhradí  

při podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny uhradí v termínu  

do 31. 3. 2019            

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

1. petici občanů části města Havířov-Dolní Suchá, ze dne 11. 6. 2018, proti záměru 

města koupit pozemek parc. č. 1952/4, k.ú. Dolní Suchá od společnosti Asental 

Land, s.r.o. a proti výstavbě tenisových kurtů, hřiště, parkoviště a občerstvení na 

tomto pozemku   

 

2. text odeslané odpovědi na petici dle přílohy č. 4 materiálu 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy   

 

                                                                                                                   Z: vedoucí EO 

                                                                                                                   T: 31.12.2018  

 

 

1047/27ZM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od paní Daroslavy Hanouskové_______________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. 

č. 748/13, o výměře 21 m
2
, k.ú. Bludovice, od vlastníka  

paní Daroslavy Hanouskové, bytem …………………………………………, která 

stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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1048/27ZM/2018 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.   

od pana Josefa Leksy________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. 

č.  748/36, o výměře 21 m
2
, k.ú. Bludovice, od vlastníka pana Josefa Leksy, bytem 

……………………………………………, který stavbu nabídl městu, vlastníkovi 

pozemku pod stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

 

 

1049/27ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá I.______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

odkoupení pozemků v katastrálním území Dolní Suchá, a to pozemků: 

parc.č. 465/2, zahrada o výměře 421 m
2
 

parc.č. 463, ostatní plocha o výměře 402 m
2
 

parc.č. 464, zahrada o výměře 115 m
2
 

parc.č. 1930, zahrada o výměře 518 m
2
 

parc.č. 1915, orná půda o výměře 1826 m
2
 

parc.č. 1916, ost. plocha o výměře 573 m
2
 

parc.č. 1918/1, zahrada o výměře 344 m
2
 

parc.č. 1918/2, zahrada o výměře 169 m
2
 

parc.č. 1919, ost.plocha o výměře 530 m
2
 

parc.č. 1920/1, zahrada o výměře 1330 m
2
 

parc.č. 1920/2, zahrada o výměře 159 m
2 

od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská  

Ostrava, Gregorova 2582/3,  IČO: 27769143 za kupní cenu  

340,00 Kč/m
2
 až 350,00 Kč/m

2
, tj. celkem ve výši 2.226.070,00 Kč  

+ výše DPH platné ke dni povinnosti přiznat daň 

 

  

1050/27ZM/2018 - Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá II._____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

  

odkoupení pozemků v katastrálním území Dolní Suchá, a to pozemků: 

parc.č. 2383/2, zahrada o výměře 151 m
2 

parc.č. 2385, zahrada o výměře 278 m
2  

parc.č. 2383/4, ostatní plocha o výměře 85 m
2
  

parc.č. 2389, ostatní plocha o výměře 295 m
2
 

parc.č. 2383/5, ostatní plocha o výměře 68 m
2
  

parc.č. 2384, zahrada o výměře 200 m
2 
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od vlastníka: společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská  

Ostrava, Gregorova 2582/3,  IČO: 27769143 za kupní cenu  

350,00 Kč/m
2
, tj. celkem ve výši 376.950,00 Kč + výše DPH platné 

ke dni povinnosti přiznat daň 

 

 

1051/27ZM/2018 - Převzetí zpevněných ploch vybudovaných v rámci výstavby KFC 

na pozemcích města_________________________________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

převzetí nově vybudovaných zpevněných asfaltových ploch na pozemcích města  

parc.č. 1234/1 a parc.č. 2196/1 o výměře 347 m
2
, k.ú. Havířov-město  

a dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou Ing. Michalem Klimšou 

od společnosti Imotas, s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4,   

IČO 29391903, za symbolickou cenu ve výši 1,00 Kč do majetku města     

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy      

                                            

Z: vedoucí EO 

T:  31.10.2018 

 

  

1052/27ZM/2018 - Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Přednádražní prostor Havířov“__                   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 15800 „Přednádražní prostor Havířov“ koupi částí 

pozemků k.ú. Havířov město, parc. č. 3746 o výměře cca 1437 m
2
, parc. č. 3747   

o výměře cca 114 m
2
 a parc. č. 3749 o výměře cca 957 m

2
, ve vlastnictví 

prodávajícího,  jimiž jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

110 00 Praha, Nové Město, IČO: 709 94 226, v rozsahu dle geometrického 

zaměření, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným  

na náklady kupujícího s tím, že pro účely stavebního řízení bude uzavřena smlouva 

o právu provést stavbu, se závazkem investora, že na výzvu vlastníka nemovitostí 

uzavře kupní smlouvu k nemovitostem dotčeným stavbou             

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

Z: vedoucí EO 

T: po dokončení  

stavby  
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1053/27ZM/2018 - Vypořádání studny pro účely realizace stavby „Odkanalizování částí města  

Havířova V. etapa, část Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“___________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

pro účely realizace stavby č. 16025 „Odkanalizování částí města Havířova  

V. etapa, část Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“ výkup studny, která je 

součástí geometricky oddělené části pozemku parc. č. 1742/3, k.ú. Prostřední 

Suchá, určené pro umístění souběžné výtlačné a gravitační kanalizace včetně 

přeložky vodovodu, přičemž studna ve vlastnictví Ing. Pavla Horáka, bytem 

…………………………………………, bude vykoupena za kupní cenu zjištěnou 

znaleckým posudkem č. 498-44/18, ze dne 20. 8. 2018, která činí 66.740,00 Kč    

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

Z: vedoucí EO 

T: 31.10.2018  

 

  

1054/27ZM/2018 - Přijetí daru pozemku parc. č. 1280, k.ú. Bludovice pod stávajícím chodníkem                     

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

přijetí daru pozemku k.ú. Bludovice, parc. č. 1280  ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 314 m
2
, z majetku Farního sboru Slezské církve 

evangelické a. v. v Havířově-Bludovicích, se sídlem Selská 428/12,  

736 01 Havířov – Bludovice, IČO: 696 24 585, do majetku města, pro účely 

rekonstrukce stávajícího chodníku              

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka pro ekonomiku a správu majetku podpisem smlouvy   

 

Z: vedoucí EO 

T: 30.06.2019  
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1055/27ZM/2018 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MKS Havířov  
a SSRZ Havířov____________________________________________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e 
 
darování movitých věcí příspěvkovým organizacím, a to:  
 
1. movitých věcí pořízených v rámci investiční akce 16022 – Rekonstrukce  

trafostanice TS KA 9103 v KDLJ - transformátor olejový, inv. číslo 
000000072213 v účetní ceně 176.465,95 Kč, zkoušečka napětí VN, inv. číslo 
000000072214 v účetní ceně 5.756,60 Kč, zkratovací souprava NN, inv. číslo 
000000072215 v účetní ceně 6.501,90 Kč, zkratovací souprava VN, inv. číslo 
000000072216 v účetní ceně 5.523,70 Kč, zkoušečka napětí NN, inv. číslo 
000000072217 v účetní ceně 618,90 Kč, izolační rukavice do 1000 V, inv. číslo 
000000072218 v účetní ceně 998,30 Kč, zdravotnická skříňka, inv. číslo 
000000072219 v účetní ceně 2.957,50 Kč, izolační dielektrická obuv, inv. číslo 
000000072220 v účetní ceně 1.275,10 Kč, záchranný hák, inv. číslo 
000000072221 v účetní ceně 2.602,10 Kč, příspěvkové organizaci Městské 
kulturní středisko Havířov, IČO: 00317985 

 
2. movitých věcí pořízených v rámci investiční akce 16037 – Rekonstrukce  

trafostanice TS KA 9100 ve VÚH - transformátor olejový, inv. číslo 
000000072203 v účetní ceně 335.585,33 Kč, zkoušečka napětí VN, inv. číslo 
000000072204 v účetní ceně 7.232,65 Kč, zkratovací souprava NN, inv. číslo 
000000072205 v účetní ceně 8.169,07 Kč, zkratovací souprava VN, inv. číslo 
000000072206 v účetní ceně 6.939,96 Kč, zdravotnická skříňka, inv. číslo 
000000072207 v účetní ceně 3.715,79 Kč, záchranný hák, inv. číslo 
000000072208 v účetní ceně 3.269,30 Kč, zkoušečka napětí NN, inv. číslo 
000000072209 v účetní ceně 777,67 Kč, izolační rukavice do 1000 V, inv. číslo 
000000072210 v účetní ceně 1.254,17 Kč, izolační dielektrická obuv, inv. číslo 
000000072211 v účetní ceně 1.602,04 Kč, příspěvkové organizaci Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov, IČO: 00306754 

 
p o v ě ř u j e 
 
náměstka primátorky pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích 
smluv 

Z: vedoucí EO 
T: 31.10.2018 

 

  
1056/27ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a úpravy  

zřizovacích listin příspěvkových organizací_____________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova 
 
s c h v a l u j e    
 
1. předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a to:  
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a) technického zhodnocení budovy střediska Helios  
na ul. Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov-Město – 3 ks výsuvných 
venkovních markýz v účetní ceně 162.432,00 Kč, technických zhodnocení 
budovy střediska Luna na ul. Lidická 1200/52c, Havířov-Šumbark – pořízení 
protipožárních dveří v účetní ceně 76.993,00 Kč a rozšíření místnosti 
ergoterapeutické dílny v účetní ceně 89.900,00 Kč a majetku - rehabilitačních 
strojů v účetní ceně 256.690,50 Kč, které se staly součástí hřiště pro seniory 
střediska Luna, příspěvkové organizaci Domov seniorů Havířov, příspěvková 
organizace, 736 01  Havířov-Město, Jaroslava Seiferta 1530/14, 
IČO: 75139243  

 
b) oplocení – nová část hřbitova (inv. č. 000000073009) na parc. č. 2407,  

k. ú. Šumbark,  v účetní ceně 99.419,00 Kč a oplocení – nová část hřbitova 
(inv. č. 000000073008) na parc. č. 2387 a 2388, k. ú. Šumbark, v účetní ceně 
53.740,00 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova,  
736 01 Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12, IČO: 60337583 

 
c) odstavné a manipulační plochy – Městský fotbalový areál Prostřední Suchá  

na parc. č. 1248/1 a 1248/9, k.ú. Prostřední Suchá v účetní ceně  
442.889,00 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 
 

d) pozemku v k. ú. Havířov-město parc. č. 988/6, ostatní plocha – jiná plocha,  
o výměře 180 m

2
 v účetní ceně 540,00 Kč příspěvkové organizaci Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  
736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 

 
e) pozemků v k. ú. Dolní Suchá parc. č. 1981/2 o výměře 400 m

2
 v účetní ceně  

16.166,00 Kč a parc. č. 1985/1 o výměře 633 m
2
 v účetní ceně 24.383,00 Kč, 

včetně staveb na nich stojících, a to oplocení v účetní ceně 9.129,40 Kč, 
zabudovaná tabule na malování v účetní ceně 10.027,00 Kč, zahradní 
domeček s tabulí v účetní ceně 34.972,00 Kč, dětský kolotoč v účetní ceně 
42.478,82 Kč, pružinové houpadlo v účetní ceně 11.684,32 Kč, pružinové 
houpadlo v účetní ceně 12.470,82 Kč, lanovka v účetní ceně 25.901,82 Kč, 
dvojprohazovadlo v účetní ceně 9.203,82 a drobná stavba „Set brnk“ v účetní 
ceně 68.000,00 Kč příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních 
zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754 

 
f) oplocení s brankou na parc. č. 2105/382, k.ú. Šumbark v účetní ceně  

34.987,00 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Šumbark 
Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588 

 
2. vynětí majetku z hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
a to:  

 
a) pozemků v k. ú. Šumbark - parc. č. 944/174, ostatní plocha – zeleň, o výměře  

63 m
2
 v účetní ceně 189,00 Kč, parc. č. 944/176, ostatní plocha - zeleň,  

o výměře 450 m
2
 v účetní ceně 1.365,00 Kč, parc. č. 944/181, ostatní plocha  

– zeleň, o výměře 133 m
2
 v účetní ceně 384,00 Kč a parc. č. 944/185, ostatní 

plocha – zeleň, o výměře 879 m
2
 v účetní ceně 2.610,00 Kč z hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola Havířov-Šumbark  
M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 736 01  Havířov-Šumbark,  
IČO: 48805475 
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b) pozemku parc. č. 988/6, k.ú. Havířov-město, ostatní plocha – jiná plocha,  

o výměře 180 m
2
 v účetní ceně 540,00 Kč z hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, 

IČO: 62331230 

 

c) pozemků v k. ú. Dolní Suchá - část parc. č. 1981/2, ostatní plocha – zeleň,  

o výměře 400 m
2
 (oddělená z původního pozemku parc. č. 1981/2 o výměře 

868 m2) v účetní ceně 16.166,00 Kč a parc. č. 1985/1, zahrada, o výměře  

633 m
2
 v účetní ceně 24.383,00 Kč, včetně staveb na nich stojících, a to 

oplocení v účetní ceně 9.129,40 Kč, zabudovaná tabule na malování v účetní 

ceně 10.027,00 Kč, zahradní domeček s tabulí v účetní ceně 34.972,00 Kč, 

dětský kolotoč v účetní ceně 42.478,82 Kč, pružinové houpadlo v účetní ceně 

11.684,32 Kč, pružinové houpadlo v účetní ceně 12.470,82 Kč, lanovka 

v účetní ceně 25.901,82 Kč, dvojprohazovadlo v účetní ceně 9.203,82  

a drobná stavba „Set brnk“ v účetní ceně 68.000,00 Kč z hospodaření 

příspěvkové organizace Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, 

příspěvková organizace, IČO: 61988588 

 

3. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů  

Havířov, příspěvková organizace, 736 01  Havířov-Město,  

Jaroslava Seiferta 1530/14, IČO: 75139243, ve znění přílohy č. 1 tohoto 

materiálu 

 

4. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby  

města Havířova, 736 01 Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12, IČO: 60337583, 

ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu  

 

5. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa  

sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a,  

736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 00306754, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu  

 

6. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  

Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná,  

736 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805475, ve znění přílohy č. 4 tohoto 

materiálu 

 

7. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  

Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČO: 62331230, ve znění 

přílohy č. 5 tohoto materiálu 

 

8. úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola  

Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, IČO: 61988588, 

ve znění přílohy č. 6 tohoto materiálu  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

a) skutečnost, že v rámci rekonstrukce rodinného domu na ul. Hřbitovní č. p. 168  

v Havířově-Šumbarku, který je předán k hospodaření příspěvkové organizaci 

Sociální služby města Havířova, byla rozdělena účetní cena budovy 

detašovaného pracoviště 492.749,60 Kč, a to na:  
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- budovu rodinného domu na ul. Hřbitovní č. p. 168 – účetní cena  
276.466,06 Kč,  

- hospodářskou budovu u domu – účetní cena 133.879,34 Kč,  
- garáž u domu na pozemku parc. č. 2406 – účetní cena 41.202,10 Kč,  
- garáž u domu na pozemku parc. č. 2407 – účetní cena 41.202,10 Kč 

 
b) skutečnost, že byly sloučeny pozemky v k.ú. Šumbark, a to parc. č. 944/596  

o výměře 439 m
2
  v účetní ceně 1.317,00 Kč a parc. č. 944/597 o výměře 4 m

2
 

v účetní ceně 12,00 Kč do jednoho pozemku parc. č. 944/596 o výměře 443 m
2
 

v účetní ceně 1.329,00 ve správě příspěvkové organizace Základní škola 
Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná, 7 
36 01  Havířov-Šumbark, IČO: 48805475 

 
c) skutečnost, že byl rozdělen pozemek v k. ú. Dolní Suchá parc. č. 1981/2  

o výměře 868 m
2
, a to na parc. č. 1981/2, k.ú. Dolní Suchá, o výměře 400 m

2
, 

který bude předán k hospodaření v souladu s tímto usnesením dle bodu 1 e) 
příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
a na pozemek nově označený jako parc. č. 1981/4, k. ú. Dolní Suchá, o výměře 
468 m

2
, který zůstane ve správě příspěvkové organizace Mateřská škola 

Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace.  
 
u k l á d á  
 
odboru právních služeb vyhotovit dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací v souladu s tímto usnesením 

 

 
1057/27ZM/2018 - Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období 
leden – červen 2018_________________________________________________  

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 
b e r e  n a  v ě d o m í 
 
plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti, rozvahové účty města  
a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací za období  
leden – červen 2018, dle důvodové zprávy a příloh 

 

 
1058/27ZM/2018 - Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Domova seniorů Havířov____ 
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
u k l á d á 
 
ekonomickému odboru zapracovat odvod z fondu investic Domova seniorů 
Havířov, příspěvková organizace, do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 500 000,00 Kč 
do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2018 formou zvýšení příjmů ekonomického 
odboru a zvýšení výdajů odboru územního rozvoje 

Z: vedoucí EO 
T: září 2018 
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1059/27ZM/2018 - Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 72. – 115.__  
 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtová opatření č. 72., 73., 74., 75., 76., 77. a 78., dle důvodové zprávy 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 79. – 115., dle důvodové zprávy 

b) na základě rozpočtových opatření č. 72. – 115. tyto nové závazné ukazatele  

rozpočtu města Havířova na rok 2018: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 287 178,45 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 065 492,15 tis. Kč 

 

tř. 2 - nedaňové příjmy 49 421,12 tis. Kč 

 

tř. 3 - kapitálové příjmy 8 554,77 tis. Kč 

 

tř. 4 - přijaté transfery 1 163 710,41 tis. Kč 

    II. Výdaje celkem (a> + b>) 2 486 510,90 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 065 811,13 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 1 100,55 tis. Kč 

 

odbor školství a kultury 19 203,54 tis. Kč 

 

odbor územního rozvoje 481 210,74 tis. Kč 

 

odbor organizační 264 053,61 tis. Kč 

 

odbor sociálních věcí 8 977,85 tis. Kč 

 

odbor komunálních služeb 301 310,63 tis. Kč 

 

Městská policie Havířov 92 158,25 tis. Kč 

 

ekonomický odbor 870 489,87 tis. Kč 

 

odbor kancelář primátora 27 306,09 tis. Kč 

b) příspěvky organizacím 420 699,77 tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 1 968,80 tis. Kč 

 

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 093,33 tis. Kč 

 

MŠ ČSA 1 063,36 tis. Kč 

 

MŠ E. Holuba 1 108,50 tis. Kč 

 

MŠ Horymírova 1 072,60 tis. Kč 

 

MŠ Lípová 1 473,83 tis. Kč 

 

MŠ Mládí 1 253,08 tis. Kč 

 

MŠ Moravská 1 966,60 tis. Kč 

 

MŠ Okružní 1 024,97 tis. Kč 

 

MŠ Petřvaldská 2 738,60 tis. Kč 

 

MŠ Přímá 1 174,41 tis. Kč 

 

MŠ Puškinova 1 103,00 tis. Kč 

 

MŠ Radniční 1 949,00 tis. Kč 

 

MŠ Resslova 0,00 tis. Kč 

 

MŠ Sukova 882,00 tis. Kč 

 

MŠ Švabinského 865,59 tis. Kč 

 

MŠ U Jeslí 967,13 tis. Kč 
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MŠ U Stromovky 1 160,58 tis. Kč 

 

MŠ U Topolů 710,90 tis. Kč 

 

ZŠ 1. Máje 4 078,17 tis. Kč 

 

ZŠ F. Hrubína 5 049,44 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Frýdecká 3 516,74 tis. Kč 

 

ZŠ Gen. Svobody 4 533,01 tis. Kč 

 

ZŠ Gorkého 4 071,71 tis. Kč 

 

ZŠ Jarošova 3 122,54 tis. Kč 

 

ZŠ K. Světlé 6 018,34 tis. Kč 

 

ZŠ Kpt. Jasioka 6 385,21 tis. Kč 

 

ZŠ M. Kudeříkové 4 530,92 tis. Kč 

 

ZŠ M. Pujmanové        4 234,95 tis. Kč 

 

ZŠ Mládežnická 7 611,49 tis. Kč 

 

ZŠ Moravská 8 769,57 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 9 930,07 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Selská 1 846,12 tis. Kč 

 

ZŠ Školní 3 149,22 tis. Kč 

 

ZŠ a MŠ Zelená 1 154,08 tis. Kč 

 

ZŠ Žákovská 6 997,51 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 3 099,20 tis. Kč 

 

Domov seniorů Havířov 58 139,00 tis. Kč 

 

Městská knihovna Havířov 23 170,00 tis. Kč 

 

Městské kulturní středisko Havířov 40 805,15 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových 

sociálních služeb Havířov 
20 866,45 tis. Kč 

 

Sociální služby města Havířova 59 647,62 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 36 356,78 tis. Kč 

 

Ostatní dotace a dary 70 040,20 tis. Kč 

    III. Financování celkem +199 332,45 tis. Kč 

z toho: dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 tis. Kč 

 

splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 

změna stavu na bankovních účtech +304 332,45 tis. Kč 

 

 

1060/27ZM/2018 - Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2018______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

sumarizaci změn závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací  

za sledované období leden až červen 2018 
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1061/27ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání  

dotací z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů__________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací 

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 05.09.2018 dle příloh 

 

 

1062/27ZM/2018 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 1105/OSRM/2015 ze dne 19.01.2016  

a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové  

dotace v Moravskoslezském kraji“ č. 1105/OSRM/2015 ze dne 19.01.2016, 

realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg.  

č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 o prodloužení termínu  

pro spolufinancování výměny kotlů statutárním městem Havířovem i na rok 

2018 

 

2. poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč z rozpočtu statutárního města Havířova  

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,   

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 

 

3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, 

realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010 s Moravskoslezským krajem, se sídlem  

28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu dle bodu 2. tohoto 

usnesení                     

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města Havířova podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci  

č. 1105/OSRM/2015 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji“ 

Z: vedoucí KP 

T: 27.09.2018  
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1063/27ZM/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při  

realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“__ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotace ve výši 274.455,00 Kč z rozpočtu statutárního města  

Havířova Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  

IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, registrační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161, dle přílohy č. 1 

 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova  

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji  

– 2. výzva“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 s Moravskoslezským 

krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,  IČO 70890692 v rozsahu  

dle bodu 1. tohoto usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

primátorku města Havířova podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Havířova na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

Z: vedoucí KP 

T: 30.09.2018 

 

 

1064/27ZM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“_____  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Plán udržitelné městské mobility dle přílohy č. 1 

 

 

1065/27ZM/2018 - Schválení strategického dokumentu „Koncepce odpadového hospodářství“___  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

strategický dokument Koncepce odpadového hospodářství dle přílohy č. 1 
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1066/27ZM/2018 - Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města  

Havířova v roce 2018________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

přidělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova 

v roce 2018 

 

1. ve výši 16.000 Kč nezletilému O. Z., ………………………………  

……………………………………………, kdy část výtěžku plesu bude použita 

na zakoupení notebooku včetně příslušenství, 

2. ve výši 24.373 Kč nezletilé S. H. ……………………………………   

……………………………………………, kdy část výtěžku plesu bude použita 

na zajištění vybavení do dětského pokoje,  

3. ve výši 8.000 Kč nezletilé G. K. Z.……………………………………,  

……………………………………………, kdy část výtěžku plesu bude použita 

na zakoupení pračky pro rodinu a lůžkovin pro nezletilou.  

 

Z: vedoucí OSV 

T: prosinec 2018 

 

 

1067/27ZM/2018 - Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov___________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

r o z h o d l o  

 

nepořídit změnu Územního plánu Havířov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a),  

§ 46 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

v lokalitě č. 1 - na pozemcích parc.č. 1764/1, 1764/2, 1772/4 v k.ú. Dolní Suchá 

v lokalitě č. 2 - změna všech pozemků ploch bydlení individuálního - BI,  

dle Územního plánu Havířov, týkající se změny prostorového 

uspořádání - zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené 

ve využití přípustném do 70% na změnu zastavitelnost ostatních 

pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném až do 50% 

v lokalitě č. 3 - na pozemcích parc.č. 2172/5, 2247/15, 2247/3 v k.ú. Bludovice 

v rozsahu přílohy č. 1  

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu Havířov  

na pozemku parc.č. 4521 k.ú. Havířov – město  
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1068/27ZM/2018 - Opatření obecné povahy – změna č. 3 Územního plánu Havířov____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

o v ě ř i l o    

 

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad změny č.3 

Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace 

č. 1, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 

krajského úřadu    

 

r o z h o d l o  

 

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů o námitce uplatněné při veřejném projednání návrhu 

změny č. 3 Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 1 – Opatření obecné 

povahy - změna č. 3 Územního plánu Havířov, B.   Textová část - Odůvodnění 

změny č. 3 Územního plánu Havířov, obsah kapitoly O)   

 

v y d á v á  

 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 

odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 171 – 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, změnu č. 3 Územního plánu Havířov formou opatření obecné 

povahy v rozsahu přílohy č. 1  

 

 

1069/27ZM/2018 - Stavba č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ - schválení realizace  

investiční akce pro rok 2019__________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e   

 

na rok 2019 realizaci investiční akce „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba  

č. 15008) s předpokládanou hodnotou 121.000.000 Kč včetně DPH  

 

u k l á d á   

 

ekonomickému odboru zapracovat do výdajové části rozpočtu odboru územního 

rozvoje (OJ 4) na rok 2019 částku ve výši 121.000.000 Kč na financování 

investiční akce „Přednádražní prostor Havířov“ (stavba č. 15008)      
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1070/27ZM/2018 - Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální  

ochranné deratizace_________________________________________________  

                            

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné 

deratizace ve znění dle přílohy 

 

  

1071/27ZM/2018 - Zrušení Koupalištního řádu__________________________________________  

                            

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje Nařízení Městského národního 

výboru č. 1/78/OHR, kterým se vydává Koupalištní řád pro návštěvníky letního 

koupaliště Havířov ve znění dle přílohy 

 

 

1072/27ZM/2018 - Pořízení nemovitého majetku - Sociální služby města Havířova_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e   

 

pořízení nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele z rozpočtu příspěvkové 

organizace Sociální služby města Havířova, Přemyslova 1618/12,  

Havířov – Podlesí, IČO: 60337583: 

 

- přístupový chodník v pořizovací ceně 30 382,67 Kč 

- zpevněná plocha, včetně příjezdové komunikace v pořizovací ceně  

132 664,33 Kč 

 

 

1073/27ZM/2018 - Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2018_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města: 

 

- Dětskému centru Čtyřlístek, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická 8,  

IČ: 68177992, v  hodnotě do 25 tis. Kč; 

- Dětskému domovu a Školní jídelně, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,  

příspěvková organizace, IČ: 48004774, v hodnotě do 25 tis. Kč;  

- SANTÉ – Centru ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov-Podlesí,  

Tajovského 1, IČ: 00847470, v hodnotě do 35 tis. Kč; 
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- Armádě spásy v ČR, z. s., pracovišti Dům pro matky s dětmi Havířov,  

Dvořákova 21/235, Havířov-Město, IČ: 40613411, v hodnotě do 35 tis. Kč; 

- Mateřské škole PARAPLÍČKO Havířov, příspěvková organizace,  

Mozartova 1092/2, Havířov-Město,  IČ: 60337389, v hodnotě do 20 tis. Kč. 

- Domovu pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace,  

středisko Havířov, Moskevská 1588/7a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00847461 

v hodnotě do 10 tis. Kč 

 

u k l á d á 

 

informovat výše uvedené právní subjekty a zabezpečit realizaci. 

Z: vedoucí OKP 

T: 30.11.2018 

 

   

1074/27ZM/2018 - Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních řidičů-rotomat________ 

 

Zastupitelstvu města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

v souladu se Zásadami hospodaření s majetkem města nabytí dlouhodobého 

majetku v pořizovací ceně vyšší než 500 tis. Kč – „zařízení pro efektivní 

uskladnění evidenčních materiálů řidičů-rotomat“ bez změn výše schváleného 

rozpočtu organizační jednotky 6  

 

  

1075/27ZM/2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2017  

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření__________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

1. Závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, dobrovolný  

svazek obcí, IČO 70305374 (dále jen „DSO Mikroregion“) za rok 2017, který 

byl schválen na valné hromadě starostů dne 28.6.2018 dle Přílohy č. 1 a  

 

2. Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru podpory  

korporátního řízení a kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 

Mikroregion za rok 2017 dle Přílohy č. 2  
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1076/27ZM/2018 - KIC Odpady, a.s., v likvidaci – informace o zániku společnosti_____________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

- zánik společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, se sídlem 28. října 2771/117,  

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 28564111 (dále jen „společnost“)  

a výmaz společnosti z obchodního rejstříku ke dni 10.7.2018 

- zánik majetkové účasti statutárního města Havířov ve společnosti 

- výplatu likvidačního zůstatku ve výši 921.490 Kč 

 

 

1077/27ZM/2018 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady konané dne 22.5.2018_____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody  

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,  

709 00 Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“), konané dne  

22. května 2018 v sídle společnosti na adrese 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, dle důvodové zprávy  

 

 

1078/27ZM/2018 - ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané 

dne 5.6.2018________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu řádné valné hromady společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem 

U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí,  IČO  45192081 (dále jen „společnost“), 

konané dne 5. června 2018 v provozovně společnosti na adrese ul. Těšínská 911, 

Šenov, dle důvodové zprávy  

 

 

1079/27ZM/2018 - Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané  

dne 8. 6. 2018_______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  
 

zprávu o průběhu valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem 

Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO  47677287 (dále jen „společnost“), 

konané dne 8. června 2018 v sídle společnosti, dle důvodové zprávy 
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1080/27ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH_______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápisy ze schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

dle Přílohy č. 1.1, 1.2 

2. zápisy z provedených kontrol dle Příloh č. 2.1-2.7 

 

 

1081/27ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města_____________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období  

od 14.06.2018 do 12.09.2018, dle příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana FEBEROVÁ v. r.         Bc. Josef BĚLICA v. r. 

primátorka města                     náměstek primátorky   

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  
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Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 24. září 2018 od 13:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.09.2018  

 

01. Schválení předsednictva 27. zasedání ZMH, konaného dne 24.09.2018 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora   

 
 

02. Schválení programu 27. zasedání ZMH, konaného dne 24.09.2018 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  

 
 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného dne 24.09.2018 

 

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  

 
 

04. Zpráva o ověření zápisu z 26. zasedání ZMH, konaného dne 25.06.2018 

        

      Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora   

 
 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

                    Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora 

 
 

 

 

 

 



 
 

Program 27. zasedání ZMH 

konaného dne 24.09.2018 

3 

06. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění  

veřejného pořádku ve městě Havířově II/2018 

  

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova  

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

07. Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení příspěvku na provoz  

      příspěvkovým organizacím pro rok 2018 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury.  

Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství     

Alena Poláčková, referent oddělení školství    

 

 

08. Vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem   

      Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

09. Změna výše částek schválených jmenovitých investičních příspěvků, pořízení  

nemovitého majetku - MŠ Balzacova Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Bc. Miroslava Turecká, ředitelka MŠ Balzacova Havířov 

 

 

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1064/2, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

11. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/19, k.ú. Šumbark 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
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12. Záměr dostavby KD Leoše Janáčka na pozemcích pac.č. 203/56 a parc.č. 203/43,  

k.ú. Bludovice a záměr přijetí daru – dostavby KD Leoše Janáčka 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
 

 

13. Prodej pozemku par.č. 3736, k.ú. Havířov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

14. Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 
15. Prodej pozemků na stavbu garáží v k.ú. Bludovice 

 
Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 
                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 
                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 
16. Prodej pozemků parc.č. 1972/2, parc.č. 1973/1, parc.č. 1980/3 a části pozemku  

parc.č. 1980/1, k.ú. Bludovice 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 
                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 
                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 
17. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 1952/4, k.ú. Dolní Suchá pro výstavbu hřiště  

a petice – žádost občanů o přehodnocení  
 
Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 
                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 
                     Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 
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18. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  
od paní Daroslavy Hanouskové 
 
Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 
                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 
                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 
19. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  

od pana Josefa Leksy 
 
Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 
                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 
                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

20. Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá I. 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

21. Nabídka na odkoupení pozemků, k.ú. Dolní Suchá II. 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

22. Převzetí zpevněných ploch vybudovaných v rámci výstavby KFC  

na pozemcích města 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

23. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby „Přednádražní prostor Havířov“ 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 
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24. Vypořádání studny pro účely realizace stavby „Odkanalizování částí města Havířova  

V. etapa, část Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“ 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

25. Přijetí daru pozemku parc.č. 1280, k.ú. Bludovice pod stávajícím chodníkem 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

26. Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MKS Havířov a SSRZ Havířov 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

27. Předání majetku k hospodaření, vynětí majetku z hospodaření a úpravy  

zřizovacích listin příspěvkových organizací 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

                     JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                     Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

28. Plnění rozpočtu města  Havířova a  hospodářské činnosti, rozvahové účty  

města a hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací  

za období leden – červen 2018  

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO 

Ing. Pavlína Gurecká, referent oddělení rozpočtu EO 

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO 

Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru MRA, s.r.o.            

Ing. Radomír Kunz, vedoucí oddělení technické infrastruktury 
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29. Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Domova seniorů Havířov 

 

Předkládá:   Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:   Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Kasalíková Marcela  

                      Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

 

 

30. Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2018 – rozpočtová opatření č. 72. – 115.  

 

Předkládá: Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková        

                     Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

                     Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO  

 

 

31. Sumarizace změn závazných ukazatelů za období leden až červen 2018 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková 

Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO 

Bc. Petra Gregorová, referent oddělení rozpočtu EO 

 

 

32. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                       Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 
 

 

33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 1105/OSRM/2015 ze dne 19.01.2016  

a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov  

při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“  

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

                     Bc. Milada Klimešová, referent odd. strategického rozvoje odboru KP 
 

 

34. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci 

projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

                     Bc. Milada Klimešová, referent odd. strategického rozvoje odboru KP 
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35. Schválení strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“  
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                     Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

                     Bc. Vladislav Streit, referent odd. strategického rozvoje odboru KP        

 

 proběhne 10 min. prezentace 
 

 

36. Schválení strategického dokumentu „Koncepce odpadového hospodářství“  
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

                     Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

                     Bc. Vladislav Streit, referent odd. strategického rozvoje odboru KP      

 

 proběhne 10 min. prezentace 

 

 

37. Rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu statutárního města Havířova  

v roce 2018 

 

Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně  primátorky pro sociální rozvoj  

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

                     Mgr. Milada Páclová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 

 

38. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov 
 

Předkládá:   Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
Zpracoval:   Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 
                      Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování  

 

 
39. Opatření obecné povahy – změna č. 3 Územního plánu Havířov 
 

Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
Zpracoval:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  
                     Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování 

 

 

40. Stavba č. 15008 „Přednádražní prostor Havířov“ - schválení realizace investiční  
akce pro rok 2019  

 
Předkládá: Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
Zpracoval: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  
                   Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
                   Ing. Lenka Krejčová, referentka oddělení investic OÚR 
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41. Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné 

deratizace 

 
    Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 
    Zpracoval:  Ing. Gerard Krupa, vedoucí odboru komunálních služeb  

               Ing. Zdena Mayerová, vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 
                 Jana Vichrová, referentka odboru komunálních služeb 

 

 

42. Zrušení Koupalištního řádu 
 
     Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 
     Zpracoval:  Ing. Gerard Krupa, vedoucí odboru komunálních služeb 
                          Ing. Eva Wojnarová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 
                          Hana Jarková, referentka odboru komunálních služeb 

 

 
43. Pořízení nemovitého majetku - Sociální služby města Havířova 

 
Předkládá:  Bc. Alena ZEDNÍKOVÁ, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 
Zpracoval:  Ing. Milan Černý, ředitel Sociálních služeb města Havířova 

 

 
44. Poskytnutí věcných darů z fondu primátorky města – rok 2018 
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 
Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

 

 

45. Nákup zařízení pro efektivní uskladnění evidenčních materiálů řidičů-rotomat 
 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, náměstek pro ekonomiku a správu majetku  
Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru 
                     Naděžda Jelínková, pracovník organizačního odboru 

 

 
46. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2017  

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

 
Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města    
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 
                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb   

 

 
47. KIC Odpady, a.s., v likvidaci – informace o zániku společnosti  

 
Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb   
                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb  

 

 



 
 

Program 27. zasedání ZMH 
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48. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – informace o průběhu  

řádné valné hromady konané dne 22.5.2018 

 
Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, člen Zastupitelstva města Havířova 
Zpracoval:  Ing. Bohuslav Niemiec, člen Zastupitelstva města Havířova 

 

 
49. ČSAD Havířov a.s. – informace o průběhu řádné valné hromady konané  

dne 5.6.2018 

 
Předkládá:  Ing. Karel ŠLACHTA, člen Zastupitelstva města Havířova 
Zpracoval:  Ing. Karel Šlachta, člen Zastupitelstva města Havířova 

 

 

50. Depos Horní Suchá, a.s. – informace o průběhu valné hromady konané dne 8. 6. 2018 
 

Předkládá:  Miroslav POLAK, člen Zastupitelstva města Havířova  
Zpracoval:  Miroslav Polak, člen Zastupitelstva města Havířova 
 

 

51. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH 

 

Předkládá:  Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 

Zpracoval:  Ing. Eduard Heczko, předseda KV ZMH 

Petra Maňhalová, DiS., tajemnice KV ZMH 

 

 

52. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Jana Feberová, primátorka města Havířova 

                Bc. Josef Bělica, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 

                Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  

                Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj 

 

 

53. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

- tento bod bude zařazen 2 hodiny po zahájení 27. zasedání ZMH   
 



Důvodová zpráva: 

 

Dle Článku IV. odst. 5. Statutu fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku  

a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově schváleného dne 20.12.2010, rada města 

předkládá Zastupitelstvu města Havířova průběžné čtvrtletní výsledky hospodaření fondu. 

 

 
Tok finančních prostředků a tvorba finančních  

            prostředků na účtu FB  
rok 2018 

 
 Schválený 

rozpočet 
r. 2018 

Upravený 
rozpočet IV. 

rok 2018 

Skutečnost 
01-07/2018 

 (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 744,00 1 076,47 1 076 466,45 

Převod na FB na základě vypořádání r. 2017 0,00 +92,54 +92 544,17 

Převod z FB na základě vypořádání r. 2017 0,00 -170,28 -170 278,00 

Příjmy FB  0,00 495,35 +495 416,37 

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 62,37 

           sankční platby 0,00 495,35 495 354,00 

Zapojení FB do výdajů  -300,00 -695,75 -492 544,00 

z toho: MP 300,00 695,75 492 544,00 

Konečný stav k 31.12.2018 (k 31.7.2018) 444,00 798,33 1 001 604,99 

Změna stavu účtu FB +300,00 +278,14 +74 861,46 

 

 

 

 

K bodu č. 1  návrhu usnesení 

Tato veřejná zakázka bude financována z programu č. 314090 „ Podpora bezpečnosti v obcích 

v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“ Ministerstva vnitra ČR a to ve výši do 

1.161.390,00 Kč což je zůstatek z celkové výše dotace 2.500.000,00 Kč po odečtení kupní 

ceny za obytný vůz 1.338.610,00 Kč. Dne 16.7.2018 byla vysoutěžena nabídka na veřejnou 

zakázku ve výši 2.056.157,49 Kč včetně DPH.  
 

Rozdíl mezi vysoutěženou částkou a zůstatkem činí 894.767,49 Kč. 

ZMH dne 26.2.2018 usnesením č.919/24ZM/2018 uložilo ekonomickému odboru zapracovat 

do návrhu úprav rozpočtu III. na rok 2018 zvýšení výdajové části rozpočtu OJ 12 na případné 

dokrytí finančních prostředků potřebných nad rámec státní účelové dotace na základě 

výsledků výběrového řízení.  
 

Financování veřejné zakázky bude zajištěno v souladu s usnesením ZMH čerpáním Fondu 

bezpečnosti ve výši 750.000,00 Kč. Doplnění zbylé částky ve výši 144.767,49 Kč bylo 

projednáno s primátorkou města Havířova Mgr. Janou Feberovou a náměstkem pro 

ekonomiku a správu majetku Bc. Josefem Bělicou s tím, že finance budou poskytnuty z rezerv 

ekonomického odboru MMH.  
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K bodu č. 2  návrhu usnesení 

V roce 2017 byl z finanční dotace MV ČR v rámci projektu „Ženy, naučte se bránit II.“ 

pořízen speciální ochranný oblek XP instruktor „Red Man“. Po praktickém vyzkoušení při 

realizaci tohoto projektu bylo zjištěno, že dochází k poranění instruktorů při ataku na hlavu. 

Proto bylo navrženo doplnění této výstroje o speciální chrániče zubů.  

   

K bodu č. 3  návrhu usnesení 

Na jednání bezpečnostní rady ORP Havířov dne 11.12.2017 bylo schváleno zakoupení dalších  

2 ks průmyslových vysoušečů, a to ve II. pololetí 2018. Tato zařízení budou umístěna  

u Jednotek sboru dobrovolných hasičů Havířov Město a Havířov Životice. 

Financování bude zajištěno z FB převedením finančních prostředků OJ 17 odboru kancelář 

primátora, který řídí a materiálně zajišťuje činnost sboru dobrovolných hasičů na území města.  

 

 

Dále byly na základě požadavku odboru školství a kultury zapracovány do návrhu čerpání 

předložené návrhy ředitelky MŠ Petřvaldská, Bc. Hýžové a ředitele SSRZ, Ing. Kácala, a to 

na nákup pomůcek z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ takto: 

 

K bodu č. 4  návrhu usnesení 

Navýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262  

ve výši 26 700 Kč bude použito na nákup: 

 

Název Počet ks  Cena za ks v Kč Cena celkem 

přilby 10 350 3 500 

kola  3         3 200 9 600 

koloběžky 10         1 360 13 600 

Cena celkem 26 700 

 

Uvedené pomůcky budou nakoupeny pro zajištění výuky dopravní výchovy na dopravním 

hřišti detašovaného pracoviště Havířov-Město, Místní 355/3. 

 

K bodu č. 5  návrhu usnesení 

Navýšení příspěvku na provoz Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

ve výši 28 840 Kč bude použito na nákup:  

 

Název Počet ks Cena za ks v Kč Cena celkem 

přilby 5         600 3 000 

kola 24“ 3      5 500      16 500 

koloběžky 3      2 180 6 540 

chráničů (sady) 7         400/ 1 sadu 2 800 

Cena celkem      28 840 

 

Uvedené pomůcky budou nakoupeny pro zajištění výuky dopravní výchovy na dopravním 

hřišti na ulici U Závor 1269/2b v Havířově-Šumbarku. 

 

 

Celkem bude z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově čerpáno 881 040 Kč.  



3 

 

Stanovisko městské policie: 

Městská policie jako správce FB doporučuje schválit čerpání finančních prostředků  

dle návrhu usnesení. Požadované položky jsou v souladu se Statutem Fondu pro zvýšení 

bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. 

 

 

 

 

Stanovisko ekonomického odboru: 

Uvedené čerpání „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ bude zapracováno do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 

2018, které budou předloženy RMH dne 12. 9. 2018 a následně ZMH 24. 9. 2018. 

 

 

Ing. Lucie Fukalová  

vedoucí ekonomického odboru. 

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  

Ing. Marcelou Kasalíkovou,  

vedoucí oddělení rozpočtu 

 



1 

 

                                PŘÍLOHA č. 1 

Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      ……………………….., příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ……………………….. 

2. Sídlo:                                           ……………………….. 

3. IČO:                                             ……………………….. 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště: ………………………..(vyplní se pouze u MŠ a ZŠ dle  

                                                                                                údajů v rejstříku) 

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor ………………. MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění ………………………. 

(doplní se podle jednotlivých PO). 
 
 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. …………………(doplní se podle jednotlivých PO) 

 

 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. ………………(doplní se podle jednotlivých PO). 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem ve 

vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku z 

hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby a 

opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat na 

dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou v 

důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. Příspěvková 

organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu makléři 

zřizovatele  

a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli bezprostředně po jejím ukončení výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/../.. ze dne 

………….., ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření ke 

dni …….. 
 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

 

primátor města      náměstek primátora pro ………..         
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

………………………. 

IČO: ……………. 

     

Svěřený majetek ke dni …………………. 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m
2
 

Katastrální 

území  

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/orientačním 

    
 

 

 

 
    

 

 
    

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo popisné/ 

orientační 

Na pozemku- 

číslo parcely 

Název - druh využití; 

rok kolaudace  
Katastrální území  

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



IČO: 00297488                                                Tel.:  596 803 111                        E-mail: posta@havirov-city.cz 

DIČ: CZ00297488                                           Fax:  596 803 350              ID datové schránky:7zhb6tn 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV       Příloha č. 4 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:      
NAŠE Č. j.:            MMH/  61349 / 2018 
POČET LISTŮ DOPISU:  
  
VYŘIZUJE:   Ilona Krainová 

TEL.: 596 803 311 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: krainova.ilona@havirov-city.cz 

  

DATUM: 27. 06. 2018  

 

 

 

Sdělení k petici - žádosti občanů o přehodnocení záměru koupě pozemku parc. č. 1952/4 

v k.ú. Dolní Suchá 

   

Dne 11. 6. 2018 obdrželo statutární město Havířov petici občanů části města Havířov-Dolní 

Suchá, proti koupi pozemku parc. č. 1952/4 k.ú. Dolní Suchá od společnosti Asental Land, 

s.r.o. a proti výstavbě tenisových kurtů, hřiště, parkoviště a občerstvení na tomto pozemku.   

Podání oslovuje Radu města Havířova, Zastupitelstvo města Havířova a primátorku města 

Havířova.   

 

Nabídka společnosti Asental Land,  s.r.o. na prodej pozemku parc. č. 1952/4 k.ú. Dolní Suchá,  

byla předložena k projednání Radě města Havířova dne 13. 6. 2018.  Rada města  Havířova 

z důvodu obdržení  petice odložila projednání nabídky v orgánech města s tím, že Občanská 

komise č. 3 Havířov-Dolní Suchá znovu ověří zájem občanů o výstavbu hřiště lokálního 

charakteru na pozemku parc. č. 1952/4 v k.ú. Dolní Suchá.          

 

Podáváme Vám toto sdělení k petici, s níž bude obeznámeno také Zastupitelstvo města 

Havířova. O konečném rozhodnutí orgánů města Vás budeme písemně informovat po 

zasedání Zastupitelstva města Havířova, které se koná dne 24. 9. 2018.   

 

S pozdravem  

    

 

 

Mgr. Jana Feberová 

primátorka města Havířova   

  

 

 
Obdrží oprávnění jednat za petiční výbor: 

Milan Holaň, Marta Holaňová, Vladislav Jurczek, Ing. Martin Jurczek, Miloň Jurczek,  

Alois Nedojedlý, Roman Vaněk, Mgr. Jana Tabášková, Pavel Hofrichtr, Marek Cienciala   

 

 

 

Obdrží  

oprávnění jednat za petiční výbor 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 24.09.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 

IČO: 75139243 

Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek - 

číslo 

parcely 

název - druh 

využití 

výměra 

v m2 

součást 

pozemku 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota 

pozemku bez ceny 

stavby k 24.09.2018  

(v Kč)     

Havířov - 

město 
2027/2 

zastavěná plocha a 

nádvoří  

(středisko Helios) 

70 2027/2 210,00 

Havířov -

město 
2027/3 

ostatní plocha -jiná 

plocha 

(středisko Helios) 

5 373 2027/3 16.119,00 

Havířov - 

město 
2077/4 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

(středisko Helios) 

1 510 2077/4 4.530,00 

Šumbark 975/1 
ostatní plocha 

(středisko Luna) 
17 564 975/1 5.463.555,00  

Šumbark 975/2 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

(středisko Luna) 

3 751 975/2 3.000.800,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

pozemek - 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

k 24.09.2018 (v Kč) 

Havířov - 

město 
2077/4 

budova domova seniorů 

ul. Jaroslava Seiferta 

(středisko Helios) 

2008 

1530 197.984.554,77 

Havířov - 

město 
2027/2 

garáž s přístřeškem  

2008 

budova bez 

č. p. / ev. č 
1.257.211,94 

Šumbark 975/2 

budova domova seniorů 

ul. Lidická  

(středisko Luna) 

1200 
 

125.416.211,85 
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c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

pozemek - 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

k 24.09.2018 (v Kč)     

Havířov-

město 
2027/3 

přípojka plynu  

(středisko Helios) 
231.410,61 

Havířov-

město 
2027/3 

přípojka vody  

(středisko Helios) 
147.108,93 

Havířov-

město 
2027/3 

přístupové komunikace, chodníky a zpevněné 

plochy (středisko Helios) 
3.579.846,33 

Havířov-

město 
2027/3 

osvětlení chodníků a zpevněných ploch 

v oploceném areálu (středisko Helios) 
403.965,11 

Havířov-

město 
2027/3 

oplocení a travnatá plocha v areálu  

(středisko Helios) 
1.424.728,07 

Havířov-

město 
2027/3 

kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vč. 

lapače mastných látek (středisko Helios) 
3.220.271,54 

Havířov-

město 
2027/3 

parkové chodníky kolem altánu 

(středisko Helios) 
851.308,08 

Havířov-

město 
2027/3 

přístřešek pro vozidla  

(středisko Helios) 
67.009,80 

Havířov- 

město 
2027/3 

altán 

(středisko Helios) 
89.051,09 

Havířov-

město 
2027/3 

pergola v areálu  

(středisko Helios) 
448.026,00 

Šumbark 975/1 
garáž zahradních strojů  

(středisko Luna) 
51.345,00 

Šumbark 975/1 
altán  

(středisko Luna) 
114.660,00 

Šumbark 975/1 
pergola 

(středisko Luna) 
247.532,70 

Šumbark 975/1 
přístřešek na parkovišti 

(středisko Luna) 
252.867,30 

Šumbark 975/1 
přístřešek na parkovišti 

(středisko Luna) 
239.925,00 

Šumbark 975/1 
oplocení areálu 

(středisko Luna) 
830.872,90 

Šumbark 975/1 
chodník  

(středisko Luna) 
18.000,00 

Šumbark 975/1 
chodník  

(středisko Luna) 
18.000,00 

Šumbark 975/1 
zpevněná plocha – hřiště pro seniory 

(středisko Luna) 
476.351,50 
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Šumbark 975/1 
pergola 

(středisko Luna) 
88.459,00 

Šumbark 975/1 
pergola 

(středisko Luna) 
88.459,00 

Šumbark 975/1 
pergola 

(středisko Luna) 
88.459,00 

Šumbark 975/1 
pergola 

(středisko Luna) 
88.459,00 

Šumbark 975/1 
odstavná parkovací plocha  

před střediskem Luna 
229.197,43 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace,  

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 24.09.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Sociální služby města Havířova 

IČO: 60337583 

 

1. Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součást 

pozemku 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota 

pozemku  

bez ceny stavby  

k 24.09.2018  

(v Kč)  

Šumbark 2387 
zastavěná plocha   

a nádvoří (ul. Hřbitovní) 
445 166   31.150,00 

Šumbark 2388 
zahrada 

(ul. Hřbitovní) 
126 ---     8.820,00 

Šumbark 2389/2 
zastavěná plocha  

a nádvoří (ul. Hřbitovní) 
77 

budova bez 

č. p./č. ev. 
     5.390,00 

Šumbark 2406 
zastavěná plocha  

a nádvoří (ul. Hřbitovní) 
284 168   20.580,00 

Šumbark 2407 
zahrada 

(ul. Hřbitovní) 
1 177 ---   81.550,00 

Havířov-

město 
2327/1 

ostatní plocha – zeleň 

(ul. Mánesova) 
4 067 ---   12.195,00 

Havířov-

město 
2327/2 

zastavěná plocha  

a nádvoří  

(garáž ve vlastnictví 

SSmH, ul. Mánesova) 

38 
budova bez 

č. p./č. ev. 
114,00 

Havířov-

město 
2327/3 

zastavěná plocha  

a nádvoří  

(garáž ul. Mánesova) 

138 
budova bez 

č. p./č. ev. 
        414,00 

Havířov-

město 
2328 

zastavěná plocha  

a nádvoří (ul. Mánesova) 
670 1103  672.000,00 

Havířov-

město 
3910/1 

zastavěná plocha  

a nádvoří (ul. Atriová)  
324 1297    32.400,00 

Havířov-

město 
3910/2 

ostatní plocha – zeleň 

(ul. Atriová) 
232 --- 22.600,00 

Havířov-

město 
1134 

zastavěná plocha  

a nádvoří  

(jesle ul. Edisonova) 

388 520 434.560,00 

Havířov-

město 
1135/1 

ostatní plocha – zeleň 

(ul. Edisonova) 
4 033 --- 12.099,00 

Bludovice 137/1 

zastavěná plocha  

a nádvoří (sídlo SSmH,  

ul. Přemyslova) 

401 1618 207.718,00 
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Bludovice 137/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace (sídlo 

SSmH, ul. Přemyslova) 

753 --- 225.900,00 

Bludovice 137/5 

ostatní plocha – zeleň 

(sídlo SSmH,  

ul. Přemyslova) 

484 --- 387.857,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

k 24.09.2018 (v Kč)      

Šumbark 2387 

budova pracoviště  

(na ul. Hřbitovní) 

1947 

166 1.484.403,50 

Šumbark  2389/2 
zastřešené sportoviště ul. Hřbitovní  

2015 

budova 

bez č. 

p./č. ev. 

112.197,10 

Šumbark 2406 

budova pracoviště  

(na ul. Hřbitovní) 

1947 

168 276.466,06 

Havířov-

město 
1134 

budova jeslí  

(na ul. Edisonova 1) 

1960 

520 5.699.001,37 

Havířov-

město 
2328 

Denní pobytové služby pro seniory 

(na ul. Mánesova) 

1979 

1103 51.014.526,69 

Havířov-

město 
2327/3 

garáže pro 7 stání ul. Mánesova 

2004 

budova 

bez č. 

p./č. ev. 

1.456.553,94 

Havířov-

město 
3910/1 

Poradna pro rodinu a dítě 

(na ul. Atriová) 

1975 

1297 2.975.071,90 

Bludovice  137/1 

sídlo SSmH 

(na ul. Přemyslova) 

1975 

1618 13.091.854,70 

 

c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

k 24.09.2018  

(v Kč) 

Šumbark 
2387 

2388 

oplocení u domu na ul. Hřbitovní č. 166 

2018 
53.740,00 

Šumbark  2406 
hospodářská budova u domu na ul. Hřbitovní č. 168 

1947 
133.879,34 

Šumbark 2406 garáž u domu na ul. Hřbitovní č. 168 41.202,10 
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Šumbark  2407 garáž u domu na ul. Hřbitovní č. 168 41.202,10 

Šumbark 2407 
přípojka vody k domu na ul. Hřbitovní č. 168 

1975 
    82.500,00 

Šumbark  2407 
oplocení u domu na ul. Hřbitovní č. 168 

2018 
99.419,00 

Havířov- 

město 
1135/1 

zabudovaná zahradní mašinka na ul. Edisonova 

2015 
44.091,23 

Havířov-

město 
2327/1 

zahrada, včetně komunikace, chodníků, osvětlení  

a oplocení - Denní pobytové služby pro seniory  

na ul. Mánesova           

1979 

4.076.171,27 

Havířov-

město 
2327/1 

pergola na ul. Mánesova 

2001 
179.874,25 

Havířov-

město 
2752/1 

zabudovaná reklamní tabule u DPS na ul. Karvinská 

2010 
43.779,00 

Havířov-

město 
3910/2 

zpevněná plocha u domu na ul. Atriová  

2004 
87.004,00 

Bludovice 137/3 
parkoviště (sídlo SSmH na ul. Přemyslova) 

1975 
168.541,00 

Bludovice 137/3 
přípojka vody (sídlo SSmH na ul. Přemyslova) 

1975 
29.742,00 

Bludovice 137/3 
přípojka tepla (sídlo SSmH na ul. Přemyslova) 

1975 
3.977,00 

Bludovice 137/3 
přípojka elektřiny (sídlo SSmH na ul. Přemyslova) 

1975 
7.033,00 

Bludovice 137/3 
kanalizační přípojka (sídlo SSmH na ul. Přemyslova) 

1975 
118.932,00 

 

2. Majetek movitý 

 

a) Movité věci pořízené v rámci akce č. 4006 „Rekonstrukce objektu SSmH Mánesova“ 

 

syntetický 

účet 
skupina majetku 

celková pořizovací 

cena v Kč 

022 dlouhodobý hmotný majetek                  2.537.389,27 

 

b) Movité věci pořízené v rámci akce č. 10066 „Poradenské centrum 

KHAMORO, Jarošova 31b, Havířov-Šumbark“ a v rámci akce „Poradenské 

centrum KHAMORO – bezpečné pracoviště“ 

 

syntetický 

účet 
skupina majetku 

celková pořizovací 

cena v Kč 

028 drobný dlouhodobý hmotný majetek                  202.277,22 

902 jiný hmotný dlouhodobý majetek  54.678,20 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace,  

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 24.09.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČO: 00306754 

 

1. Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

  

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku 

je stavba  

účetní hodnota 

pozemku  

bez ceny stavby 

k 24.09.2018 (Kč)      

Bludovice 2996/1 
zastavěná plocha a nádvoří  

(u VÚH Těšínská 2a) 
5 789 1296 5.188.500,00 

Bludovice 2996/4 
ostatní plocha - zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
1 949 --- 5.760,00 

Bludovice 2996/6 
ostatní plocha - zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
3 407 --- 10.089,00 

Bludovice 2996/7 
ostatní plocha -  zeleň  

(u VÚH Těšínská 2a) 
1 269 --- 3.837,00 

Bludovice 2996/10 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(u VÚH Těšínská 2a) 

2 626 --- 8.991,00 

Bludovice 3212 
zastavěná plocha a nádvoří   

(u VÚH Těšínská 2a) 
285 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
96.900,00 

 Bludovice 2694 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2 701 --- 8.127,00 

Bludovice 1351/3 
ostatní plocha - jiná plocha 

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
231 --- 33.264,00 

Bludovice  1353/1 
zahrada  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
838 --- 120.381,00 

Bludovice 1353/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 

823 --- 117.813,60 

Bludovice 1272/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Selská) 

2 018 --- 12.713,40 

Bludovice 205/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé)                                  

1 205 --- 964.000,00 

Bludovice 205/6 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

4 711 --- 3.768.800,00 

Bludovice 511/111  ostatní plocha - sportoviště 3 343 --- 10.029,00 
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a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

Bludovice 464/11 
ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(ZŠ Mládežnická) 

8 530 --- 25.602,00 

Bludovice 2575/14 
ostatní plocha – jiná plocha 

(hřiště Havířov-Životice) 
402 --- 18.492,00 

Bludovice 2575/16 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 

(hřiště Havířov-Životice) 

1 287 --- 59.202,00 

Bludovice 2575/17 
zastavěná plocha a nádvoří 

(hřiště Havířov-Životice) 
20 --- 920,00 

Šenov  

u Ostravy 
2349/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 
104 ---   26.000,00 

Šumbark  944/172 
ostatní plocha - zeleň  

(ZŠ M. Pujmanové) 
2 253 --- 6.813,00 

Šumbark      944/588 
zastavěná plocha a nádvoří 

(ZŠ M. Pujmanové) 
86 --- 258,00 

Šumbark      944/589 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 435 ---             10.305,00 

Šumbark      944/590 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 
3 098 --- 9.294,00 

Šumbark  1460/201 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Gen. Svobody) 
9 175 --- 27.525,00 

Šumbark  2105/746 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(hřiště ul. Jedlová,  

u ZŠ Moravská) 

4 880 --- 24.385,00 

Šumbark 25/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

1 146 --- 829.704,00 

Šumbark 26 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

4 522 --- 13.581,00 

Šumbark 688/6 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

2 804 --- 222.876,00 

Šumbark 691/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

5 605 --- 560.400,00 

Šumbark 2469/32 
zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova –  

Centrum dopravní výchovy) 
223 1269 9.792,00 

Šumbark 2469/35 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
449 --- 19.716,00 

Šumbark 2469/36 ostatní plocha - sportoviště  --- 195.149,00 
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a rekreační plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 

4 444 

Šumbark 2469/37 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Centrum dopravní výchovy) 

1 061 --- 46.591,00 

Šumbark 2469/39 
ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní výchovy) 
314 --- 13.788,00 

Havířov -

město 
331/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(dětský park Fibichova) 
1 398 --- 4.194,00 

Havířov - 

město 
649/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště Lázeňská) 

5 142 --- 15.426,00 

Havířov -

město 
988/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  
(hřiště u ZŠ Žákovská) 

5 440 --- 16.338,00 

Havířov -

město 
988/3 

zastavěná plocha  

(Sportovní hala Žákovská) 
2 670 1 548 8.010,00 

Havířov -

město 
988/5 

ostatní plocha - jiná plocha 

(komunikace ke Sportovní 

hale Žákovská) 

687 --- 2.061,00 

Havířov -

město 
988/6 

ostatní plocha - jiná plocha  

(hřiště u ZŠ Žákovská) 
180 --- 540,00 

Havířov -

město 
2215 

zastavěná plocha a nádvoří 

(minigolf na ul. Astronautů) 
59 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
       189,00 

Havířov -

město 
2216 

ostatní plocha - jiná plocha 

(minigolf na ul. Astronautů) 
17 ---          72,00 

Havířov -

město 
2217 

ostatní plocha - jiná plocha 

(minigolf na ul. Astronautů) 
88 ---        270,00 

Havířov -

město 
2218 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(minigolf na ul. Astronautů) 

103 ---        342,00 

Havířov -

město 

 

2200 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál Městské sportovní haly 

na ul. Astronautů 2) 

21 567 --- 107.670,00 

Havířov -

město 

 

2207 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(areál Městské sportovní 

haly) 

2 619 --- 1.475.600,00 

Havířov -

město 
2208 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál Městské sportovní 

haly) 

160 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
89.600,00 

Havířov -

město 
2195 

zastavěná plocha a nádvoří  
(areál Městské sportovní haly) 

4 376 859 13.176.450,00 

Havířov -

město 
3938 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

390 --- 1.164,00 

Havířov - 3950/1 ostatní plocha - sportoviště 17 298 --- 49.389,00 
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město a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

Havířov -

město 
3951 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
506 ---      1.533,00 

Havířov -

město 
3952 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
427 ---     1.410,00 

Havířov -

město 
3953 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
519 863  289.800,00 

Havířov -

město 
3954 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha 

(areál koupaliště) 

2 446 ---      7.416,00 

Havířov -

město 
3955 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
2 051 ---     6.201,00 

Havířov -

město 
3956 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
331 ---        984,00 

Havířov -

město 
3957 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 347 ---       4.017,00 

Havířov -

město 
3958 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
537 ---       1.608,00 

Havířov -

město 
3959 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 416 ---       4.269,00 

Havířov -

město 
3960 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
370 ---       1.113,00 

Havířov -

město 
3961 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
76 ---           225,00 

Havířov -

město 
3962 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
401 ---     1.071,00 

Havířov -

město 
3963 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
1 323 ----    46.305,00 

Havířov -

město 
3964 

ostatní plocha - neplodná 

půda (areál koupaliště) 
419 ---      1.302,00 

Havířov -

město 
3965/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
1 290 ---      3.858,00 

Havířov -

město 
3966 

zastavěná plocha a nádvoří  

(areál koupaliště) 
45 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

    39.480,00 

Havířov -

město 
3967 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
912 ---      2.727,00 

Havířov -

město 
3969 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
331 ---         990,00 
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Havířov -

město 
3971 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
222 ---         663,00 

Havířov -

město 
3972 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
1 198* 244  943.460,00 

Havířov -

město 
3974 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 
206 ---        603,00 

Havířov -

město 
3975 

ostatní plocha - jiná plocha 

(areál koupaliště) 
389 ---      1.167,00 

Havířov -

město 
3976 

ostatní plocha - jiná plocha 

(areál koupaliště) 
59 ---         186,00 

Havířov -

město 
3977 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  
(areál koupaliště) 

237 ---        693,00 

Havířov -

město 
3980 

ostatní plocha – zeleň 

(zámek Havířov) 
827 --- 32.727,00 

Havířov -

město 
3981 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (zámek Havířov) 
49 --- 22.583,00 

Havířov -

město 
3982 

zastavěná plocha a nádvoří 

(zámek Havířov) 
165 --- 101.739,00 

Havířov -

město 
3983 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (zámek Havířov) 
22 --- 6.116,00 

Havířov -

město 
3985 

zastavěná plocha a nádvoří 

(zámek Havířov) 
504 243 397.600,00 

Havířov -

město 
3986/2 

ostatní plocha – jiná plocha 

(zámek Havířov) 
228 --- 684,00 

Havířov -

město 
3986/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (zámek Havířov) 
558 --- 1.674,00 

Havířov -

město 
4037/4 

zastavěná plocha a nádvoří 

(stavba sociálního zařízení 

v parku Na Nábřeží) 

35 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
105,00 

Havířov -

město 
134 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ Na Nábřeží) 

7 438 --- 22.311,00 

Havířov -

město 
133/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

418 --- 1.254,00 

Havířov -

město 
133/4 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

581 --- 1.743,00 

Havířov -

město 
1425 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště u ZŠ Gorkého) 

8 972 --- 27.072,00 

Havířov -

město 
833/5     

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště u ZŠ 1. máje) 

2 223 --- 2.009.592,00 

Havířov -

město 
2169/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ M. Kudeříkové) 

12 877 --- 31.575,00 
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Havířov -

město 
2173/4 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ZŠ M. Kudeříkové) 

3 --- 21,00 

Havířov - 

město 
621 

zastavěná plocha a nádvoří 
(tělocvična na ul. Palackého 2a) 

362 1584 313.320,00 

Havířov -

město 
620/2 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova s přístupovou 

chodbou k tělocvičně na ul. 

Palackého 2a) 

44 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
37.138,00 

Havířov -

město 
622/2 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(přístup k tělocvičně na ul. 

Palackého 2a) 

178 --- 533,00 

Dolní 

Datyně 
302 

zastavěná plocha a nádvoří  

(pod budovou na fotbalovém 

hřišti Sportovně rekreační 

areál ul. Zemědělská) 

221 136 7.956,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

11 721 --- 38.892,00 

Dolní 

Datyně 
303/2 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

983 --- 2.949,00 

Dolní 

Datyně 
303/3 

zastavěná plocha a nádvoří  

(pod budovou skladu 

Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

33 
budova 

bez 

č.p./č.ev. 
99,00 

Dolní 

Datyně 
305 

ostatní plocha - neplodná 

půda (pomocné fotbalové 

hřiště Sportovně rekreační 

areál ul. Zemědělská)  

406 --- 1.218,00 

Dolní 

Datyně 
306/1 

ostatní plocha – jiná plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

2 503 --- 7.509,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/34 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

3 992 --- 387.224,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/35 

ostatní plocha - zeleň  

(Městský fotbalový areál) 
1 608 --- 155.976,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/47 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

2 869 --- 1.147.600,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

ostatní plocha - jiná plocha  

(u tribuny – Městský 

fotbalový areál) 

1 248 --- 2.467,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

27 468 --- 2.664.396,00 
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Prostřední 

Suchá 
1248/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

148 --- 14.356,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/5 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 708 --- 165.676,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/6 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
771 --- 74.787,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/7 

zastavěná plocha a nádvoří 

(tribuna - Městský fotbalový 

areál) 

2 567 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
198.309,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
1 480 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 
143.560,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/9 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
89 --- 6.995,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/10 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
17 --- 1.649,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/11 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
465 --- 45.105,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/12 

ostatní plocha - jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
2 058 --- 199.626,00 

Prostřední 

Suchá 
1249/1 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

1 038 --- 100.686,00 

Prostřední 

Suchá 
1250/3 

ostatní plocha - ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

412 --- 39.964,00 

Prostřední 

Suchá 
1315/7 

ostatní plocha - sportoviště 

a rekreační plocha  

(veřejně přístupné sportoviště 

na ul. U Topolů) 

596 ---     1.794,00 

Prostřední 

Suchá 
2484/3 

ostatní plocha - sportoviště a 

rekreační plocha  

(hřiště Nový Svět) 

821   --- 246.300,00 

Dolní 

Suchá 
1981/2 

ostatní plocha – jiná plocha 

(hřiště u MŠ U Školy) 
400 --- 16.166,00 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

zahrada 

(hřiště u MŠ U Školy) 
633 --- 24.383,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku 

 k 24.09.2018 (Kč)      

Bludovice  2996/1 
Víceúčelová hala (ul. Těšínská 2a) 

1972 
1296 77.537.601,76 

 

Bludovice  3212 

garáž Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská)  

1972 

--- 753.786,00 
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Havířov - 

město 
3985 

stavba občanského vybavení –  

budova zámku (kulturní památka) 
243 47.565.748,75 

Havířov -

město 
3972 

správní budova koupaliště, včetně 

restaurace, šaten a sociálního zázemí 

1955 

244 14.655.510,00 

Havířov -

město 
3953 

úpravna vody a lékařská ordinace  

(areál koupaliště)  

1955 

863 
v ceně areálu 

koupaliště 

Havířov -

město 
3966 

plavčíkárna (areál koupaliště) 

1955 
--- 

v ceně areálu 

koupaliště 

Havířov -

město 
2195 

Městská sportovní hala (ul. Astronautů) 

1978 
859 86.041.760,21 

Havířov -

město 
2208 

sklad (garáž) 

(areál Městské sportovní haly) 

1978 

---      474.130,00 

Havířov -

město 
988/3 

Sportovní hala Žákovská 

2010 
1548 85.621.058,78 

Havířov -

město 
4037/4 

stavba občanského vybavení -   

objekt občerstvení a WC (Na Nábřeží) 

2011 

--- 5.095.359,27 

Havířov - 

město 
621 

stavba občanského vybavení  

(tělocvična na ul. Palackého 2a) 

1960   

1584 3.244.892,10 

Havířov - 

město 
620/2 

stavba občanského vybavení  

(přístupová chodba k tělocvičně  

na ul. Palackého 2a) 

1960 

--- 197.203,40 

Havířov -

město 

2214 
(majetek ČR) 

2215 

správní budova minigolfu 

(ul. Astronautů) 

1992 

---      320.830,00 

Dolní 

Datyně 
302 

budova šaten a sociálního zařízení 

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

1978 

136 2.524.075,60 

Dolní 

Datyně 
303/3 

sklad zahradní techniky (Sportovně 

rekreační areál ul. Zemědělská) 

2014 

--- 422.546,34 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

provozní budova (část první) 

(Městský fotbalový areál)  

1964 

--- 641.126,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

provozní budova (část druhá) 

(Městský fotbalový areál)  

1994 

--- 4.836.491,37 

Prostřední 

Suchá 
1248/7 

 tribuna (Městský fotbalový areál) 

1994 
--- 3.120.972,63 

Šumbark 2469/32 

provozní budova  

(Centrum dopravní výchovy) 

2015 

1269 5.607.282,60 
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c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku  

 

katastrální 

území  

pozemek - 

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku  

k 24.09.2018 (Kč) 

Havířov - 

město 

3952-3972 

3973/2 

3974-3977 

areál koupaliště  

(včetně chodníků, zpevněných ploch, tobogánů, 

brouzdališť, pokladen, bufetu, skokanské věže, 

plavčíkárny, nohejbalového hřiště, prolézaček, 

beachvolejbalového hřiště, koše na basketbal 

a pingpongových stolů);  

1966  

30.172.716,04 

Havířov - 

město 
3954 

nerez bazén (areál koupaliště) 

2004 
68.802.302,76 

Havířov - 

město 

3934 

3951 

3953 

3965/1 

3972 

splašková kanalizace  

(areál koupaliště)  

2009         

1.827.546,38 

Havířov - 

město 
3950/1 

dopravní hřiště (areál koupaliště) 

2013 (rozšíření v r. 2014) 
616.924,00 

 Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.302,00 

Havířov -

město 
3950/1 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2014 
123.300,65 

Havířov – 

Město 
3955 

prodejní stánek (areál koupaliště) 

2015 
104.141,00 

Havířov -

město 
3934 

výtlak splaškových vod (areál koupaliště) 

2009 
4.547.803,30 

Havířov -

město 
3889 

trubní most (areál koupaliště) 

2009 
1.596.247,02 

Havířov -

město 
3934 

přípojka kanalizace venkovní (areál koupaliště) 

2009 
590.789,94 

Havířov -

město 
3953 

přípojka NN (areál koupaliště) 

2009 
90.098,80 

Havířov -

město 
3953 

přípojka vody (areál koupaliště) 

2009 
1.250.328,76 

Havířov- 

město 
3928 

opěrná zeď k upevnění stavidla na řece Lučina; 

1958 
1.659,39 

Havířov- 

město 
3928 

odkalovací nádrž u řeky Lučina 

1958 
82.214,05 

Havířov- 

město 
3928 

stavidlo k napouštění vody z Lučiny 

1958 
4.950,00 

Havířov- 

město 

3928  

3929  

přívodní vodovodní potrubí do areálu koupaliště  

1958 
190.764,93 
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3930 

3947/1 

3950/1 

4021/2 

Havířov - 

město 
3980 

dětské hřiště (zámek Havířov) 

2004 
44.149,00 

Havířov - 

město 
3986/3 

zpevněná plocha před budovou zámku  

(zámek Havířov) 

2005 

1.968.101,00 

Havířov -

město 

   2212** 

2216   

areál minigolfu včetně přístupového chodníku (ul. 

Astronautů)  

1992 

     332.030,00 

Havířov -

město 

2200 

2207 

2208 

hřiště a terénní úpravy areálu hlediště, osvětlení a 

komunikace u Městské sportovní haly 

(ul. Astronautů) 

3.798.340,00 

Havířov - 

město 
2200 

kabina rozhlasu pro hřiště ragby Městské 

sportovní haly (ul. Astronautů); 1978 
107.080,00 

Havířov - 

město 

2200 

2207 

oplocení Městské sportovní haly  

(ul. Astronautů) 
56.732,63 

Havířov - 

město 
2196 

základy pod klimatizační jednotkou Městské 

sportovní haly (ul. Astronautů) 
29.465,50 

Havířov - 

město 
2200 

soubor vlajkových stožárů Městské sportovní haly 

(ul. Astronautů) 
738.100,08 

Havířov - 

město 
2202 

přístupový chodník k hřišti ragby Městské 

sportovní haly (z ul. Mánesova) 
5.328,00 

Havířov - 

město 

2213/1** 

2213/2** 

skatepark (ul. Mánesova) 

2000 
1.462.082,60 

Havířov - 

město 
331/7 

dětské hřiště (ul. Fibichova, Beethovenova) 

2002 
 1.362.874,77 

Havířov - 

město 
331/7 

chodník na hřišti  

(ul. Fibichova, Beethovenova) 
406.646,50 

Havířov - 

město 
649/2 

 hřiště (ul. Lázeňská) 

 2007 
3.653.469,69 

Havířov - 

město 
649/2 

oplocení hřiště (ul. Lázeňská) 

2007  
992.339,86 

Havířov - 

město 
649/2 

přípojka vody (hřiště ul. Lázeňská) 

2007 
297.989,09 

Havířov -

město   
649/2 

dešťová kanalizace (hřiště ul. Lázeňská) 

2007 
452.401,11 

Havířov -

město 

988/1 

988/5 

994 

přípojka vody (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
1.511.209,61 

Havířov -

město 
988/5 

přípojka tepla (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
1.516.423,08 

Havířov -

město 
988/5 

přípojka NN (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
533.128,70 

Havířov-

město 
988/5 

splašková kanalizace - kanalizační větev B + C 

(Sportovní hala Žákovská) 

2010 

1.529.341,54 
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Havířov -

město 
988/5 

účelová komunikace a zpevněné plochy 

kanalizační větev B + C; 2010 
314.689,26 

Havířov -

město 
988/5 

opěrná zeď podél (Sportovní hala Žákovská) 

2010 
315. 967,78 

Havířov-

město 
988/1 

kanalizace dešťová - kanalizační větev A 

a retenční nádrž (Sportovní hala Žákovská) 

2010 

1.511.786,20 

Havířov-

město 

988/1 

988/5 

chodník  

(Sportovní hala Žákovská) 
242.617,05 

Havířov-

město 
4065 

sjezdovka na svahu k Lučině 

2010 
137.409,55 

Havířov - 

město 
134 

travnaté hřiště (ZŠ Na Nábřeží) 

1952 
1.497.146,84 

Havířov -

město 
134 

oplocení travnatého školního hřiště,  

včetně vrat a vrátek (ZŠ Na Nábřeží) 
365.680,25 

Havířov -

město 
133/2 

antukové hřiště včetně oplocení  

(areál ZŠ Na Nábřeží) 
255.342,56 

Havířov -

město  
133/4 

antukové hřiště včetně oplocení 

(areál ZŠ Na Nábřeží) 
298.458,28 

Havířov -

město 
1425 

školní hřiště u ZŠ Gorkého  

1957 
2.589.769,91 

Havířov -

město 
1425 

oplocení školního hřiště (u ZŠ Gorkého) 

1957 
289.597,00 

Havířov -

město 
833/5 

školní hřiště (areál ZŠ 1. máje) 

2005 
4.235.864,20 

Havířov -

město 
833/5 

zábrany na hřišti - výška plotu 3 m (ZŠ 1. máje) 

2005 
16.822,00 

Havířov -

město 
988/1 

školní hřiště u ZŠ Žákovská včetně oplocení 

2002  

4.134.540,75 

     (z toho oplocení 

518.803,00) 

Havířov -

město 
988/1 

opěrná zeď pod oplocením hřiště (ZŠ Žákovská)  

2010 
36.457,82 

Havířov -

město 

2169/1 

2173/4 

2182/2*** 

hřiště - atletický ovál 

(ZŠ M. Kudeříkové)  

1960 

6.550.259,50 

Havířov -

město 

2169/1 

2173/4 

2182/2*** 

oplocení školního hřiště – atletického oválu 

(ZŠ M. Kudeříkové) 

1960 

593.663,00 

Havířov - 

město 
2169/1 

chodník u hřiště  

(ZŠ M. Kudeříkové) 
52.550,40 

Havířov -

město 

2031 

2076/1 

2171 

discgolfové hřiště v lesoparku Stromovka 305.289,60 

Havířov - 

město 
2200 

vodní závlahový systém ragbyového hřiště 

Městské sportovní haly  

(ul. Astronautů) 

742.142,61 

Havířov - 

město 
2200 

přístřešek trestná lavice – ragbyové hřiště Městské 

sportovní haly  

2016 

126.483,72 
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Havířov - 

město 
2200 

sedačky pro diváky – ragbyové hřiště Městské 

sportovní haly (21 ks) 

2016 

166.229,80 

Havířov- 

město 
4068/1 

workoutová konstrukce (park Na Nábřeží)  

2014 
481.822,00 

Havířov -

město 
621 

lezecká stěna (tělocvična Palackého) 

2016 
173.615,64 

Havířov - 

město 
622/2 chodník před tělocvičnou na ul. Palackého  28.560,00 

Šumbark 1460/201 
veřejně přístupné sportoviště (ul. Gen. Svobody) 

2001 
     16.216.274,70 

Šumbark  1460/201 
chodník u hřiště  

(ZŠ Gen. Svobody) 
317.278,65 

Šumbark   2105/746 
veřejně přístupné sportoviště, vč. skateparku  

ul. Jedlová (u ZŠ Moravská); 2002 
7.087.015,00 

Šumbark   2105/746 
chodníky u hřiště ul. Jedlová  

(u ZŠ Moravská) 
59.226,70 

Šumbark 

Šenov u 

Ostravy 

944/172 

944/589 

944/590 

2349/2 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. M. Pujmanové)   

2005 

20.764.003,90 

Šumbark 944/588 

správní budova sportoviště  

(ul. M. Pujmanové) 

2005 

v ceně stavby 

veřejně přístupné 

sportoviště          

Šumbark 

 

944/172 

 

soubor staveb dětských atrakcí v areálu veřejně 

přístupného sportoviště  

(ul. M. Pujmanové) 

2005 

317.671,00 

Šumbark 944/172 

soubor fitness zařízení v areálu veřejně 

přístupného sportoviště (ul. M. Pujmanové) 

2015 

99.980,00 

Šumbark 944/590 
chodník u hřiště  

(ul. M. Pujmanové) 
643.266,91 

Šumbark 26 
školní hřiště velké travnaté (ZŠ Školní) 

1954  
762.928,98 

Šumbark 
25/2 

26 

oplocení travnatého hřiště (ZŠ Školní) 

1954 
153.125,00 

Šumbark 25/2 

školní hřiště - malé  

(ZŠ Školní);  

1954 

147.410,15 

Šumbark 688/6 
hřiště asfaltové  

(ZŠ Jarošova) 
607.396,27 

Šumbark 688/6 
hřiště asfaltové malé 

(ZŠ Jarošova) 
243.819,20 

Šumbark 691/7 
hřiště  

(ZŠ Jarošova) 
887.666,49 

Šumbark 2469/36 
dětské dopravního hřiště 

(Centrum dopravní výchovy) 
4.852.854,62 
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Šumbark 2469/37 
zpevněná plocha areálu  

(Centrum dopravní výchovy) 
1.176.279,72 

Šumbark 
2469/36 

2469/37 

oplocení areálu  

(Centrum dopravní výchovy) 
1.890.094,14 

Šumbark 2469/32 
přípojka vody  

(Centrum dopravní výchovy) 
91.106,24 

Šumbark 2469/32 
přípojka kanalizace  

(Centrum dopravní výchovy) 
110.912,63 

Šumbark 2469/32 
přípojka NN  

(Centrum dopravní výchovy) 
49.739,62 

Šumbark 2469/32 
přípojka telefonu  

(Centrum dopravní výchovy) 
71.856,19 

Dolní 

Datyně 
303/1  

travnaté hřiště  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

1978 

861.699,00 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

dešťová kanalizace  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

210.000,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

přípojka vody  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

345.030,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zavlažovací systém  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

2012 

382.800,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

přípojka splaškové kanalizace 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská); 2013 
324.754,00 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

osvětlení areálu sportoviště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.134.612,82 

Dolní 

Datyně 
303/2 

příjezdová komunikace 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.887.043,89 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

305 

306/1 

306/2 

běžecká stezka ve sportovním areálu 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 

 

781.903,31 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2 

komunikace a zpevněné plochy 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
917.897,83 

Dolní 

Datyně 

303/1  

303/2 

306/1 

712/3 

rozvod NN na hřišti  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
432.110,17 

Dolní 

Datyně 

303/1 

303/2  

kanalizace hřiště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
649.221,37 

Dolní 

Datyně 
306/1 

tréninkové hřiště  

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
1.358.989,61 

Dolní 

Datyně 
303/1 

multifunkční hřiště 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
2.609.972,86 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná herní sestava 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
204.434,30 



Příloha č. 3 

Stránka 14 z 17 

 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná houpačka „ptačí hnízdo“ 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
61.308,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

dopadová plocha 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
105.996,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná trampolína 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
64.372,00 

Dolní 

Datyně 
303/1 

zabudovaná informační tabule 

(Sportovně rekreační areál ul. Zemědělská) 
14.000,00 

Bludovice 2996/6 
zpevněná plocha před Víceúčelovou halou  

(ul. Těšínská 2a)  
2.301.936,00 

Bludovice 
2996/1 

2996/7 

zpevněná plocha za Víceúčelovou halou  

(ul. Těšínská 2a) 
191.923,20 

Bludovice 

2996/4 

2996/7 

  2996/10 

terénní úpravy (bez okapových bazénků)  

u Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

1.295.601,00 

Bludovice 

2996/4 

2996/7 

 2996/10 

terénní úpravy - 10 okapových bazénků  

u Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

 149.200,00 

Bludovice 2996/6 

zděné pokladny (5 ks) před vstupem do 

Víceúčelové haly (ul. Těšínská 2a)  

1970 

     50.840,00 

Bludovice 
2996/4 

2996/10 

oplocení u Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská 2a) 

1970 

     87.268,00 

Bludovice 

2996/4 

2996/6 

  2996/10 

osvětlení Víceúčelové haly  

(ul. Těšínská 2a) 

1970 

     94.490,00 

Bludovice 2694 
hřiště (naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2001 
783.840,00 

Bludovice 2694 
oplocení hřiště  

(naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 
66.807,00 

Bludovice 2694 
zabudovaná herní sestava „Roztoky“ na hřišti 

(naproti ZŠ a MŠ Zelená Životice) 
184.343,00 

Bludovice 1353 

hřiště (ZŠ a MŠ Frýdecká) 

z toho: 

- zpevněná plocha hřiště s umělým povrchem 

- doskočiště a jiné venkovní úpravy včetně stožáru 

na vlajky a osvětlení 

- oplocení hřiště, vrátka 

1.366.839,83 

 

1.132.417,59 

 

93.973,76 

140.448,48 

Bludovice 1272/2 
hřiště včetně venkovních úprav  

(ZŠ a MŠ Selská)  
409.919,26 

Bludovice 205/2 
hřiště (ZŠ K. Světlé) 

2003 
4.489.811,00 

Bludovice 205/6 

fotbalové hřiště, včetně zpevněných ploch, opěrné 

zdi, schodiště  

(ZŠ K. Světlé) 

2003 

500.733,63 

Bludovice 205/6 
chodníky u hřiště  

(ZŠ K. Světlé) 
368.424,00 
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Bludovice 511/111 
hřiště (ZŠ F. Hrubína) 

1974 
884.189,21 

Bludovice 464/11 

oplocené hřiště  

(ZŠ Mládežnická)   

1984 

3.650.678,00 

(z toho plot  

57.071,00) 

Bludovice 464/73 
opěrné zdi hřiště včetně schodiště k tělocvičně 

(ZŠ Mládežnická); 1986 
169.453,00 

Bludovice 464/11 
zpevněná plocha a chodníky u hřiště 

(ZŠ Mládežnická)   
759.107,20 

Bludovice 2575/16 

Multifunkční hřiště, včetně inženýrských sítí, 

opěrných zdí, odvodnění, lajnování, fotbalových 

branek a sloupků (Havířov-Životice) 

2017 

4.020.802,56 

Bludovice 

2575/13 

2575/14 

2575/16 

zpevněné plochy  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

2.982.282,25 

Bludovice  2575/16 

hřiště workoutové 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

203.809,64 

Bludovice 2575/16 

pružinová lavice 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,55 

Bludovice 2575/16 

hrazda 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

10.567,94 

Bludovice 2575/16 

lanová prolézačka  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

30.194,05 

Bludovice 2575/16 

pružinové houpadlo 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,51 

Bludovice 2575/16 

pružinové houpadlo 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

22.645,51 

Bludovice 2575/16 

šplhací tyč 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

30.194,01 

Bludovice 2575/17 

altán  

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

196.261,13 

Bludovice 

2575/14 

2575/15 

2575/16 

oplocení, včetně vstupní branky a zábradlí 

(multifunkční hřiště Havířov-Životice) 

2017 

666.046,89 

Prostřední 

Suchá 
1315/7 

veřejně přístupné sportoviště  

(ul. U Topolů) 

2001 

    843.992,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

ocelová tribuna na hlavním hřišti  

(Městský fotbalový areál) 
727.875,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

ocelová tribuna na vedlejším hřišti  

(Městský fotbalový areál) 
138.973,00 
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Prostřední 

Suchá 
1231/62 

zpevněná komunikace u tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
13.703,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

opěrná zeď u tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
18.473,00 

Prostřední 

Suchá 
1231/62 

oplocení pozemku tribuny  

(Městský fotbalový areál) 
1.022,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

hlavní travnaté hřiště 

(Městský fotbalový areál) 
348.658,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

vedlejší travnaté hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
341.685,00 

Prostřední 

Suchá 

1231/34  

1231/47 

hřiště s umělým povrchem  

(Městský fotbalový areál) 
19.269,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

zavlažovací zařízení hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál) 
8.748,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

oplocení areálu   

(Městský fotbalový areál); 1994 
88.404,00 

Prostřední 

Suchá 

1248/1 

1248/5 

oplocení ochozů hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál); 1994 
74.134,00 

Prostřední 

Suchá 

1248/5 

1248/6 

1248/7 

betonové ochozy hlavního hřiště  

(Městský fotbalový areál) 

1964 

121.632,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

betonové ochozy vedlejšího hřiště  

(Městský fotbalový areál) 

1964 

25.342,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/12 

zpevněné plochy s betonovým povrchem  

(Městský fotbalový areál); 1994 
49.047,00 

Prostřední 

Suchá 

1231/62 

1248/7 

zpevněné asfaltové plochy  

(Městský fotbalový areál) 
83.679,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

přípojka vody DN 50 mm  

(Městský fotbalový areál) 
11.010,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

přípojka kanalizace DN 500 mm 

(Městský fotbalový areál) 
60.402,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/8 

kanalizační šachta - hloubka 2 m  

(Městský fotbalový areál) 
13.018,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

elektropřípojky 

(Městský fotbalový areál) 
4.264,00 

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

prodejní stánek  

(Městský fotbalový areál) 
59.290,00  

Prostřední 

Suchá 
1248/1 

chodník  

(Městský fotbalový areál) 
531.102,00  

Prostřední 

Suchá 

1248/1 

1248/9 

odstavná a manipulační plocha 

(Městský fotbalový areál) 
442.889,00  

Prostřední 

Suchá 
2484/3 

víceúčelové hřiště   

(ul. Nový Svět) 
2.221.115,00  

Dolní 

Suchá 

1981/2  

1985/1 

oplocení (hřiště MŠ U Školy) 

1969 
9.129,40 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

zabudovaná tabule na malování  

(hřiště MŠ U Školy) 

2013 

10.027,00 
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Dolní 

Suchá 
1985/1 

zahradní domeček s tabulí (hřiště MŠ U Školy) 

2013 
34.972,00 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

dětský kolotoč (hřiště MŠ U Školy) 

2015 
42.478,82 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

pružinové houpadlo (hřiště MŠ U Školy) 

2015 
11.684,32 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

pružinové houpadlo (hřiště MŠ U Školy) 

2015 
12.470,82 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

lanovka (hřiště MŠ U Školy) 

2015 
25.901,82 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

dvojprohazovadlo (hřiště MŠ U Školy) 

2015 
9.203,82 

Dolní 

Suchá 
1985/1 

drobná stavba „Set brnk“ (hřiště MŠ U Školy) 

2009     
68.000,00 

 

* Rozdíl – 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr. 

** Stavby ostatní, nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí, které jsou na pozemcích města 

i na pozemcích ve vlastnictví ČR.   

*** Cizí vlastník pozemku; užívání pozemku je bez právního vztahu - prodej ani pronájem nebyl 

ze strany vlastníka akceptován.  
 

2. Majetek movitý a majetek nehmotný 
 

a) Movitá věc pořízená v rámci akce č. 14012 „Multifunkční hřiště Datyňka - Mobiliář pro 

volnočasové využití dětí“ 

 

název věci pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč 

028 – lavičky ODER (2 ks)   14.453,50 0,00 

 

b) Movité věci pořízené v rámci akce č. 14021 „Mobiliář pro dětské hřiště na ul. Zelená“ 

 

název věci pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč 

houpačka dvoumístná WOOD 

červené klobouky 
29.479,00                                       29.479,00                                       

pružinová houpačka 14.505,00 13.396,70 

lavice ODER 7.583,50 7.583,50 

lavice ODER 7.583,50 7.583,50 

odpadkový koš 3.401,00 3.401,00 

 

c) Movité věci pořízené v rámci akce č. 6098 „Centrum dopravní výchovy, Havířov-

Šumbark“ 

 

skupina majetku pořizovací cena v Kč podíl dotace v Kč   

dlouhodobý hmotný majetek - 

investiční 
646.247,09 567.241,95 

drobný dlouhodobý hmotný 

majetek - neinvestiční 
441.244,42 421.752,52 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 24.09.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

IČO: 48805475 

 

Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku je 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota 

pozemku  

bez ceny stavby  

k 24.09.2018 (v Kč)  

Šumbark 944/170 
ostatní plocha  

- ostatní komunikace 
99 --- 264,00 

Šumbark 944/173   
zastavěná plocha a 

nádvoří 
4 439 1151 3.115.700,00 

Šumbark 944/175 
ostatní plocha  

- ostatní komunikace 
47 --- 144,00 

Šumbark 944/182 
ostatní plocha  

- ostatní komunikace 
586 ---     1.770,00 

Šumbark 944/540 

ostatní plocha – 

sportoviště a rekreační 

plocha 

3 931 --- 11.754,00 

Šumbark 944/595 
ostatní plocha  

- ostatní komunikace 
124 --- 372,00 

Šumbark 944/596 
ostatní plocha 

- ostatní komunikace 
443 --- 1.329,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby  

bez ceny pozemku 

 k 24.09.2018 (v Kč)      

Šumbark 944/173 
budova školy 

1986 
1151 39.413.635.49         
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c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

–  

číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota 

stavby  

bez ceny pozemku  

k 24.09.2018 (v Kč) 

Šumbark 944/540 zastřešený altán 247.858,65 

Šumbark 944/540 zastřešený altán 247.858,65 

Šumbark 944/540 

oplocení areálu školy (1986) 

z toho: 
- oplocení zahrady a brána u bytu školníka 

- plot u školní jídelny a plot mezi školou a půjčovnou 

nářadí 

74.038,00 

 

64.687,00 

9.351,00 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je 24.09.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

IČO: 62331230 

 

Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky  

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součástí 

pozemku je 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota 

pozemku bez ceny 

stavby  

k 24.09.2018 (v Kč)  

Havířov-

město 
983 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
2 751 1006 2.132.900,00 

Havířov-

město 
984 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
434 

budova bez 

č. p. / č. ev. 
327.250,00 

Havířov-

město 
985 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
434 

budova bez 

č. p. / č. ev. 
331.870,00 

Havířov-

město 
987 ostatní plocha - zeleň 4 573 --- 13.695,00 

Havířov-

město 
988/2 

ostatní plocha – 

sportoviště a 

rekreační plocha 

857 --- 2.571,00 

 

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota 

stavby bez ceny 

pozemku                  

k 24.09.2018 (v Kč)      

Havířov-

město 
983 

budova školy 

1964 
1006 

 

76.943.246,16 

Havířov-

město 
984 

tělocvična (TZ 2010) 

1964 

budova bez 

č. p. / č. ev. 

Havířov-

město 
985 

tělocvična (TZ 2010) 

1964 

budova bez 

č. p. / č. ev. 
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c) Stavby neevidované v katastru nemovitostí 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota stavby bez ceny 

pozemku k 24.09.2018 (v Kč) 

Havířov-

město 
987 

stavba tukové kanalizace 

2010 
594.385,27 

Havířov-

město 
--- 

oplocení školních pozemků 

budovy „A“ 

2012 

10.183,00 

Havířov-

město 
--- 

oplocení školních pozemků 

budovy „B“ 

2012 

63.338,00 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace, 

kterou se stanoví rozsah majetku zřizovatele, který je ke dni 24.09.2018 předán k hospodaření 

příspěvkové organizaci: 

 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404,  

příspěvková organizace 

IČO: 61988588 

 

 

Majetek nemovitý 

 

a) Pozemky 

 

katastrální 

území  

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití 
výměra 

v m2 

součást 

pozemku 

stavba s č. 

popisným 

účetní hodnota 

pozemku bez ceny 

stavby k 24.09.2018 

(v Kč)     

Šumbark 2105/397 

zastavěná plocha  

a nádvoří 

(MŠ Moravská) 

1 040 404 797.020,00 

Šumbark 2105/382 
ostatní plocha – zeleň  

(MŠ Moravská) 
3 524 --- 17.620,00 

Dolní Suchá  1980 

zahrada – zemědělský 

půdní fond  

(MŠ U Školy) 

108 --- 4.400,00 

Dolní Suchá 1981/1 

zastavěná plocha  

a nádvoří 

(MŠ U Školy) 

402 145 16.080,00 

Dolní Suchá 1981/4 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ U Školy) 
468 --- 18.914,00 

Dolní Suchá 1982 

zahrada – zemědělský 

půdní fond 

(MŠ U Školy) 

138 --- 5.400,00 

                                                                                             

b) Stavby, evidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

číslo 

popisné 

stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku  

k 24.09.2018 (v Kč) 

Šumbark 2105/397  
budova MŠ Moravská 

1990 
404 9.238.656,80 

Dolní Suchá 1981/1 
budova MŠ U Školy 

1925 
145 1.025.306,05 
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c) Stavby, neevidované v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku 

 

katastrální 

území 

pozemek 

- číslo 

parcely 

název - druh využití; 

rok kolaudace stavby 

účetní hodnota stavby 

bez ceny pozemku  

k 24.09.2018 (v Kč)     

Dolní Suchá 
1981/4 

1982 

přípojka kanalizace (MŠ U Školy)  

2014 
110.271,00 

Šumbark 2105/382 
zahrada včetně oplocení (MŠ Moravská) 

2008 
50.250,00 

Šumbark 2105/382 

dětská herní sestava „Říjen“  

(MŠ Moravská) 

2008 

119.750,00 

Šumbark 2105/382 
městečko „Bimbi“ (MŠ Moravská) 

2010 
238.951,00 

Šumbark 2105/382 
zabudovaná košíková (MŠ Moravská) 

2010 
9.089,00 

Šumbark 2105/382 
zabudovaná „Jetelinka“ (MŠ Moravská) 

2010 
11.650,00 

Šumbark 2105/382 
zabudovaná „Jetelinka“ (MŠ Moravská) 

2010 
11.650,00 

Šumbark 2105/382 
zabudovaná houpačka na pružině  
(MŠ Moravská) 
2010 

11.650,00 

Šumbark 2105/382 

zabudovaný skútr na pružině  

(MŠ Moravská) 

2010 

11.130,00 

Šumbark 2105/382 
zabudovaná tabule (MŠ Moravská) 

2010 
8.300,00 

Šumbark 2105/382 

zahradní průlezka Opičí dráha  

(MŠ Moravská) 

2012 

29.992,00  

Šumbark  2105/382 
oplocení s brankou (MŠ Moravská) 

2017 
34.987,00 

 



Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                      

Skutečnost         

1 - 6/2018

Skutečnost    

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 223 000,00 223 000,00 119 513,75 105 378,88 53,59 1,1341

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 1 539,39 3 847,96 25,66 0,4001

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 20 000,00 20 000,00 9 937,72 9 207,21 49,69 1,0793

1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00 220 000,00 100 274,36 97 773,98 45,58 1,0256

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 21 336,00 22 297,26 26 985,26 30 523,31 121,03 0,8841

1211 Daň z přidané hodnoty 455 000,00 455 000,00 245 535,82 212 330,08 53,96 1,1564

133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 16,60 18,67 188,82 112,47 0,0989

1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
36 000,00 36 000,00 23 550,29 22 817,31 65,42 1,0321

1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 1 920,27 1 882,20 71,12 1,0202

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 528,97 693,41 26,45 0,7629

1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 

oprávnění
1 500,00 1 500,00 701,06 771,70 46,74 0,9085

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 0,00 1 043,16 1 966,19 1 673,52 188,48 1,1749

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 -23,00 60,00 - -

1361 Správní poplatky 14 105,00 14 105,00 7 756,11 7 816,25 54,99 0,9923

1381 Daň z hazardních her 7 000,00 12 981,70 13 543,36 10 248,63 104,33 1,3215

1382
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 

přístrojů
500,00 500,00 0,00 1 376,61 - -

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 500,00 2 500,00 0,00 8 921,04 - -

1511 Daň z nemovitých věcí 40 000,00 40 000,00 27 328,93 26 212,58 68,32 1,0426

tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 051 641,00 1 059 643,72 581 077,15 541 723,49 54,84 1,0726

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 135,00 4 294,24 2 350,33 2 333,85 54,73 1,0071

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 1 521,95 1 115,50 152,20 1,3644

2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 8 300,00 0,00 -

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 820,00 1 820,00 1 118,46 1 301,74 61,45 0,8592

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 189,00 3 189,00 1 420,74 1 582,52 44,55 0,8978

2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 27,04 91,14 21,63 0,2967

Položka Název položky
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Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                      

Skutečnost         

1 - 6/2018

Skutečnost    

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

Položka Název položky

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 11 230,15 5 488,43 - 2,0461

2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,49 0,00 - -

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 7 430,42 9 066,90 6 613,72 122,02 1,3709

2222
Ostatní příjmy z finančnho vypořádání předchozích let od jiných 

veřejných rozpočtů
0,00 101,69 101,69 726,99 100,00 0,1399

2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -

2229 Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 209,35 65,67 654,22 3,1879

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 10,83 18,35 108,30 0,5902

2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 216,82 626,39 1 143,51 288,90 0,5478

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 590,00 6 840,00 4 363,56 4 303,83 63,79 1,0139

2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 -115,00 -150,35 - 0,7649

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 919,00 2 011,58 468,95 53,13 23,31 8,8265

2343
Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých 

nerostů
0,00 0,00 0,00 275,35 0,00 -

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 323,00 323,00 213,70 225,61 66,16 0,9472

tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 26 143,00 27 393,75 32 615,53 33 495,66 119,06 0,9737

3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 7 169,45 7 406,85 720,11 103,31 10,2857

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 300,00 300,00 13,83 0,00 4,61 -

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 150,00 150,00 299,00 0,00 199,33 -

3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 -

3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 921,49 921,49 0,00 100,00 -

tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 2 450,00 8 540,94 8 641,17 4 720,11 101,17 1,8307

tř. 1 - 3 Vlastní příjmy celkem 1 080 234,00 1 095 578,41 622 333,85 579 939,26 56,80 1,0731

4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 2 556,36 2 556,36 0,00 100,00 -

4112
Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního 

vztahu
56 230,00 56 230,30 28 115,15 26 634,55 50,00 1,0556

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 781,00 49 581,85 21 848,11 38 311,65 44,06 0,5703
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Příjmy    (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený                                    

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                      

Skutečnost         

1 - 6/2018

Skutečnost    

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4

Položka Název položky

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 6,50 8,30 - 0,7831

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 56 199,34 34 309,13 26 076,50 61,05 1,3157

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 102 959,00 96 855,04 16 855,04 41 830,73 17,40 0,4029

4133 Převody z vlastních rezervních fondů 91 780,00 148 579,80 48 658,22 44 236,82 32,75 1,0999

4134 Převody z rozpočtových účtů 264 303,00 329 578,15 222 483,15 272 037,47 67,51 0,8178

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 256 952,00 322 212,33 131 711,90 37 573,23 40,88 3,5055

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 150,00 0,00 - -

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 61 705,00 64 571,84 11 787,29 2 358,83 18,25 4,9971

Přijaté transfery celkem 876 710,00 1 126 365,01 518 480,85 489 068,08 46,03 1,0601

Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 263 675,00 325 994,73 115 627,58 135 220,56 35,47 0,8551

P Ř Í J M Y   celkem 1 956 944,00 2 221 943,42 1 140 814,70 1 069 007,34 51,34 1,0672

P Ř Í J M Y   celkem - bez konsolidačních položek 1 343 909,00 1 421 573,14 737 961,43 715 159,82 51,91 1,0319

tř. 4

tř. 1 - 4

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

1 752 519,00 2 011 902,47 807 761,32 692 963,24 40,15 1,1657

1 139 484,00 1 211 532,19 404 908,05 339 115,72 33,42 1,1940

2 992,00 1 063,77 277,59 275,71 26,09 1,0068

3 22 372,00 20 392,54 1 885,63 2 430,55 9,25 0,7758

4 401 109,00 476 358,24 95 128,09 14,52 19,97 6 551,5213

6 251 863,00 255 282,89 112 400,24 101 768,65 44,03 1,1045

5 825,00 8 965,85 1 123,09 1 161,82 12,53 0,9667
3 867,00 5 507,71 790,85 863,51 14,36 0,9159

1 958,00 3 458,14 332,25 298,31 9,61 1,1138

8 290 000,00 296 230,62 129 426,52 122 284,26 43,69 1,0584

9 0,00 0,00 0,00 62 501,86 0,00 -

12 86 761,00 91 212,75 41 052,00 36 043,38 45,01 1,1390

670 498,00 837 854,16 419 431,74 362 831,49 50,06 1,1560

57 463,00 37 483,88 16 578,47 8 983,97 44,23 1,8453

17 23 099,00 24 541,65 7 036,42 3 651,00 28,67 1,9273

304 393,00 410 076,83 213 976,79 185 274,02 52,18 1,1549

příspěvek na provoz 1 869,00 1 875,80 942,80 505,90 50,26 1,8636
z toho:  

     ÚZ 00000 1 869,00 1 875,80 942,80 505,90 50,26 1,8636
investiční příspěvek 84,00 84,00 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:  
     ÚZ 00000 84,00 84,00 0,00 0,00 - 0,0000
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 259,79 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 220,82 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 38,97 0,00 -
příspěvek na provoz 910,00 942,75 562,75 538,30 59,69 1,0454
z toho:  
     ÚZ 00000 910,00 942,75 562,75 538,30 59,69 1,0454
neinvestiční dotace 0,00 140,58 140,58 210,87 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 119,49 119,49 179,24 100,00 0,6666
     ÚZ 103133063 0,00 21,09 21,09 31,63 100,00 0,6668

z toho:
státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13
Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Odbor organizační

Ekonomický odbor - celkem

Organizační jednotky

Výdaje organizačních jednotek MMH celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Výdaje organizačních jednotek  MMH celkem - bez konsolidačních položek

Odbor územního rozvoje

Městská policie

Odbor komunálních služeb

Odbor správy a rozvoje majetku *

vlastní činnost7

Odbor sociálních věcí

Odbor kancelář primátora

Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)

MŠ "U kamarádů"                              

MŠ Balzacova
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 908,00 909,40 457,40 417,70 50,30 1,0950
z toho: 
     ÚZ 00000 908,00 909,40 457,40 417,70 50,30 1,0950
neinvestiční dotace 0,00 145,96 145,96 218,94 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 124,07 124,07 186,10 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 21,89 21,89 32,84 100,00 0,6666
příspěvek na provoz 1 070,00 1 073,20 537,20 511,30 50,06 1,0507
z toho:  
     ÚZ 00000 1 070,00 1 073,20 537,20 511,30 50,06 1,0507
příspěvek na provoz 1 060,00 1 062,60 530,60 502,90 49,93 1,0551
z toho: 
     ÚZ 00000 1 060,00 1 062,60 530,60 502,90 49,93 1,0551
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 213,88 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 181,80 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 32,08 0,00 -
příspěvek na provoz 0,00 0,00 0,00 405,70 0,00 -
z toho: 
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 405,70 0,00 -
příspěvek na provoz 1 450,00 1 455,80 831,80 760,00 57,14 1,0945
z toho:  

     ÚZ 00000 1 450,00 1 455,80 831,80 760,00 57,14 1,0945
neinvestiční dotace 0,00 30,43 0,00 286,09 - -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 243,18 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 42,91 0,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 25,87 0,00 0,00 - 0,0000
     ÚZ 120113014 0,00 4,56 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 1 090,00 1 094,00 550,00 576,10 50,27 0,9547
z toho:  
       ÚZ 00000 1 090,00 1 094,00 550,00 576,10 50,27 0,9547
neinvestiční dotace 0,00 129,08 129,08 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 109,72 109,72 0,00 100,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 19,36 19,36 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 946,00 1 953,00 979,00 955,90 50,13 1,0242
z toho:  
     ÚZ 00000 1 946,00 1 953,00 979,00 955,90 50,13 1,0242
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 327,55 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 278,42 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 49,13 0,00 -

MŠ Mládí

MŠ E. Holuba

MŠ ČSA

MŠ Lípová

MŠ Horymírova

MŠ Kosmonautů

MŠ Moravská
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 864,00 866,30 434,30 406,60 50,13 1,0681
z toho:  
     ÚZ 00000 864,00 866,30 434,30 406,60 50,13 1,0681
neinvestiční dotace 0,00 276,37 276,37 208,76 100,00 1,3239
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 118,30 118,30 177,45 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 20,88 20,88 31,31 100,00 0,6669
     ÚZ 120513014 0,00 116,61 116,61 0,00 100,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 20,58 20,58 0,00 100,00 -

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 -
příspěvek na provoz 2 560,00 2 569,10 1 287,10 1 333,60 50,10 0,9651
z toho:  
     ÚZ 00000 2 560,00 2 569,10 1 287,10 1 333,60 50,10 0,9651
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 408,52 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 347,24 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 61,28 0,00 -
investiční příspěvek 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 000,00 1 002,90 500,90 502,20 49,95 0,9974
z toho:  
     ÚZ 00000 1 000,00 1 002,90 500,90 502,20 49,95 0,9974
neinvestiční dotace 0,00 161,51 161,51 242,27 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 137,28 137,28 205,93 100,00 0,6666
     ÚZ 103133063 0,00 24,23 24,23 36,34 100,00 0,6668
příspěvek na provoz 1 009,00 1 010,20 505,20 503,10 50,01 1,0042
z toho: 
     ÚZ 00000 1 009,00 1 010,20 505,20 503,10 50,01 1,0042
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 242,67 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 206,27 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 -
investiční příspěvek 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 -

MŠ Puškinova

MŠ Přímá

MŠ Petřvaldská

MŠ Okružní 

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 1 072,00 1 939,00 970,00 472,00 50,03 2,0551
z toho:  
     ÚZ 00000 1 072,00 1 939,00 970,00 472,00 50,03 2,0551
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 203,75 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 173,19 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 30,56 0,00 -
příspěvek na provoz 863,00 0,00 0,00 435,40 0,00 -
z toho: 
     ÚZ 00000 863,00 0,00 0,00 435,40 0,00 -
příspěvek na provoz 872,00 874,00 440,00 429,20 50,34 1,0252
z toho:  
     ÚZ 00000 872,00 874,00 440,00 429,20 50,34 1,0252
neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 203,75 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 173,19 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 30,56 0,00 -
příspěvek na provoz 715,00 716,30 361,30 400,90 50,44 0,9012
z toho:  

     ÚZ 00000 715,00 716,30 361,30 400,90 50,44 0,9012
neinvestiční dotace 0,00 139,29 139,29 208,94 100,00 0,6667
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 118,40 118,40 177,60 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 20,89 20,89 31,34 100,00 0,6666

příspěvek na provoz 820,00 822,40 410,40 376,80 49,90 1,0892
z toho:  

     ÚZ 00000 820,00 822,40 410,40 376,80 49,90 1,0892
neinvestiční dotace 0,00 178,01 178,01 208,76 100,00 0,8527
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 177,45 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 31,31 0,00 -
     ÚZ 120513014 0,00 151,31 151,31 0,00 100,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 26,70 26,70 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 85,00 85,00 85,00 40,00 100,00 2,1250
z toho:
     ÚZ 00000 85,00 85,00 85,00 40,00 100,00 2,1250
příspěvek na provoz 1 010,00 1 011,00 505,00 477,00 49,95 1,0587
z toho:  
     ÚZ 00000 1 010,00 1 011,00 505,00 477,00 49,95 1,0587
neinvestiční dotace 0,00 137,78 137,78 206,67 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 117,11 117,11 175,67 100,00 0,6666
     ÚZ 103133063 0,00 20,67 20,67 31,00 100,00 0,6668

MŠ Radniční

MŠ U Stromovky

MŠ Resslova 

MŠ U Jeslí

MŠ Švabinského

MŠ Sukova

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)
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rozpočet              
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Skutečnost             
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Skutečnost          
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Index             
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sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 700,00 703,50 351,50 353,50 49,96 0,9943
z toho:  
     ÚZ 00000 700,00 703,50 351,50 353,50 49,96 0,9943

neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 165,68 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 140,83 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 24,85 0,00 -

příspěvek na provoz 21 788,00 21 881,25 11 157,25 10 864,10 50,99 1,0270
z toho:  

     ÚZ 00000 21 788,00 21 881,25 11 157,25 10 864,10 50,99 1,0270
neinvestiční dotace 0,00 1 339,01 1 308,58 3 816,89 97,73 0,3428
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 844,37 844,37 3 244,38 100,00 0,2603
     ÚZ 103133063 0,00 149,01 149,01 572,51 100,00 0,2603
     ÚZ 120513014 0,00 293,79 267,92 0,00 91,19 -
     ÚZ 120113014 0,00 51,84 47,28 0,00 91,20 -
investiční příspěvek 379,00 379,00 295,00 70,00 77,84 4,2143
z toho:  

     ÚZ 00000 379,00 379,00 295,00 70,00 77,84 4,2143
příspěvek na provoz 3 816,00 3 987,17 2 005,25 2 440,00 50,29 0,8218
z toho:  
     ÚZ 00000 3 816,00 3 987,17 2 005,25 2 440,00 50,29 0,8218

neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 984,70 0,00 -
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 837,00 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 147,70 0,00 -
investiční příspěvek 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 -

příspěvek na provoz 3 003,00 3 102,10 1 505,40 1 516,00 48,53 0,9930
z toho:  
     ÚZ 00000 3 003,00 3 102,10 1 505,40 1 516,00 48,53 0,9930

neinvestiční dotace 0,00 392,12 392,12 588,18 100,00 0,6667
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 333,30 333,30 499,95 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 58,82 58,82 88,23 100,00 0,6667
investiční příspěvek 0,00 68,63 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 68,63 0,00 0,00 - 0,0000

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 843,26 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 617,64 0,00 0,00 - 0,0000

MŠ celkem

ZŠ 1.máje

MŠ U Topolů

ZŠ F.Hrubína

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)
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sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 3 456,00 3 495,74 1 732,10 1 681,10 49,55 1,0303
z toho:  

     ÚZ 00000 3 456,00 3 495,74 1 732,10 1 681,10 49,55 1,0303

neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 701,19 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 596,01 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 105,18 0,00 -

investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 -
příspěvek na provoz 3 822,00 3 876,04 1 917,00 1 954,70 49,46 0,9807
z toho:  

     ÚZ 00000 3 822,00 3 876,04 1 917,00 1 954,70 49,46 0,9807
neinvestiční dotace 0,00 177,93 177,93 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 120513014 0,00 151,24 151,24 0,00 100,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 26,69 26,69 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 -
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 -
příspěvek na provoz 3 450,00 3 492,48 1 724,00 1 712,00 49,36 1,0070
z toho:  
     ÚZ 00000 3 450,00 3 492,48 1 724,00 1 712,00 49,36 1,0070
neinvestiční dotace 0,00 405,54 405,54 608,32 100,00 0,6667
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 344,71 344,71 517,07 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 60,83 60,83 91,25 100,00 0,6666
investiční příspěvek 0,00 138,00 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 138,00 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 2 668,00 2 695,58 1 336,70 1 243,50 49,59 1,0749
z toho:  
     ÚZ 00000 2 668,00 2 695,58 1 336,70 1 243,50 49,59 1,0749
neinvestiční dotace 0,00 697,87 697,87 386,88 100,00 1,8038
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 219,23 219,23 328,85 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 38,69 38,69 58,03 100,00 0,6667
     ÚZ 120513014 0,00 373,96 373,96 0,00 100,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 65,99 65,99 0,00 100,00 -

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ a MŠ Frýdecká                               

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

Příloha č. 1
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příspěvek na provoz 2 843,00 3 083,90 1 434,79 1 428,00 46,53 1,0048
z toho:  
     ÚZ 00000 2 843,00 3 083,90 1 434,79 1 428,00 46,53 1,0048
neinvestiční dotace 0,00 433,48 433,48 650,21 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 368,46 368,46 552,68 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 65,02 65,02 97,53 100,00 0,6667

investiční příspěvek 0,00 81,92 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 81,92 0,00 0,00 - 0,0000
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 629,29 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 737,26 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 2 792,00 3 015,65 1 412,70 1 417,70 46,85 0,9965
z toho:  
     ÚZ 00000 2 792,00 3 015,65 1 412,70 1 417,70 46,85 0,9965
investiční příspěvek 0,00 181,72 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:
     ÚZ 00000 0,00 181,72 0,00 0,00 - 0,0000
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 928,04 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 635,44 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 3 795,00 3 881,43 1 937,11 1 960,00 49,91 0,9883
z toho:  

     ÚZ 00000 3 795,00 3 881,43 1 937,11 1 960,00 49,91 0,9883
neinvestiční dotace 0,00 386,49 386,49 579,74 100,00 0,6667
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 328,52 328,52 492,78 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 57,97 57,97 86,96 100,00 0,6666
investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -

příspěvek na provoz 3 612,00 3 705,18 1 834,06 1 773,10 49,50 1,0344
z toho:  

     ÚZ 00000 3 612,00 3 693,12 1 822,00 1 773,10 49,33 1,0276
     ÚZ 00010 0,00 12,06 12,06 0,00 100,00 -
neinvestiční dotace 0,00 247,30 247,30 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 120513014 0,00 210,20 210,20 0,00 100,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 37,10 37,10 0,00 100,00 -

ZŠ M.Kudeříkové                           

ZŠ M.Pujmanové

ZŠ K. Světlé

ZŠ Kpt. Jasioka

Příloha č. 1
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příspěvek na provoz 3 361,00 3 588,77 1 697,90 1 691,80 47,31 1,0036
z toho:  
     ÚZ 00000 3 361,00 3 588,77 1 697,90 1 691,80 47,31 1,0036
neinvestiční dotace 0,00 569,06 569,06 853,59 100,00 0,6667
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 483,70 483,70 725,55 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 85,36 85,36 128,04 100,00 0,6667
investiční příspěvek 100,00 297,99 100,00 0,00 33,56 -
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 297,99 100,00 0,00 33,56 -

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 350,26 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 781,91 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 5 721,00 6 041,16 2 943,40 2 928,80 48,72 1,0050
z toho:  
     ÚZ 00000 5 721,00 6 041,16 2 943,40 2 928,80 48,72 1,0050
neinvestiční dotace 0,00 426,13 426,13 639,20 100,00 0,6667
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 362,21 362,21 543,32 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 63,92 63,92 95,88 100,00 0,6667
investiční příspěvek 0,00 60,76 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 60,76 0,00 0,00 - 0,0000

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 673,65 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 546,87 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 5 867,00 6 138,94 3 001,90 3 018,00 48,90 0,9947
z toho:  

     ÚZ 00000 5 867,00 6 138,94 3 001,90 3 018,00 48,90 0,9947

neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 822,18 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 698,85 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 123,33 0,00 -

investiční příspěvek 0,00 223,67 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 223,67 0,00 0,00 - 0,0000

neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 531,41 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 2 013,05 0,00 0,00 - 0,0000

ZŠ Mládežnická

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

Příloha č. 1
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příspěvek na provoz 924,00 1 565,82 462,00 487,00 29,51 0,9487
z toho:  

     ÚZ 00000 924,00 1 565,82 462,00 487,00 29,51 0,9487

neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 338,25 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 287,51 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 50,74 0,00 -

příspěvek na provoz 2 614,00 2 657,52 1 334,80 1 292,40 50,23 1,0328
z toho:  
     ÚZ 00000 2 614,00 2 657,52 1 334,80 1 292,40 50,23 1,0328
neinvestiční dotace 0,00 546,39 546,39 346,28 100,00 1,5779
z toho:
     ÚZ 103533063 0,00 196,23 196,23 294,34 100,00 0,6667
     ÚZ 103133063 0,00 34,63 34,63 51,94 100,00 0,6667
     ÚZ 120513014 0,00 268,20 268,20 0,00 100,00 -
     ÚZ 120113014 0,00 47,33 47,33 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 00000 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 -
příspěvek na provoz 1 052,00 1 066,08 528,00 512,00 49,53 1,0313
z toho:  

     ÚZ 00000 1 052,00 1 066,08 528,00 512,00 49,53 1,0313

neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 388,15 0,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 0,00 0,00 329,93 0,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 0,00 0,00 58,22 0,00 -

příspěvek na provoz 3 933,00 4 020,58 1 973,80 2 003,50 49,09 0,9852
z toho:  
     ÚZ 00000 3 933,00 4 020,58 1 973,80 2 003,50 49,09 0,9852
neinvestiční dotace 0,00 448,34 448,34 0,00 100,00 -
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 381,09 381,09 0,00 100,00 -
     ÚZ 103133063 0,00 67,25 67,25 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 0,00 215,87 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 215,87 0,00 0,00 - 0,0000
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 339,98 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 1 942,84 0,00 0,00 - 0,0000

ZŠ a MŠ Zelená                                         

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Selská                                          

ZŠ Žákovská

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 56 729,00 59 414,14 28 780,91 29 059,60 48,44 0,9904
z toho:  

     ÚZ 00000 56 729,00 59 402,08 28 768,85 29 059,60 48,43 0,9900
     ÚZ 00010 0,00 12,06 12,06 0,00 100,00 -

neinvestiční dotace 0,00 4 730,65 4 730,65 7 886,87 100,00 0,5998
z toho:

     ÚZ 103533063 0,00 3 017,45 3 017,45 6 703,84 100,00 0,4501

     ÚZ 103133063 0,00 532,49 532,49 1 183,03 100,00 0,4501

     ÚZ 120513014 0,00 1 003,60 1 003,60 0,00 100,00 -

     ÚZ 120113014 0,00 177,11 177,11 0,00 100,00 -
investiční příspěvek 370,00 1 538,56 370,00 300,00 24,05 0,0000
z toho:  

      ÚZ 00000 370,00 1 538,56 370,00 300,00 24,05 0,0000
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 8 295,89 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 9 275,01 0,00 0,00 - 0,0000
příspěvek na provoz 2 857,00 3 089,30 1 586,30 1 650,00 51,35 0,9614
z toho:
     ÚZ 00000 2 857,00 3 089,30 1 586,30 1 650,00 51,35 0,9614
příspěvek na provoz 27 000,00 27 000,00 22 050,00 15 499,99 81,67 1,4226
z toho:  
     ÚZ 00000 27 000,00 27 000,00 22 050,00 15 469,83 81,67 1,4254
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 30,16 0,00 -
neinvestiční dotace 0,00 31 139,00 18 683,40 12 815,00 60,00 1,4579
z toho:  
     ÚZ 13305 0,00 31 139,00 18 683,40 12 815,00 60,00 1,4579
příspěvek na provoz 22 160,00 22 160,00 11 000,00 9 300,00 49,64 1,1828
z toho:  
     ÚZ 00000 22 160,00 22 160,00 11 000,00 9 300,00 49,64 1,1828
neinvestiční dotace 0,00 1 010,00 505,00 487,50 50,00 1,0359
z toho:  
     ÚZ 00345 0,00 1 010,00 505,00 487,50 50,00 1,0359

příspěvek na provoz 39 220,00 40 731,24 22 007,70 19 281,18 54,03 1,1414
z toho:  

     ÚZ 00000 39 220,00 40 731,24 22 007,70 19 244,61 54,03 1,1436
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 36,57 0,00 -

příspěvek na provoz 44 831,00 44 831,00 22 415,00 15 365,00 50,00 1,4588
z toho:  
     ÚZ 00000 44 831,00 44 831,00 22 415,00 15 365,00 50,00 1,4588
neinvestiční dotace 0,00 11 765,00 7 059,00 6 814,00 60,00 1,0360
z toho:  

     ÚZ 13305 0,00 11 765,00 7 059,00 6 814,00 60,00 1,0360

ZŠ celkem

ASTERIX

MK

MKS

Domov seniorů Havířov

SSmH
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Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

příspěvek na provoz 35 310,00 35 131,33 18 203,00 15 599,99 51,81 1,1669
z toho:  

     ÚZ 00000 35 310,00 35 131,33 18 203,00 15 588,11 51,81 1,1677
     ÚZ 00010 0,00 0,00 0,00 11,88 0,00 -

příspěvek na provoz 9 449,00 9 457,45 5 160,00 5 160,00 54,56 1,0000
z toho:  

      ÚZ 00000 9 449,00 9 457,45 5 160,00 5 160,00 54,56 1,0000

neinvestiční dotace 0,00 10 559,00 6 335,40 5 960,00 60,00 1,0630
z toho:  

     ÚZ 13305 0,00 10 559,00 6 335,40 5 960,00 60,00 1,0630

investiční příspěvek 0,00 850,00 0,00 0,00 - 0,0000
z toho:

     ÚZ 00000 0,00 850,00 0,00 0,00 - 0,0000

260 093,00 344 576,83 181 647,19 159 930,12 52,72 1,1358

MŠ provoz 21 788,00 21 881,25 11 157,25 10 864,10 50,99 1,0270
ZŠ provoz 56 729,00 59 414,14 28 780,91 29 059,60 48,44 0,9904
Ostatní př. organizace - provoz 180 827,00 182 400,32 102 422,00 81 856,16 56,15 1,2512
z toho:

     ÚZ 00000 259 344,00 263 683,65 142 348,10 121 701,25 53,98 1,1697
     ÚZ 00010 0,00 12,06 12,06 78,61 100,00 0,1534
neinvestiční dotace 0,00 60 542,66 38 622,03 37 780,26 63,79 1,0223
z toho:

     ÚZ 00345 0,00 1 010,00 505,00 487,50 50,00 1,0359
     ÚZ 13305 0,00 53 463,00 32 077,80 25 589,00
     ÚZ 103533063 0,00 3 861,82 3 861,82 9 948,22 100,00 0,3882
     ÚZ 103133063 0,00 681,50 681,50 1 755,54 100,00 0,3882
     ÚZ 120513014 0,00 1 297,39 1 271,52 0,00 98,01 -
     ÚZ 120113014 0,00 228,95 224,39 0,00 98,01 -
investiční příspěvek 749,00 2 767,56 665,00 370,00 24,03 1,7973
z toho:

     ÚZ 00000 749,00 2 767,56 665,00 370,00 24,03 1,7973
neinvestiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 8 295,89 0,00 0,00 - 0,0000
investiční půjčené prostředky od zřizovatele 0,00 9 275,01 0,00 0,00 - 0,0000

Příspěvkové organizace celkem

SSRZ

SANTÉ 

Příloha č. 1



Výdaje (v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost             

1 - 6/2018

Skutečnost          

1 - 6/2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Organizační jednotky

44 300,00 65 500,00 32 329,60 25 343,90 49,36 1,2756

z toho:   ÚZ 00010 4 780,00 4 780,00 1 780,00 0,00 37,24 -
            ÚZ 00115 20 000,00 41 200,00 18 534,80 13 337,00 44,99 1,3897

2 056 912,00 2 421 979,30 1 021 738,11 878 237,26 42,19 1,1634

1 443 877,00 1 621 609,02 618 884,84 524 389,74 38,16 1,1802

* Pozn.   1. 1. 2018 došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor 
a Odbor kancelář primátora.

Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele.

Pozn.: účelové znaky                                                                   

ÚZ 00000 - příspěvek města
ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje
ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit
ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven"
ÚZ 13305 - DSH, SSmH, SANTÉ - Dotace na poskytování sociálních služeb
ÚZ 103533063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU)
ÚZ 103133063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ)
ÚZ 120513014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové  organizace (EU)

ÚZ 120113014 - Operační program potravinové a materiální pomoci pro příspěvkové  organizace (CZ)

V Ý D A J E   celkem - bez konsolidačních položek

V Ý D A J E   celkem

Ostatní dotace a dary
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Financování (v tis. Kč)

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4

Příjmy celkem 1 956 944,00 2 221 943,42 1 140 814,70 1 069 007,34 51,34 1,0672

Výdaje celkem 2 056 912,00 2 421 979,30 1 021 738,11 878 237,26 42,19 1,1634

Saldo příjmy - výdaje -99 968,00 -200 035,88 +119 076,59 +190 770,08 - 0,6242

Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 343 909,00 1 421 573,14 737 961,43 715 159,82 51,91 1,0319

Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 443 877,00 1 621 609,02 618 884,84 524 389,74 38,16 1,1802

Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -99 968,00 -200 035,88 +119 076,59 +190 770,08 - 0,6242

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 +15 937,91 0,00 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 -52 500,00 -48 020,00 50,00 1,0933

Operace z peněžních účtů organizace nemající 

charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
0,00 0,00 +3 869,44 +5 273,58 - 0,7337

Změna stavu na bankovních účtech +204 968,00 +305 035,88 -70 446,03 -163 961,57 - 0,4296

z toho:

FRR -19 448,00 -19 765,25 -119 681,92 -101 989,28 605,52 1,1735

FRHA +3 738,00 +4 532,38 +2 035,65 +1 114,46 44,91 1,8266

FŽP +220,00 +117,32 +95,53 -52,06 81,43 -

FNB +83 611,00 +113 307,72 +63 406,81 -50 490,89 55,96 -

FB +300,00 +278,14 -41,69 +317,43 - -

FVPA +21 995,00 +48 952,92 +16 973,46 -36 483,04 34,67 -

SF -5,00 -227,26 -1 457,69 -6,70 641,42 217,5657

ZBÚ +114 557,00 +157 839,91 -31 776,18 +23 615,11 - -

Financování celkem +99 968,00 +200 035,88 -119 076,59 -190 770,08 - 0,6242

Výsledek hospodaření 0,00 0,00 +189 616,08 +154 036,11 - 1,2310

Konsolidační položky 613 035,00 800 370,28 402 853,27 353 847,52 50,33 1,1385

   Index    

2018 : 2017Ukazatel

Schválený 

rozpočet           

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)                                  

Skutečnost     

1 - 6/2018

   Skutečnost     

1 - 6/2017
% plnění
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Příjmy podle organizačních jednotek
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH 

(27.6.2018)     

Skutečnost        

1 - 6/2018

Skutečnost        

1 - 6/2017
% plnění

Index                

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

1 956 944,00 2 221 943,42 1 140 814,70 1 069 007,34 51,34 1,0672

1 343 909,00 1 421 573,14 737 961,43 715 159,82 51,91 1,0319

1 12 000,00 12 115,40 6 994,32 6 618,99 57,73 1,0567

2 100,00 144,25 139,29 342,11 96,56 0,4071

3 111,00 267,39 343,14 604,83 128,33 0,5673

4 32,00 211,24 967,31 69,70 457,92 13,8782

5 3 500,00 3 506,00 1 509,92 2 308,13 43,07 0,6542

6 73 579,00 79 740,70 49 817,88 57 432,84 62,47 0,8674

7 850,00 853,00 49,13 367,29 5,76 0,1338

8 8 885,00 8 887,04 5 358,22 8 849,49 60,29 0,6055

9 0,00 0,00 0,00 3 856,67 0,00 -

10 0,00 0,00 132,03 40,43 - 3,2656

12 330,00 825,35 1 031,81 555,98 125,01 1,8558

1 857 557,00 2 108 812,02 1 066 506,70 982 219,80 50,57 1,0858

1 244 522,00 1 308 441,74 663 653,43 628 372,28 50,72 1,0561

14 0,00 6 471,03 7 851,95 5 737,58 121,34 1,3685

17 0,00 110,00 113,00 3,50 102,73 32,2857

* Pozn.   1. 1. 2018 došlo ke zrušení Odboru správy a rozvoje majetku a jeho dřívější oddělení byla rozdělena mezi Odbor územního rozvoje, Ekonomický odbor 

Odbor územního rozvoje

Příspěvky a dotace organizacím

Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek

Stavební a silniční správní úřad

13

Správní odbor

Odbor organizační

Odbor sociálních věcí

Ekonomický odbor

Odbor kancelář primátora

Odbor komunálních služeb

Odbor správy a rozvoje majetku *

Městská policie

Organizační jednotky

Příjmy organizačních jednotek celkem 

Odbor životního prostředí

Odbor školství a kultury

Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních 

položek

Odbor vnitra a živnostenský  úřad 

Příloha č. 2



Příjmy podle organizačních jednotek
(v tis. Kč)

a Odbor kancelář primátora.
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Provozní přebytek, provozní přebytek snížený o splátky jistin úvěrů
(v tis. Kč)

Ukazatel

Schválený 

rozpočet                                    

r. 2018

Upravený rozpočet 

IV.+ rozpočtová 

opatření                           

v pravomoci RMH 

(27.6.2018) r. 2018

Skutečnost            

1.-6./2018

Skutečnost            

1.-6./2017
% plnění

Rozdíl               

2018-2017

Daňové příjmy 1 1 051 641,00 1 059 643,72 576 389,16 541 723,49 54,39 +34 665,67

Nedaňové příjmy 2 26 143,00 27 393,75 32 615,53 33 495,66 119,06 -880,13

Běžné transfery (dotace) 3 201 970,00 261 422,89 103 690,29 132 861,73 39,66 -29 171,44

Běžné příjmy (ř.1 + ř.2 + ř.3) 4 1 279 754,00 1 348 460,36 712 694,98 708 080,88 52,85 +4 614,10

Běžné výdaje 5 1 029 183,00 1 123 907,84 531 617,08 484 834,27 47,30 +46 782,81

Provozní přebytek (ř.4 - ř.5) 6 +250 571,00 +224 552,52 +181 077,90 +223 246,61 80,64 -42 168,71

Splátky jistin úvěrů 7 105 000,00 105 000,00 52 500,00 48 020,00 50,00 +4 480,00

Provozní přebytek - splátky jistin úvěrů (ř.6 - ř.7) 8 145 571,00 119 552,52 +128 577,90 +175 226,61 107,55 -46 648,71
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Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018                    

Upravený 

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci 

RMH                   

(27.6.2018)               

Skutečnost         

1.-6./2018                         

Skutečnost         

1.-6./2017                         

% 

plnění

Index         

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Aktivní politika zaměstnanosti 18 434,00 18 434,00 7 377,38 8 921,92 40,02 0,8269

Organizování veřejné služby 0,00 1,04 1,04 0,00 100,00 -

Sociálně-právní ochrana dětí 10 000,00 10 000,00 5 880,00 5 938,39 58,80 0,9902

Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek r. 2016 0,00 0,00 0,00 6,62 0,00 -

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 1 348,00 1 348,00 1 408,00 100,00 0,9574

Státní příspěvek na výkon sociální práce 0,00 0,00 0,00 3 974,75 0,00 -

§ 84. zákona č. 325/99 Sb., o azylu 0,00 191,58 191,58 207,21 100,00 0,9246

Činnost odborného lesního hospodáře 0,00 0,00 0,00 68,21 0,00 -

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 -

Lesní hospodářské osnovy 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Projekt "Podpora terénní sociální práce - Předcházení sociálnímu vyloučení" 0,00 0,00 0,00 294,98 0,00 -

Projekt  "Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra" (SSmH) 0,00 0,00 84,77 0,00 - -

Cyklostezka Havířov-Žermanická přehrada II. etapa 86,00 66,43 66,43 0,00 100,00 -

Podpora prevence kriminality - z toho: 0,00 728,00 728,00 731,00 100,00 0,9959

   projekt - "Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" 0,00 130,00 130,00 112,00 100,00 1,1607

   projekt - "Asistent prevence kriminality" 0,00 558,00 558,00 562,00 100,00 0,9929

   projekt - "Ženy naučte se bránit II" 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 -

   projekt - "Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami" 0,00 40,00 40,00 0,00 100,00 -

OP Zaměstnanost - projekt "Vytvoření strategických dokumentů pro město 

Havířov"
4 195,00 4 195,00 0,00 1 798,01 - -

OP Zaměstnanost - projekt "Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostř. 

vzdělávání"
4 539,00 4 539,00 92,10 1 944,76 2,03 0,0474

OP Zaměstnanost - projekt "Zpracování strategických dokumentů SHM" 1 000,00 1 310,29 1 310,29 0,00 100,00 -

OP VVV - projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov" 277,00 225,20 225,20 639,44 100,00 0,3522

Domácí kompostéry pro občany 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 - 0,0000

Účel transferu (dotace)
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Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018                    

Upravený 

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci 

RMH                   

(27.6.2018)               

Skutečnost         

1.-6./2018                         

Skutečnost         

1.-6./2017                         

% 

plnění

Index         

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Účel transferu (dotace)

OP VVV - projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání" - z toho:
0,00 4 543,32 4 543,32 12 376,28 100,00 0,3671

   MŠ Švabinského 0,00 139,30 139,30 208,95 100,00 0,6667

   MŠ Puškinova 0,00 0,00 0,00 242,67 0,00 -

   MŠ U Stromovky 0,00 137,78 137,78 206,67 100,00 0,6667

   MŠ U Jeslí 0,00 0,00 0,00 208,76 0,00 -

   MŠ Radniční 0,00 0,00 0,00 203,75 0,00 -

   MŠ Lipová 0,00 0,00 0,00 286,09 0,00 -

   MŠ Sukova 0,00 0,00 0,00 203,75 0,00 -

   MŠ Horymírova 0,00 0,00 0,00 213,88 0,00 -

   MŠ U Topolů 0,00 0,00 0,00 165,68 0,00 -

   MŠ Mládí 0,00 129,08 129,08 0,00 100,00 -

   MŠ Moravská 0,00 0,00 0,00 327,55 0,00 -

   MŠ Petřvaldská 0,00 0,00 0,00 408,52 0,00 -

   MŠ ČSA 0,00 145,96 145,96 218,94 100,00 0,6667

   MŠ Okružní 0,00 139,18 139,18 208,76 100,00 0,6667

   MŠ "U kamarádů" 0,00 140,58 140,58 210,87 100,00 0,6667

   MŠ Přímá 0,00 161,51 161,51 242,27 100,00 0,6667

   MŠ Balzacova 0,00 0,00 0,00 259,78 0,00 -

   ZŠ Moravská 0,00 426,13 426,13 639,20 100,00 0,6667

   ZŠ Gorkého 0,00 405,54 405,54 608,32 100,00 0,6667

   ZŠ 1. máje 0,00 0,00 0,00 984,70 0,00 -

   ZŠ Žákovská 0,00 448,34 448,34 672,52 100,00 0,6667

   ZŠ M. Kudeříkové 0,00 386,49 386,49 579,74 100,00 0,6667
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Položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet              

r. 2018                    

Upravený 

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci 

RMH                   

(27.6.2018)               

Skutečnost         

1.-6./2018                         

Skutečnost         

1.-6./2017                         

% 

plnění

Index         

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Účel transferu (dotace)

   ZŠ K. Světlé 0,00 433,48 433,48 650,21 100,00 0,6667

   ZŠ Školní 0,00 230,85 230,85 346,28 100,00 0,6667

   ZŠ Jarošova 0,00 257,92 257,92 386,88 100,00 0,6667

   ZŠ F. Hrubína 0,00 392,12 392,12 588,18 100,00 0,6667

   ZŠ Mládežnická 0,00 569,06 569,06 853,59 100,00 0,6667

   ZŠ Na Nábřeží 0,00 0,00 0,00 822,18 0,00 -

   ZŠ Selská 0,00 0,00 0,00 338,24 0,00 -

   MŠ U Křížů 0,00 0,00 0,00 388,16 0,00 -

   MŠ Frýdecká 0,00 0,00 0,00 701,19 0,00 -

Celkem 42 781,00 49 581,86 21 848,11 38 311,65 44,06 0,5703
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Konsolidační položky 
(v tis.Kč)

Položka

Schválený 

rozpočet               

r. 2018

Upravený          

rozpočet IV.           

r. 2018

Skutečnost            

1. - 6./ 2018

Skutečnost            

1. - 6./ 2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

4133 -  FRR → ZBÚ 91 780,00 148 579,80 48 658,22 44 236,82 32,75 1,0999

4134 -  ZBÚ → fondy 264 303,00 329 578,15 222 483,16 272 037,47 67,51 0,8178

4139 - fondy (mimo FRR) → ZBÚ 256 952,00 322 212,33 131 711,89 37 573,23 40,88 3,5055

Celkem 613 035,00 800 370,28 402 853,27 353 847,52 50,33 1,1385

Položka

Schválený 

rozpočet               

r. 2018

Upravený          

rozpočet IV.           

r. 2018

Skutečnost            

1. - 6./ 2018

Skutečnost            

1. - 6./ 2017
% plnění

Index             

2018:2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

5342 - ZBÚ →SF 6 019,00 6 241,26 4 922,26 2 700,00 78,87 1,8231

5344 - ZBÚ → FRR 111 213,00 168 330,04 168 330,04 146 218,14 100,00 1,1512

5345 - fondy → ZBÚ 348 732,00 470 792,12 180 370,11 81 810,04 38,31 2,2047

5349 - ZBÚ → fondy (mimo FRR) 147 071,00 155 006,86 49 230,86 123 119,34 31,76 0,3999

Celkem 613 035,00 800 370,28 402 853,27 353 847,52 50,33 1,1385

Příjmové konsolidační položky

Výdajové konsolidační položky
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Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH                           

r. 2018

Skutečnost        

1.-6./2018

Skutečnost        

1.-6./2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

3 350,00 3 100,00 0,00 0,00  0,0000

z toho: 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00  0,0000

404 595,00 455 857,60 81 570,63 38 633,19 17,89 2,1114

z toho: 400 459,00 440 084,00 74 139,05 37 956,82 16,85 1,9532

1 166,00 8 069,00 4 649,07 676,37 57,62 6,8736

1 460,00 6 194,60 2 782,51 0,00 44,92 -

1 510,00 1 510,00 0,00 0,00 - 0,0000

1 400,00 1 400,00 52,39 52,29 3,74 1,0019

500,00 500,00 125,54 0,00 25,11 -

0,00 21 200,00 0,00 0,00 - 0,0000

Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

500,00 500,00 65,21 0,00 13,04 

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 749,00 5 767,57 665,00 370,00 11,53 1,7973

749,00 2 767,57 665,00 370,00 24,03 1,7973

z toho: MŠ 379,00 379,00 295,00 70,00 77,84 4,2143

ZŠ 370,00 1 538,57 370,00 300,00 24,05 1,2333

SANTÉ 0,00 850,00 0,00 0,00  0,0000

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 - 0,0000

0,00 9 275,01 0,00 0,00 - 0,0000

100,00 101,00 101,00 0,00 100,00 -

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

414 694,00 497 701,18 82 579,77 39 555,48 16,59 2,0877

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Nadlimitní věcná břemena a právo stavby

Výpočetní technika

Investiční transfery veřeným rozpočtům územní úrovně

Výdaje podle charakteru

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pozemky

Programové vybavení 

Budovy, haly, stavby, projektová dokumentace 

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Investiční transfery spolkům

Ostatní kapitálové výdaje

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Výdaje investičního charakteru celkem

z toho:

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příloha č. 6



Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH                           

r. 2018

Skutečnost        

1.-6./2018

Skutečnost        

1.-6./2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

198 724,00 201 330,00 91 515,56 83 414,49 45,46 1,0971

z toho: 198 494,00 200 778,50 91 355,09 83 289,04 45,50 1,0968

z toho: platy zaměstnanců včetně MP 183 234,00 185 713,50 86 198,23 76 221,73 46,41 1,1309
veřejně prospěšné práce 15 260,00 15 065,00 5 156,86 7 067,31 34,23 0,7297

230,00 551,50 160,47 125,45 29,10 1,2792

9 812,00 11 512,55 5 374,81 4 507,11 46,69 1,1925

z toho: 2 702,00 4 412,55 2 428,33 1 279,35 55,03 1,8981

z toho: zastupitelstva obcí 1 010,00 1 010,00 444,62 384,42 44,02 1,1566

7 110,00 7 100,00 2 946,48 3 227,76 41,50 0,9129

70 654,00 71 643,07 33 275,41 30 525,82 46,45 1,0901

624,00 624,00 72,49 16,64 11,62 4,3564

350,00 349,00 77,91 69,55 22,32 1,1202

15 948,00 19 451,24 5 141,83 2 970,75 26,43 1,7308

112,00 112,00 56,77 324,34 50,69 0,1750

19 089,00 15 980,00 6 416,59 6 758,42 40,15 0,9494

207 434,00 206 596,05 88 290,38 84 645,27 42,74 1,0431

75 277,00 106 820,07 37 581,84 40 316,28 35,18 0,9322

z toho: 70 952,00 101 913,58 35 702,32 39 531,60 35,03 0,9031

0,00 415,00 307,40 163,84 74,07 1,8762

72 334,00 76 905,30 37 972,07 36 097,02 49,38 1,0519

z toho: 70 652,00 75 210,00 37 504,80 35 554,20 49,87 1,0549

0,00 7 311,00 4 311,00 3 888,29 58,97 1,1087

365,00 26 581,31 23 873,67 19 665,98 89,81 1,2140

z toho: 0,00 627,40 603,00 918,00 96,11 0,6569

135,00 25 296,80 22 631,80 17 888,10 89,47 1,2652

0,00 534,00 525,00 357,00 98,31 1,4706

230,00 123,11 113,87 502,88 92,49 0,2264

3 478,00 3 478,00 2 688,18 777,08 77,29 3,4593

Úroky a ostatní finanční výdaje

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

Ostatní osobní výdaje

Nákup služeb 

Ostatní nákupy

Opravy a udržování

Podlimitní věcná břemena

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Platy

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Ostatní platy

Ostatní platby za provedenou práci

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Odměny za užití duševního vlastnictví

Nákup materiálu

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné 

dary

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Neinvestiční transfery spolkům

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Výdaje na dopravní územní obslužnost

Nákup vody, paliv a energie

Příloha č. 6



Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)

(v tis. Kč)

Schválený 

rozpočet         

r. 2018

Upravený 

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci RMH                           

r. 2018

Skutečnost        

1.-6./2018

Skutečnost        

1.-6./2017
% plnění

Index             

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4

Výdaje podle charakteru

259 854,00 328 135,17 183 386,98 161 497,92 55,89 1,1355

z toho: 259 344,00 263 695,70 142 360,16 121 779,90 53,99 1,1690

z toho: MŠ 23 021,00 23 114,25 11 775,25 11 491,10 50,94 1,0247
ZŠ 55 496,00 58 181,14 28 162,91 28 432,60 48,41 0,9905

ASTERIX 2 857,00 3 089,30 1 586,30 1 650,00 51,35 0,9614

MK 22 160,00 22 160,00 11 000,00 9 300,00 49,64 1,1828

MKS 39 220,00 40 731,24 22 007,70 19 281,20 54,03 1,1414

DSH 27 000,00 27 000,00 22 050,00 15 500,00 81,67 1,4226

SSmH 44 831,00 44 831,00 22 415,00 15 365,00 50,00 1,4588

SSRZ 35 310,00 35 131,32 18 203,00 15 600,00 51,81 1,1669

SANTÉ 9 449,00 9 457,45 5 160,00 5 160,00 54,56 1,0000

0,00 60 542,67 38 622,02 37 780,22 63,79 1,0223

z toho: MŠ 0,00 1 339,02 1 308,58 4 906,21 97,73 0,2667

ZŠ 0,00 4 730,65 4 730,64 6 797,51 100,00 0,6959

MK 0,00 1 010,00 505,00 487,50 50,00 1,0359

DSH 0,00 31 139,00 18 683,40 12 815,00 60,00 1,4579

SANTÉ 0,00 10 559,00 6 335,40 5 960,00 60,00 1,0630

SSmH 0,00 11 765,00 7 059,00 6 814,00 60,00 1,0360

510,00 3 896,80 2 404,80 1 937,80 61,71 1,2410

280,00 280,00 0,00 0,00 - 0,0000

-4 820,00 -4 759,50 12 600,74 7 320,65 - 1,7213

z toho: -4 940,00 -4 879,50 7 867,74 4 542,97 - 1,7318

640,00 858,00 609,15 638,62 71,00 0,9539

z toho: 600,00 818,00 605,48 635,41 74,02 0,9529

3 312,00 5 009,00 2 734,68 1 235,57 54,60 2,2133

0,00 8 295,89 0,00 0,00 - 0,0000

95 716,00 36 980,69 17,61 0,62 0,05 28,4032

1 029 183,00 1 123 907,84 536 305,07 484 834,26 47,72 1,1062

1 443 877,00 1 621 609,02 618 884,84 524 389,74 38,16 1,1802V Ý D A J E  celkem

Převody vlastním fondům

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Náhrady placené obyvatelstvu

Náhrady mezd v době nemoci

Dary obyvatelstvu

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

Ostatní neinvestiční výdaje

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Výdaje neinvestičního provozního charakteru celkem

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

(průtokové transfery)

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Příloha č. 6



(v tis. Kč)

Čerpání výdajů OŠK na opravy a investice za období 01-06/2018

5171/ 3111  - opravy a udržování

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

17048 MŠ U Školy

rekonstrukce a opravy nosných 

konstrukcí
3111

0,00 750,00 0,00

18001 MŠ Kosmonautů výměna oken 3111 0,00 1 500,00 0,00

18002 MŠ Na Nábřeží opravy sociálních uzlů 3111 0,00 1 350,00 0,00

18003 MŠ Občanská výměna elektroinstalace 3111 0,00 1 200,00 0,00

MŠ havarijní opravy 3111 6 500,00 2 252,00 120,82

6 500,00 7 052,00 120,82

5171/ 3113 - opravy a udržování

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

18004 ZŠ Gen.Svobody oprava zázemí tělocvičny 3113 0,00 930,00 0,00

ZŠ havarijní opravy 3113 2 000,00 750,00 188,88

2 000,00 1 680,00 188,88

5171/ 3121 - opravy a udržování

číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

Dakol Moravská havarijní opravy 3121 50,00 50,00 0,00

50,00 50,00 0,00

číslo 

stavby
                            školská zařízení specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

18005

SVČ 

Asterix
Pstruží

oprava venkovní terasy 3233 0,00 700,00 0,00

SVČ 

Asterix

Na Nábřeží, 

M.Kudeříkové,        

Pstruží havarijní opravy 3233 800,00 100,00 50,18

800,00 800,00 50,18

5171/3233 - opravy a udržování

Celkem volný čas dětí a mládeže

školská zařízení

Celkem MŠ

školská zařízení

Celkem ZŠ

Celkem SŠ DAKOL a VOŠ DAKOL

Příloha č. 7



(v tis. Kč)

5171/ 3326, 3639 - opravy a udržování

§
schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

havarijní opravy, opravy plochých 

střech
3639 1 550,00 1 550,00 0,00

opravy uměleckých děl a kultuních 

památek
3326 200,00 200,00 2,48

1 750,00 1 750,00 2,48

11 100,00 11 332,00 362,36

6121/ 3111 - investice - budovy, haly a stavby

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

17009 MŠ Radniční rekonstrukce fasády (vč.zateplení) 3111 0,00 2 500,00 0,00

17048 MŠ U Školy

rekonstrukce a opravy nosných 

konstrukcí
3111

0,00 750,00 0,00

MŠ 3111 4 000,00 0,00 0,00

4 000,00 3 250,00 0,00

6121/ 3113 - investice - budovy, haly a stavby

číslo 

stavby
specifikace oprav §

schválený 

rozpočet 2018

rozpočet 

upravený 

skutečnost          

1-6/2018

18004 ZŠ Gen.Svobody oprava zázemí tělocvičny 3113 0,00 320,00 0,00

0,00 320,00 0,00

celkem  6121 4 000,00 3 570,00 0,00

11 100,00 11 332,00 362,36

4 000,00 3 570,00 0,00

15 100,00 14 902,00 362,36

Zpracovala:  Ing. Pilariková, p. Jandová

PhDr. Pavel Hamza

vedoucí odboru školství a kultury

Dne: 30.07.2018

Ostatní výdaje (drobné opravy a udržování)

VŠ na ul. V. Nezvala

Pořízení, zachování a obnova 

hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí

Celkem ostatní výdaje

celkem 5171

školská zařízení

školská zařízení

Celkem MŠ 

Celkem ZŠ 

celkem

celkem opravy a udržování

celkem investice

Příloha č. 7



odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR  v období 1.-6./2018

dle odvětvového členění výdajů
v tis. Kč

§ Popis § SR UR IV
Skutečnost 

1 - 6 /2018

2212 Silnice 0,00 2 915,00 2 909,49

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 21 600,00 49 445,00 538,81

2321 Odvádění, čištění odpadních vod, nakládání s kaly 28 900,00 27 175,00 91,50

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3 800,00 6 987,00 133,36

3111 Předškolní zařízení 1 200,00 22 452,00 1 848,98

3113 Základní školy 76 900,00 78 872,00 7 489,06

3392 Zájmová činnost v kultuře 4 200,00 930,00 832,49

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 24 600,00 43 322,00 11 634,82

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000,00 5 400,00 148,08

3612 Bytové hospodářství 119 609,00 135 974,00 39 807,61

3613 Nebytové hospodářství 39 000,00 42 365,00 5 118,30

3632 Pohřebnictví 28 200,00 52 570,00 23 259,78

3635 Územní plánování 610,00 769,24 99,22

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50,00 50,00 0,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje 32 540,00 2 267,00 1 082,12

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 400,00 65,00 65,00

4357 Domovy 15 000,00 2 800,00 69,47

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500,00 0,00 0,00

Celkem 401 109,00 474 358,24 95 128,09

Datum: 12.07.2018

Zpracoval: Ing. Miloš Klimeš / 376

Příloha č. 8



Odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR  v období 1.-6./2018

dle druhového členění výdajů

v tis. Kč

Pol Popis položky SR UR IV
Skutečnost 

1 - 6 /2018

5137 DDHM 0,00 2 527,00 1 640,36

5154 Elektrická energie 0,00 300,00 180,06

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 759,24 99,22

5169 Nákup ostatních služeb 260,00 2 372,00 1 190,37

5171 Opravy a udržování 20 000,00 49 180,00 23 245,96

6121 Budovy, haly a stavby 379 749,00 415 231,00 65 078,94

6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 5 989,00 3 693,18

6901 Rezervy kapitálových výdajů 500,00 0,00 0,00

Celkem 401 109,00 476 358,24 95 128,09

Datum: 12.07.2018

Zpracoval: Ing. Miloš Klimeš / 376

Příloha č. 8



Odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR 

v období 1.-6./2018 dle akcí (v tis.Kč)

Příloha č. 8

ODD Stavba Akce SR UR IV
Čerpání 

1 - 6 /2018
OI - Ostatní výdaje OÚR 2 600,00 0,00 0,00

MRA - MRA - neplánované investice 5 000,00 1 527,00 0,00

OÚP - Akce oddělení územního plánování 660,00 819,24 99,22

OI 3026 Areál volného času 3 000,00 5 400,00 148,08

OI 4002 Cyklostezka Havířov-Žermanická přehrada 3 200,00 2 300,00 0,00

OI 5004 Cyklostezka Havířov- Těrlická přehrada 0,00 10 590,00 56,75

OI 5042 Rekonstrukce MK ul. Selská 10 200,00 11 300,00 0,00

OI 6045 Odkanalizování částí města Havířov - Životice 0,00 25,00 24,55

MRA 7096 Sanace obytného domu Na Nábřeží 123-127, Havířov-Město 0,00 9 580,00 9 575,03

MRA 7097 Sanace obytného domu Na Nábřeží 129-133, Havířov-Město 14 500,00 17 000,00 9 692,11

MRA 7099 Sanace zdravotního střediska ul. Budovatelů 991/20b, Havířov-Suchá 0,00 1 820,00 847,00

MRA 7100 Sanace zdravotního střediska ul. Gen. Svobody 280/4, Havířov-Šumbark 0,00 1 545,00 1 542,75

MRA 7101 Sanace zdrav. stř. na ul. Dlouhá třída 1134/83, Havířov-Podlesí 12 000,00 12 000,00 0,00

MRA 7102 Sanace zdrav. stř. na ul. Studentská 1548/26, Havířov-Podlesí 19 000,00 19 000,00 1 845,25

MRA 8062 Sanace zdrav. stř. na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí 8 000,00 8 000,00 883,30

MRA 9063 Regenerace ob.domu ul.17.listopadu 15, 17, 19, Havířov-Město 0,00 3 650,00 3 642,84

MRA 9069 Sanace obytného domu na ul. J. Hory 7, Havířov-Město 11 410,00 11 410,00 0,00

MRA 9070 Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí 33 365,00 33 365,00 0,00

OI 10024 Modernizace Městské sportovní haly Havířov 0,00 9 750,00 9 713,83

OI 10064 Zóna Šumbark II Za Teslou, 4.etapa, Havířov-Šumbark 0,00 27,00 26,41

OI 11020 Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku 28 200,00 52 570,00 23 259,78

OI 11027 Rekonstrukce lesoparku Stromovka - 1. etapa 0,00 65,00 65,00

OI 12066 VÚH-šatnové zázemí HC AZ Havířov 2010 0,00 1 220,00 1 217,80

OI 13036 Sportovně rekreační areál Dolní Datyně 0,00 42,00 0,00

OI 13043 Rekonstrukce MK U Nádraží 0,00 2 915,00 2 909,49

MRA 14026 Sanace ob.domu ul.17.listopadu 2-6, Havířov-Město 11 000,00 13 000,00 8 778,57

MRA 14027 Sanace ob.domu ul.17.listopadu 8-14, Havířov-Město 13 000,00 15 000,00 7 969,02

MRA 14029 Sanace ob.domu ul.Mánesova 12-16, Havířov-Město 17 400,00 17 400,00 30,25

MRA 14030 Sanace ob.domu ul.Uzavřená 13, Havířov-Město 13 934,00 13 934,00 12,10

OI 14040 Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark 55 200,00 50 219,00 0,00

OI 15003 Sesuv svahu na ul. Svážná 0,00 550,00 281,59

OI 15008 Přednádražní prostor Havířov 32 540,00 1 690,00 774,12

OI 15027 Přeshraniční Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná - Havířov 1 400,00 0,00 0,00

OI 15031 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem 15 000,00 2 800,00 69,47

OI 15032 Snižování spotřeby energie ZŠ Gen.Svobody, Havířov-Šumbark 0,00 890,00 49,61

OI 15033 ZŠ Na Nábřeží-výměna oken, oprava fasády a vstupního portálu 20 200,00 26 240,00 7 439,45

OI 16025 Odkanalizování části města Havířova-Pr. Suchá-ul. Fryštátská a okolí 28 900,00 27 150,00 66,95

OI 16028 Chodník ul. Frýdecká-2. etapa 0,00 48,00 0,00

OI 16032 Chodník MK Selská-2. etapa 0,00 10,00 0,00

OI 16033 Rekonstrukce plochých střech ZŠ Gorkého 0,00 23,00 0,00

OI 17017 Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská 18 200,00 24 400,00 355,30

OI 17018 Parkoviště u Kostela sv. Anny, Havířov-Město 0,00 5 321,00 133,12

OI 17025 Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská 0,00 19 400,00 0,00

OI 17026 Parkoviště na ul. Stavbařská 0,00 6 000,00 20,90

OI 17028 Parkoviště na ul. Točitá 5 000,00 2 276,00 117,14

OI 17031 Rekonstrukce střechy SD RENETA 0,00 630,00 627,14

OI 17032 Modernizace vzduchotechniky v KD Leoše Janáčka 4 200,00 300,00 205,35

OI 17034 Adventure golf, ul. Lázeňská 0,00 330,00 266,20

OI 17035 Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché 2 900,00 6 527,00 133,36

OI 17036 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové 3 400,00 4 660,00 81,70

OI 17039 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Přímá, Havířov 0,00 874,00 872,35

OI 17040 Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla MŠ Mládí, Havířov 0,00 978,00 976,63

OI 17046 Spojovací chodník k VÚH Havířov 1 100,00 1 100,00 0,00

OI 18008 Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov-Šumbark 0,00 460,00 0,00

OI 18009 Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 500,00 300,00 0,00

OI 18010 Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí 500,00 350,00 0,00

OI 18011 Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 400,00 350,00 0,00



Odbor územního rozvoje Čerpání rozpočtu OÚR 

v období 1.-6./2018 dle akcí (v tis.Kč)

Příloha č. 8

ODD Stavba Akce SR UR IV
Čerpání 

1 - 6 /2018
OI 18012 Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov-Šumbark 1 000,00 1 000,00 0,00

OI 18013 Ledová plocha u VÚH Havířov 2 000,00 2 420,00 0,00

OI 18014 Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město 450,00 450,00 0,00

OI 18015

Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš.pracoviště U Školy, 

Havířov-Dolní Suchá 750,00 750,00 0,00

OI 18016 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého, Havířov-Město 500,00 500,00 0,00

OI 18020 Parkoviště za bytovým věžovým domem 0,00 9 500,00 210,90

OI 18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové 500,00 500,00 0,00

MRA 18028 Rozdělení b.j.č.2, Nákupní 3, Havířov-Šumbark 0,00 108,00 107,69

OI 18029 Rekonstrukce MŠ U Jeslí na denní stacionář 0,00 2 000,00 0,00

Celkem 401 109,00 476 358,24 95 128,09

Datum: 12.7.2018

Zpracoval: Ing. Miloš Klimeš / 376



                           
                                                                                                                                                             (v tis. Kč)

Subjekty z mimosportovní sféry - celkem 12 300,00 12 300,00 10 794,80 6 945,10 87,76 1,5543

   z toho:*

   SŠ a ZŠ, Havířov-Šumbark - na provoz krytého bazénu  

   v Havířově-Šumbarku, na zajištění plavání ZŠ a        

   veřejnosti 0,00 2 100,00 1 100,00 1 100,00 52,38 1,0000

   Klub přátel školy Havířov-Pr.Suchá - Miss Reneta 2018 0,00 450,00 450,00 450,00 100,00 1,0000

   Armáda spásy Havířov - Azylový dům pro muže, … 0,00 1 197,00 1 197,00 1 145,60 100,00 1,0449

   Dobrovolnické centrum ADRA 0,00 300,00 300,00 250,00 100,00 1,2000

   MSK - Podpora sociálních služeb - azylové domy 1 922,00 1 920,00 1 920,00 0,00 100,00 0,0000

   Vodní záchranná služba 0,00 100,00 100,00 50,00 100,00 2,0000

   Hasičský záchranný sbor - investiční dotace 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 1,0000

   Ostatní subjekty z mimosportovní sféry celkem 10 378,00 5 733,00 5 227,80 3 449,50 91,19 1,5155

Subjekty ze sportovní sféry - celkem 29 000,00 50 200,00 21 534,80 18 398,80 42,90 1,1704

   z toho:*

   BK Havířov 0,00 974,00 886,00 430,00 90,97 2,0605

   Florbal Havířov 0,00 720,00 720,00 400,00 100,00 1,8000

   HC Havířov 2010, s.r.o. - muži 0,00 6 500,00 3 500,00 3 000,00 53,85 1,1667

   HC AZ Havířov 2010, o.s. - mládež 0,00 4 500,00 3 000,00 3 000,00 66,67 1,0000

   Městský fotbalový klub Havířov 0,00 3 180,00 2 150,00 2 000,00 67,61 1,0750

   PROSPORT - CZ - Havířovský zlatý kahanec 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00 1,0000

   SKST Baník Havířov - stolní tenis 0,00 1 320,00 1 320,00 600,00 100,00 2,2000

   SKST Baník Havířov - investice 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

   SK Baník Havířov - vzpírání 0,00 770,00 770,00 420,00 100,00 1,8333

   Sportovní klub volejbalu Havířov 0,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,0000

   Tenisový klub Havířov 0,00 700,00 700,00 400,00 100,00 1,7500

   TJ Slovan Havířov 0,00 770,00 770,00 400,00 100,00 1,9250

   TJ Slovan Havířov - investice 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

   TJ Start Havířov 0,00 977,00 977,00 0,00 100,00 0,0000

   Sbor dobrovolných hasičů - soutěž mladých hasičů 0,00 170,00 170,00 150,00 100,00 1,1333

   Ostatní subjekty ze sportovní sféry celkem 29 000,00 8 099,00 6 251,80 7 398,80 77,19 0,8450

Nemocnice s poliklinikou 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Rezerva k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Celkem 44 300,00 65 500,00 32 329,60 25 343,90 49,36 1,2756

24.07.2018

Zpracovala: Mgr. Dagmar Mertová/127 Vedoucí OŠK: PhDr. Pavel Hamza

Čerpání výdajové části ,,Ostatní dotace a dary"

Oblast poskytovaných dotací a darů % plnění
Index        

2018 : 2017

Upravený 

rozpočet             

r. 2018

za období 1. - 6./2018                                                    

Schválený 

rozpočet                                 

r. 2018

Skutečnost

1 - 6/2017

Skutečnost

1 - 6/2018

Příloha č. 9



                           

* přehled dotací poskytnutých na tradiční, prioritní aktivity

Pozn.: ve sloupečcích Skutečnost nejsou započteny vratky dotace realizované v roce nasledujícím po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace

Příloha č. 9



Schválený rozpočet                  

r. 2018                          

(tis. Kč)

Upr. rozpočet IV.                                  

r. 2018                       

(tis. Kč)

 Skutečnost  1-6/2018         

účetně zapojeno        

(Kč)

Skutečnost 1-6/2018     

fyzicky převedeno          

(Kč)

% plnění

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2

EO 27 000,00 27 000,00 6 480 000,00 6 480 000,00 24,00

OÚR - oddělení investic 60 000,00 105 310,00 32 362 489,82 32 166 957,28 30,73

ORG 0,00 1 713,53 174 561,68 174 561,68 10,19

OKS 0,00 5 688,00 5 683 300,00 5 683 300,00 99,92

OJ 10 "Ostatní dotace a dary" 4 780,00 4 780,00 1 780 000,00 1 780 000,00 37,24

OJ 10 - ZŠ M. Pujmanové 0,00 12,06 12 058,00 12 058,00 99,98

MP 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00

KP 0,00 1 443,90 1 443 895,00 1 443 895,00 100,00

KP - oddělení strateg.rozvoje 0,00 1 728,75 241 894,41 241 894,41 13,99

91 780,00 147 904,24 48 178 198,91 47 982 666,37 32,57

FRHA OKS 3 740,00 3 740,00 1 242 579,29 1 242 579,29 33,22

3 740,00 3 740,00 1 242 579,29 1 242 579,29 33,22

FŽP OŽP 220,00 220,00 198 248,44 198 248,44 90,11

220,00 220,00 198 248,44 198 248,44 90,11

OÚR - oddělení investic  158 609,00  178 339,00 44 925 906,60 41 703 177,28 25,19

EO  62 083,00  62 083,00 46 038 698,67 46 038 698,67 74,16

220 692,00 240 422,00 90 964 605,27 87 741 875,95 37,84

FB MP 300,00 695,75 454 550,00 375 982,00 65,33

FB celkem - ÚZ 113 300,00 695,75 454 550,00 375 982,00 65,33

OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  41 200,00 18 534 800,00 18 554 800,00 44,99

OÚR - oddělení investic  12 000,00  22 050,00 9 713 831,60 9 713 831,60 44,05

FVPA celkem - ÚZ 115 32 000,00 63 250,00 28 248 631,60 28 268 631,60 44,66

348 732,00 456 231,99 169 286 813,51 165 809 983,65 37,11

FNB celkem - ÚZ 114

FONDY celkem

Zapojení účelových fondů do výdajů a financování r. 2018

Účelové 

fondy
Organizační jednotka

FRR celkem - ÚZ 010

FRHA celkem - ÚZ 110

FRR

FVPA

FŽP celkem - ÚZ 111

FNB

Příloha č. 10



Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 80 023,00 105 253,14 105 253 143,73

Převod výsledku hospodaření r. 2017 ze ZBÚ +111 213,00 +154 343,77 + 154 343 772,75

Převod na FRR na základě vypořádání r. 2017 0,00 +13 884,58 + 13 884 576,62

Převod z FRR na základě vypořádání r. 2017 0,00 -675,55 - 675 553,71

Příjmy FRR + 15,00 + 116,69 + 111 791,78

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 15,00 15,00 10 102,58

           vypořádání se SR 0,00 101,69 101 689,20

Zapojení FRR do výdajů a financování - 91 780,00 - 147 904,24 - 47 982 666,37

z toho: EO 27 000,00 27 000,00 6 480 000,00

           OÚR - oddělení investic 60 000,00 105 310,00 32 166 957,28

           ORG 0,00 1 713,53 174 561,68

           OKS 0,00 5 688,00 5 683 300,00

           OJ 10 "Ostatní dotace a dary" 4 780,00 4 780,00 1 780 000,00

           OJ 10 - ZŠ M. Pujmanové 0,00 12,06 12 058,00

           MP 0,00 228,00 0,00

           KP 0,00 1 443,90 1 443 895,00

           KP - oddělení strategického rozvoje 0,00 1 728,75 241 894,41

Konečný stav k 31.12.2018 99 471,00 125 018,39 224 935 064,80

Změna stavu účtu FRR -19 448,00 -19 765,25 -119 681 921,07

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 25 717,00 26 516,93 26 516 932,82

Převod z FRHA na základě vypořádání r. 2017 0,00 -794,38 - 794 377,11

Příjmy FRHA + 2,00 + 2,00 + 1 311,74

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 2,00 2,00 1 311,74

           daň z příjmů PO z HČ za rok 2017 0,00 0,00 0,00

           HV z HČ po zdanění 0,00 0,00 0,00

Zapojení FRHA do výdajů a financování -3 740,00 -3 740,00 -1 242 579,29

z toho: OKS 3 740,00 3 740,00 1 242 579,29

Konečný stav k 31.12.2018 21 979,00 21 984,55 24 481 288,16

Změna stavu účtu FRHA +3 738,00 +4 532,38 +2 035 644,66

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

               prostředků na účtu FRR                

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                    prostředků na účtu FRHA                       
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 821,00 887,98 887 979,87

Převod na FŽP na základě vypořádání r. 2017 0,00 +58,43 +58 431,90

Příjmy FŽP 0,00 + 44,25 + 44 288,27

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 42,27

           položka 1334 0,00 15,31 15 312,00

           položka 1335 0,00 1,30 1 293,00

           položka 2212 0,00 27,64 27 641,00

Zapojení FŽP do výdajů - 220,00 - 220,00 - 198 248,44

z toho: OŽP  220,00  220,00 198 248,44

Konečný stav k 31.12.2018 601,00 770,66 792 451,60

Změna stavu účtu FŽP +220,00 +117,32 +95 528,27

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 130 436,00 162 505,76 162 505 763,23

Převod z FNB na základě vypořádání r. 2017 0,00 -10 927,98 - 10 927 982,31

Příjmy FNB + 137 081,00 + 138 042,26 + 35 263 046,54

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 10,00 10,00 6 786,54

           daň z příjmů PO z HČ za rok 2017 21 336,00 22 297,26 22 297 260,00

           zálohy na HV z HČ za rok 2018 po zdanění 89 000,00 89 000,00 9 000 000,00

           doplatek záloh na HV po zdanění za rok 2017 3 959,00 3 959,00 3 959 000,00

           dotace "Sanace obytných domů" 22 476,00 22 476,00 0,00

           prodej bytového fondu 300,00 300,00 0,00

Zapojení FNB do výdajů a financování - 220 692,00 - 240 422,00 - 87 741 875,95

z toho: OÚR - oddělení investic  158 609,00  178 339,00 41 703 177,28

           EO  62 083,00  62 083,00 46 038 698,67

Konečný stav k 31.12.2018 46 825,00 49 198,04 99 098 951,51

Změna stavu účtu FNB +83 611,00 +113 307,72 +63 406 811,72

                    prostředků na účtu FNB                

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                      prostředků na účtu FŽP                      

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 744,00 1 076,47 1 076 466,45

Převod na FB na základě vypořádání r. 2017 0,00 +92,54 + 92 544,17

Převod z FB na základě vypořádání r. 2017 0,00 -170,28 - 170 278,00

Příjmy FB 0,00 + 495,35 + 495 406,49

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 52,49

           položka 2212 0,00 495,35 495 354,00

Zapojení FB do výdajů -300,00 -695,75 -375 982,00

z toho: MP 300,00 695,75 375 982,00

Konečný stav k 31.12.2018 444,00 798,33 1 118 157,11

Změna stavu účtu FB +300,00 +278,14 -41 690,66

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 37 565,00 68 911,05 68 911 051,55

Převod na FVPA na základě vypořádání r. 2017 0,00 +302,32 + 302 318,17

Převod z FVPA na základě vypořádání r. 2017 0,00 -1 991,94 - 1 991 939,20

Příjmy FVPA + 10 005,00 + 15 986,70 + 12 984 788,34
z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 5,00 5,00 3 088,34

           příjmy podle zákona o loteriích a jiných hrách 10 000,00 15 981,70 12 981 700,00

Zapojení FVPA do výdajů - 32 000,00 - 63 250,00 - 28 268 631,60

z toho: OJ 10 "Ostatní dotace a dary"  20 000,00  41 200,00 18 554 800,00

           OÚR - oddělení investic  12 000,00  22 050,00 9 713 831,60

Konečný stav k 31.12.2018 15 570,00 19 958,13 51 937 587,26

Změna stavu účtu FVPA +21 995,00 +48 952,92 +16 973 464,29

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
              prostředků na účtu FB               

  Tok finančních prostředků a tvorba finančních 

                prostředků na účtu FVPA                      
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Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.         

r. 2018

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 2 592,00 3 399,52 3 399 522,47

Převod na SF na základě vypořádání r. 2017 0,00 +222,26 + 222 259,47

Příjmy SF + 6 024,00 + 6 024,00 + 4 702 638,12

z toho: úroky ze zhodnocení prostředků na účtu 0,00 0,00 238,12

           tvorba SF MMH 4 350,00 4 350,00 4 000 000,00

           tvorba SF MP 1 669,00 1 669,00 700 000,00

           splátka zápůjčky 5,00 5,00 2 400,00

Zapojení do výdajů -6 019,00 -6 019,00 -3 467 207,10

z toho: ORG 4 350,00 4 350,00 3 212 462,10

           MP 1 669,00 1 669,00 254 745,00

Konečný stav k 31.12.2018 2 597,00 3 626,78 4 857 212,96

Změna stavu účtu SF -5,00 -227,26 -1 457 690,49

Schválený     

rozpočet                 

r. 2018

Upravený         

rozpočet IV.+ 

rozpočtová 

opatření v 

pravomoci 

RMH 

(27.6.2018)

Skutečnost                  

1-6/2018

(tis. Kč) (tis. Kč) (Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018 114 557,00 157 839,91 157 839 906,44

Převod výsledku hospodaření r. 2017 na FRR -111 213,00 -154 343,77 - 154 343 772,75

Příjmy celkem +1 343 909,00 +1 421 573,14 + 737 961 436,32

Výdaje celkem -1 443 877,00 -1 621 609,02 - 618 884 843,20

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků
-105 000,00 -105 000,00 - 52 500 000,00

Zapojení fondů do výdajů a financování +354 751,00 +462 250,99 +169 277 190,75

z toho: FRR 91 780,00 147 904,24 47 982 666,37

           FRHA 3 740,00 3 740,00 1 242 579,29

           FŽP 220,00 220,00 198 248,44

           FNB 220 692,00 240 422,00 87 741 875,95
           FB 300,00 695,75 375 982,00
           FVPA 32 000,00 63 250,00 28 268 631,60
           SF 6 019,00 6 019,00 3 467 207,10

Příjmy fondů -153 127,00 -160 711,25 -53 603 271,28

z toho: FRR 15,00 116,69 111 791,78

           FRHA 2,00 2,00 1 311,74

           FŽP 0,00 44,25 44 288,27

           FNB 137 081,00 138 042,26 35 263 046,54

           FB 0,00 495,35 495 406,49

           FVPA 10 005,00 15 986,70 12 984 788,34

           SF 6 024,00 6 024,00 4 702 638,12

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 

příjmů a výdajů vladního sektoru
0,00 0,00 + 3 869 436,16

Konečný stav k 31.12.2018 0,00 0,00 189 616 082,44

Změna stavu účtu ZBÚ + 114 557,00 + 157 839,91 -31 776 176,00

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                              prostředků na ZBÚ po konsolidaci                       

Tok finančních prostředků a tvorba finančních

                     prostředků na účtu SF                     
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Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018

MŠ Balzacova +397,91 +193,38 25,00 65,00 63,82 103,35 814,88 678,40 38,13 203,38

MŠ "U kamarádů" +311,92 +491,02 0,00 0,00 18,03 25,82 85,28 63,07 1,42 70,43

MŠ ČSA +169,01 +198,90 191,95 251,95 39,90 50,99 445,12 578,48 3,46 31,10

MŠ E. Holuba +190,38 +197,75 0,00 0,00 73,92 93,32 186,02 163,58 7,36 105,54

MŠ Horymírova +145,03 +203,54 13,00 18,00 111,55 107,75 126,86 141,82 25,75 70,46

MŠ Lípová +130,37 +195,25 57,00 57,00 102,57 121,88 288,38 101,50 1,33 93,62

MŠ Kosmonautů 0,00 +88,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MŠ Mládí +140,68 +52,54 124,00 29,00 81,61 87,73 38,62 12,83 0,18 149,46

MŠ Moravská +8,67 +5,33 0,00 0,00 30,42 9,58 328,15 29,57 22,60 123,35

MŠ Okružní +77,58 +54,77 40,00 60,00 49,72 61,16 153,99 103,52 18,30 76,22

MŠ Petřvaldská +100,28 +445,91 75,30 75,30 160,00 173,05 188,93 504,60 18,51 289,02

MŠ Přímá +181,29 +82,67 0,00 0,00 50,14 59,98 229,65 320,31 0,04 102,60

MŠ Puškinova +152,65 +10,99 27,95 27,95 103,07 101,01 250,51 149,35 11,90 60,84

MŠ Radniční +537,37 +479,95 0,00 77,18 128,33 194,12 164,18 450,17 3,38 89,20

MŠ Resslova 0,00 +152,45 27,18 0,00 0,00 0,00 165,62 0,00 0,16 0,00

MŠ Sukova +156,54 +122,35 63,40 113,40 16,93 11,38 29,22 76,05 0,00 97,86

MŠ Švabinského -46,76 +27,68 0,00 0,00 33,22 35,99 251,44 220,63 1,27 58,24

MŠ U Jeslí +109,81 +87,03 20,00 40,00 22,80 23,95 222,68 137,38 6,33 19,17

MŠ U Stromovky +126,59 +135,85 18,00 58,00 27,84 27,52 70,10 114,94 0,07 19,72

MŠ U Topolů +63,86 +21,07 87,65 97,65 17,22 5,64 370,58 265,58 166,36 270,20

MŠ celkem +2 953,18 +3 247,36 770,43 970,43 1 131,09 1 294,22 4 410,21 4 111,78 326,55 1 930,41

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

k 30.6.2017

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

k 30.6.2018
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Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

k 30.6.2017

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

k 30.6.2018

ZŠ 1. máje +1044,46 +1 761,84 125,00 125,00 234,25 293,96 1 123,16 222,05 17,15 1 076,36

ZŠ F. Hrubína +457,00 +532,71 284,22 284,22 380,90 393,10 1 364,57 1 237,60 416,66 1 019,03

ZŠ a MŠ Frýdecká +401,88 +338,54 40,20 40,20 146,21 86,30 439,49 112,42 49,82 423,25

ZŠ Gen. Svobody +395,99 +34,87 15,00 15,00 262,29 270,01 769,42 630,75 17,75 756,98

ZŠ Gorkého +238,55 +59,54 0,00 0,00 165,89 232,04 147,74 77,46 30,20 335,80

ZŠ Jarošova +12,30 -54,35 59,65 119,65 84,73 85,60 324,17 287,22 121,12 323,80

ZŠ K. Světlé +97,87 +454,66 118,80 118,80 117,93 72,17 342,95 436,13 17,76 462,42

ZŠ Kpt. Jasioka +59,61 +141,93 212,25 319,85 122,06 102,99 899,98 305,25 42,33 146,82

ZŠ M. Kudeříkové -33,91 -45,66 40,00 90,00 251,48 327,69 386,93 499,70 195,35 941,90

ZŠ M. Pujmanové -129,43 -410,37 75,00 75,00 87,04 116,33 285,28 80,07 12,30 607,05

ZŠ Mládežnická +575,46 +1 367,89 203,40 203,40 454,46 458,22 979,18 173,24 61,27 632,54

ZŠ Moravská +194,17 +97,94 13,10 85,00 178,16 267,01 747,70 564,87 298,93 1 024,06

ZŠ a MŠ Na Nábřeží +498,34 +1 141,31 197,77 197,77 205,50 138,85 858,02 200,89 219,96 550,93

ZŠ a MŠ Selská -482,71 -412,32 144,00 144,00 94,80 131,09 335,46 28,80 0,00 250,09

ZŠ Školní +213,58 -93,51 217,81 317,81 59,39 109,69 452,70 378,85 107,09 268,10

ZŠ a MŠ Zelená +58,90 +97,49 46,33 46,49 129,77 160,87 378,50 17,08 0,08 26,02

ZŠ Žákovská +622,15 +554,32 47,00 107,00 62,03 58,97 572,93 165,85 795,80 1 392,80

ZŠ celkem +4 224,21 +5 566,83 1 839,53 2 289,19 3 036,89 3 304,89 10 408,18 5 418,23 2 403,57 10 237,95
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Výsledky hospodaření příspěvkových organizací a zůstatky fondů hmotné zainteresovanosti

 

(v tis. Kč)

k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018 k 1.1.2018 k 30.06.2018

Fond kulturních a 

sociálních potřeb
Rezervní fond Fond investic

Příspěvková 

organizace

Výsledek 

hospodaření 

k 30.6.2017

Fond odměnVýsledek 

hospodaření 

k 30.6.2018

Asterix +1 613,29 +1 236,62 297,60 322,60 113,51 162,11 255,24 420,24 59,94 149,48

Domov seniorů Havířov +10 308,19 +3 870,88 189,72 189,72 462,58 790,84 4 828,28 4 766,00 7 503,65 9 762,65

MK +412,96 +158,81 544,89 544,89 199,64 209,63 1 670,05 1 964,20 438,68 405,88

MKS +1 878,66 +3 654,42 671,25 671,25 79,38 55,70 1 466,07 1 564,71 537,59 4 832,19

SSmH +3 683,41 -430,61 841,03 841,03 330,66 322,81 1 072,29 408,10 1 902,35 1 398,57

SSRZ +229,54 +555,40 1 101,42 1 281,42 187,39 183,66 6 604,59 3 510,72 608,06 6 481,37

SANTÉ +2 039,99 +3 642,70 485,48 485,48 226,43 298,86 3 294,17 3 321,37 315,31 523,56

Ost. PO celkem +20 166,04 +12 688,22 4 131,39 4 336,39 1 599,59 2 023,61 19 190,69 15 955,34 11 365,58 23 553,70

Celkem +27 343,43 +21 502,41 6 741,35 7 596,01 5 767,57 6 622,72 34 009,08 25 485,35 14 095,70 35 722,06
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Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2018

Příloha č. 13 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Výnosy 6 713,54 3 705,69 183,56 44,68 6 897,10 3 750,37

Náklady 6 340,89 3 516,71 158,30 40,28 6 499,19 3 556,99

Hospod. výsledek +372,65 +188,98 +25,26 +4,40 +397,91 +193,38

Výnosy 4 180,90 3 480,64 0,00 98,22 4 180,90 3 578,86

Náklady 3 868,98 2 989,81 0,00 98,03 3 868,98 3 087,84

Hospod. výsledek +311,92 +490,83 0,00 +0,19 +311,92 +491,02

Výnosy 2 490,05 2 175,52 12,00 0,00 2 502,05 2 175,52

Náklady 2 321,04 1 976,62 12,00 0,00 2 333,04 1 976,62

Hospod. výsledek +169,01 +198,90 0,00 0,00 +169,01 +198,90

Výnosy 4 997,24 4 348,34 159,16 152,01 5 156,40 4 500,35

Náklady 4 832,88 4 179,53 133,14 123,07 4 966,02 4 302,60

Hospod. výsledek +164,36 +168,81 +26,02 +28,94 +190,38 +197,75

Výnosy 3 923,66 3 443,95 0,00 0,00 3 923,66 3 443,95

Náklady 3 778,63 3 240,41 0,00 0,00 3 778,63 3 240,41

Hospod. výsledek 145,03 +203,54 0,00 0,00 +145,03 +203,54

Výnosy 0,00 +2 329,98 0,00 +17,28 0,00 +2 347,26

Náklady 0,00 +2 242,53 0,00 +15,80 0,00 +2 258,33

Hospod. výsledek 0,00 +87,45 0,00 +1,48 0,00 +88,93

Výnosy 4 571,84 4 331,78 24,60 0,00 4 596,44 4 331,78

Náklady 4 446,17 4 136,53 19,90 0,00 4 466,07 4 136,53

Hospod. výsledek +125,67 +195,25 +4,70 0,00 +130,37 +195,25

Výnosy 4 538,96 3 839,87 10,20 0,00 4 549,16 3 839,87

Náklady 4 401,28 3 787,33 7,20 0,00 4 408,48 3 787,33

Hospod. výsledek 137,68 +52,54 +3,00 0,00 +140,68 +52,54

Výnosy 5 834,82 5 454,02 31,95 2,25 5 866,77 5 456,27

Náklady 5 826,60 5 450,00 31,50 0,94 5 858,10 5 450,94

Hospod. výsledek +8,22 +4,02 +0,45 +1,31 +8,67 +5,33

Výnosy 2 729,06 2 418,26 0,00 0,00 2 729,06 2 418,26

Náklady 2 651,48 2 363,49 0,00 0,00 2 651,48 2 363,49

Hospod. výsledek 77,58 +54,77 0,00 0,00 +77,58 +54,77

Výnosy 8 655,16 7 847,62 21,50 3,78 8 676,66 7 851,40

Náklady 8 554,88 7 403,84 21,50 1,65 8 576,38 7 405,49

Hospod. výsledek +100,28 +443,78 0,00 +2,13 +100,28 +445,91

Výnosy 4 107,10 4 178,13 0,00 0,00 4 107,10 4 178,13

Náklady 3 925,81 4 095,46 0,00 0,00 3 925,81 4 095,46

Hospod. výsledek +181,29 +82,67 0,00 0,00 +181,29 +82,67

Výnosy 3 392,83 3 082,29 0,00 0,00 3 392,83 3 082,29

Náklady 3 240,18 3 071,30 0,00 0,00 3 240,18 3 071,30

Hospod. výsledek +152,65 +10,99 0,00 0,00 +152,65 +10,99

Výnosy 6 598,68 3 463,81 0,00 0,00 6 598,68 3 463,81

Náklady 6 061,31 2 983,86 0,00 0,00 6 061,31 2 983,86

Hospod. výsledek +537,37 +479,95 0,00 0,00 +537,37 +479,95

MŠ Moravská

MŠ Okružní

MŠ Petřvaldská

MŠ Přímá

MŠ Puškinova

MŠ Radniční

MŠ Mládí

CelkemVedlejší činnost

MŠ Balzacova

MŠ "U kamarádů"              

Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

MŠ ČSA

MŠ E. Holuba

MŠ Horymírova

MŠ Lípová

MŠ Kosmonautů



Hospodaření příspěvkových organizací 

v roce 2018

Příloha č. 13 

(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

CelkemVedlejší činnost
Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 0,00 +2 544,18 0,00 0,00 +2 544,18 +0,00

Náklady 0,00 +2 391,73 0,00 0,00 +2 391,73 +0,00

Hospod. výsledek 0,00 +152,45 0,00 0,00 +152,45 +0,00

Výnosy 2 975,95 2 707,83 0,00 0,00 2 975,95 2 707,83

Náklady 2 819,41 2 585,48 0,00 0,00 2 819,41 2 585,48

Hospod. výsledek +156,54 +122,35 0,00 0,00 +156,54 +122,35

Výnosy 2 631,75 2 510,35 13,32 0,00 2 645,07 2 510,35

Náklady 2 683,07 2 482,67 8,76 0,00 2 691,83 2 482,67

Hospod. výsledek -51,32 +27,68 +4,56 0,00 -46,76 +27,68

Výnosy 2 276,71 2 081,26 0,00 0,00 2 276,71 2 081,26

Náklady 2 166,90 1 994,23 0,00 0,00 2 166,90 1 994,23

Hospod. výsledek +109,81 +87,03 0,00 0,00 +109,81 +87,03

Výnosy 2 361,76 2 141,42 0,00 0,00 2 361,76 2 141,42

Náklady 2 235,17 2 005,57 0,00 0,00 2 235,17 2 005,57

Hospod. výsledek +126,59 +135,85 0,00 0,00 +126,59 +135,85

Výnosy 2 673,61 2 348,18 0,00 0,00 2 673,61 2 348,18

Náklady 2 609,75 2 327,11 0,00 0,00 2 609,75 2 327,11

Hospod. výsledek +63,86 +21,07 0,00 0,00 +63,86 +21,07

Výnosy 75 653,62 68 433,12 456,29 318,22 76 109,91 68 751,34

Náklady 72 764,43 65 224,21 392,30 279,77 73 156,73 65 503,98

Hospod. výsledek +2 889,19 +3 208,91 +63,99 38,45 +2 953,18 +3 247,36

Výnosy 20 555,25 19 754,83 256,46 296,32 20 811,71 20 051,15

Náklady 19 586,14 18 061,19 181,11 228,12 19 767,25 18 289,31

Hospod. výsledek +969,11 +1 693,64 +75,35 +68,20 +1 044,46 +1 761,84

Výnosy 14 945,76 12 641,72 672,35 587,67 15 618,11 13 229,39

Náklady 14 649,11 12 314,38 512,00 382,30 15 161,11 12 696,68

Hospod. výsledek +296,65 +327,34 +160,35 +205,37 +457,00 +532,71

Výnosy 12 318,96 10 594,90 51,89 60,86 12 370,85 10 655,76

Náklady 11 935,23 10 285,46 33,74 31,76 11 968,97 10 317,22

Hospod. výsledek +383,73 +309,44 +18,15 +29,10 +401,88 +338,54

Výnosy 16 751,55 15 290,68 350,49 382,05 17 102,04 15 672,73

Náklady 16 437,78 15 336,70 268,27 301,16 16 706,05 15 637,86

Hospod. výsledek +313,77 -46,02 +82,22 +80,89 +395,99 +34,87

Výnosy 16 748,43 14 493,07 296,95 250,82 17 045,38 14 743,89

Náklady 16 600,13 14 503,09 206,70 181,26 16 806,83 14 684,35

Hospod. výsledek +148,30 -10,02 +90,25 +69,56 +238,55 +59,54

Výnosy 6 714,30 5 626,02 23,49 21,51 6 737,79 5 647,53

Náklady 6 708,79 5 687,31 16,70 14,57 6 725,49 5 701,88

Hospod. výsledek +5,51 -61,29 +6,79 +6,94 +12,30 -54,35

Výnosy 12 226,79 10 636,26 63,18 47,20 12 289,97 10 683,46

Náklady 12 157,00 10 208,87 35,10 19,93 12 192,10 10 228,80

Hospod. výsledek +69,79 +427,39 +28,08 +27,27 +97,87 +454,66

MŠ celkem

ZŠ 1. máje

ZŠ F. Hrubína

ZŠ a MŠ Frýdecká

ZŠ Gen. Svobody

ZŠ Gorkého

ZŠ Jarošova

ZŠ K. Světlé

MŠ U Topolů

MŠ Sukova

MŠ Švabinského

MŠ U Jeslí

MŠ U Stromovky

MŠ Resslova
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(v tis. Kč)

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

CelkemVedlejší činnost
Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 7 827,22 6 635,90 59,65 27,25 7 886,87 6 663,15

Náklady 7 767,93 6 494,48 59,33 26,74 7 794,67 6 521,22

Hospod. výsledek 59,29 +141,42 0,32 +0,51 59,61 +141,93

Výnosy 12 117,00 10 731,38 450,52 411,20 12 567,52 11 142,58

Náklady 12 193,50 10 862,99 407,93 325,25 12 601,43 11 188,24

Hospod. výsledek -76,50 -131,61 +42,59 +85,95 -33,91 -45,66

Výnosy 13 131,31 10 744,88 276,23 301,22 13 407,54 11 046,10

Náklady 13 318,21 11 169,38 218,76 287,09 13 536,97 11 456,47

Hospod. výsledek -186,90 -424,50 +57,47 +14,13 -129,43 -410,37

Výnosy 19 913,13 17 187,47 836,61 773,42 20 749,74 17 960,89

Náklady 19 673,06 16 022,97 501,22 570,03 20 174,28 16 593,00

Hospod. výsledek +240,07 +1 164,50 335,39 +203,39 +575,46 +1 367,89

Výnosy 19 292,66 16 700,27 1 525,70 1 521,99 20 818,36 18 222,26

Náklady 19 324,75 16 858,92 1 299,44 1 265,40 20 624,19 18 124,32

Hospod. výsledek -32,09 -158,65 +226,26 +256,59 +194,17 +97,94

Výnosy 19 828,87 17 626,48 439,67 511,59 20 268,54 18 138,07

Náklady 19 360,41 16 560,46 409,79 436,30 19 770,20 16 996,76

Hospod. výsledek +468,46 +1 066,02 +29,88 +75,29 +498,34 +1 141,31

Výnosy 3 981,30 3 564,53 16,45 8,50 3 997,75 3 573,03

Náklady 4 464,36 3 978,01 16,10 7,34 4 480,46 3 985,35

Hospod. výsledek -483,06 -413,48 +0,35 +1,16 -482,71 -412,32

Výnosy 7 350,51 5 752,97 34,16 32,43 7 384,67 5 785,40

Náklady 7 137,74 5 847,25 33,35 31,66 7 171,09 5 878,91

Hospod. výsledek +212,77 -94,28 +0,81 +0,77 +213,58 -93,51

Výnosy 4 581,39 4 021,68 0,00 0,00 4 581,39 4 021,68

Náklady 4 522,49 3 924,19 0,00 0,00 4 522,49 3 924,19

Hospod. výsledek +58,90 +97,49 0,00 0,00 +58,90 +97,49

Výnosy 13 975,49 12 105,04 529,16 437,34 14 504,65 12 542,38

Náklady 13 617,90 11 805,62 264,60 182,44 13 882,50 11 988,06

Hospod. výsledek +357,59 +299,42 +264,56 +254,90 +622,15 +554,32

Výnosy 222 259,92 194 108,08 5 882,96 5 671,37 228 142,88 199 779,45

Náklady 219 454,53 189 921,27 4 464,14 4 291,35 223 918,67 194 212,62

Hospod. výsledek +2 805,39 +4 186,81 +1 418,82 +1 380,02 +4 224,21 +5 566,83

Výnosy 7 278,02 6 529,38 0,00 0,00 7 278,02 6 529,38

Náklady 5 664,73 5 292,76 0,00 0,00 5 664,73 5 292,76

Hospod. výsledek +1 613,29 +1 236,62 0,00 0,00 +1 613,29 +1 236,62

Výnosy 67 327,42 51 895,28 3,84 2,56 67 331,26 51 897,84

Náklady 57 019,47 48 024,56 3,60 2,40 57 023,07 48 026,96

Hospod. výsledek +10 307,95 +3 870,72 +0,24 +0,16 +10 308,19 +3 870,88

Výnosy 12 340,52 10 594,44 0,00 0,00 12 340,52 10 594,44

Náklady 11 927,56 10 435,63 0,00 0,00 11 927,56 10 435,63

Hospod. výsledek +412,96 +158,81 0,00 0,00 +412,96 +158,81

MK

ZŠ Moravská

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

ZŠ a MŠ Selská

ZŠ Školní

ZŠ a MŠ Zelená

ZŠ Žákovská

ZŠ celkem

ASTERIX

Domov seniorů 

Havířov

ZŠ Mládežnická

ZŠ Kpt. Jasioka

ZŠ M. Kudeříkové

ZŠ M. Pujmanové
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Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

Skutečnost          

r. 2018

Skutečnost          

r. 2017

CelkemVedlejší činnost
Příspěvkové 

organizace
Ukazatel

Hlavní činnost

Výnosy 31 808,22 29 073,88 805,29 610,76 32 613,51 29 684,64

Náklady 30 488,79 25 805,98 246,06 224,24 30 734,85 26 030,22

Hospod. výsledek +1 319,43 +3 267,90 +559,23 +386,52 +1 878,66 +3 654,42

Výnosy 41 586,29 31 869,56 0,00 0,00 41 586,29 31 869,56

Náklady 37 902,88 32 300,17 0,00 0,00 37 902,88 32 300,17

Hospod. výsledek +3 683,41 -430,61 0,00 0,00 +3 683,41 -430,61

Výnosy 22 807,62 21 368,65 529,74 234,79 23 337,36 21 603,44

Náklady 22 824,25 20 876,56 283,57 171,48 23 107,82 21 048,04

Hospod. výsledek -16,63 +492,09 +246,17 +63,31 +229,54 +555,40

Výnosy 14 412,92 14 214,20 0,00 0,00 14 412,92 14 214,20

Náklady 12 372,93 10 571,50 0,00 0,00 12 372,93 10 571,50

Hospod. výsledek +2 039,99 +3 642,70 0,00 0,00 +2 039,99 +3 642,70

Výnosy 197 561,01 165 545,39 1 338,87 848,11 198 899,88 166 393,50

Náklady 178 200,61 153 307,16 533,23 398,12 178 733,84 153 705,28

Hospod. výsledek +19 360,40 +12 238,23 +805,64 +449,99 +20 166,04 +12 688,22

Výnosy 495 474,55 428 086,59 7 678,12 6 837,70 503 152,67 434 924,29

Náklady 470 419,57 408 452,64 5 389,67 4 969,24 475 809,24 413 421,88

Hospod. výsledek +25 054,98 +19 633,95 2 288,45 +1 868,46 +27 343,43 +21 502,41

Příspěvkové 

organizace ostatní 

celkem

Příspěvkové 

organizace celkem

MKS

SSmH

SSRZ

SANTÉ



Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. (v tis. Kč)

Schválený rozpočet    

r. 2018

Skutečnost                   

1 - 6/2018

Skutečnost                   

1 - 6/2017
% plnění

  Index              

2018 : 2017

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3

Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu 299 750,00 151 158,16 145 153,35 50,43 1,0414

z toho:

nájemné bytové prostory 281 125,00 141 358,57 135 017,31 50,28 1,0470

nájemné nebytové prostory 18 500,00 9 452,77 9 792,30 51,10 0,9653

ostatní tržby 125,00 346,82 343,74 277,46 1,0090

Pokuty a penále 0,00 261,47 491,35 - 0,5321

Ostatní výnosy z činnosti 700,00 102,20 84,89 14,60 1,2039

Úroky 0,50 0,25 0,25 50,00 1,0000

Výnosy celkem 300 450,50 151 522,08 145 729,84 50,43 1,0397

Spotřeba materiálu 40,00 12,87 8,26 32,18 1,5581

Spotřeba energie 6 750,00 109,26 1 192,44 1,62 0,0916

Opravy a udržování 118 330,00 74 888,03 44 869,24 63,29 1,6690

Ostatní služby - celkem 48 790,00 25 525,79 24 947,87 52,32 1,0232

z toho:

         mandátní smlouva 41 000,00 22 295,65 21 540,95 54,38 1,0350

         ostatní služby 7 790,00 3 230,14 3 406,92 41,47 0,9481

Správní poplatky 3,00 3,19 0,00 106,33 -

Poplatky exekutora 50,00 15,24 34,54 30,48 0,4412

Manka a škody 0,00 12,41 146,40 - 0,0848

Poplatky za vedení účtu 220,00 131,98 119,53 59,99 1,1042

Vypořádání DPH, jiné ost.náklady 6 500,00 3 869,00 3 191,60 59,52 1,2122

Zúčtování zákonných oprav.položek 800,00 -352,27 443,71 - -

Odpisy nedobytných pohledávek 300,00 2 170,87 278,57 723,62 7,7929

Náklady celkem 181 783,00 106 386,37 75 232,16 58,52 1,4141

Hospodářský výsledek +118 667,50 +45 135,71 +70 497,68 38,04 0,6402

Daň z příjmů - 22 546,83 0,00 0,00 - 0,0000

Hospodářský výsledek - po zdanění +96 120,67 +45 135,71 +70 497,68 46,96 0,6402

Zůstatek účtu hospodářské činnosti (v tis. Kč):

k 1.1. 2018:    63 087,28   k 1.1. 2017:      98 854,86

k 30.6.2018:   50 424,34 k 30.6.2017:     67 263,44

Příloha č. 14 



Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.Kč) 

 Schválený 

rozpočet r. 2018

Skutečnost                   

1 - 6/2018

Skutečnost                   

1 - 6/2017
% plnění

Index                     

2018: 2017

sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3

Tržby - stočné 7 186,38 3 460,23 3 422,96 48,15 1,0109

Ostatní výnosy 426,41 0,04 0,00 0,01 -

Přijaté úroky 0,00 0,02 0,02 - 1,0000

Výnosy celkem 7 612,79 3 460,29 3 422,98 45,45 1,0109

Spotřeba energie - paušál SmVaK 2 867,35 1 471,21 1 401,09 51,31 1,0500

Ostatní služby - celkem 4 668,44 1 594,43 1 530,62 34,15 1,0417

z toho:
         odměna TSH 2 836,44 1 512,98 1 454,90 53,34 1,0399

         ostatní služby 1 832,00 81,45 45,72 4,45 1,7815

Ostatní náklady z činnosti 77,00 0,00 0,00 - 0,0000

Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Náklady celkem 7 612,79 3 065,64 2 931,71 40,27 1,0457

Hospodářský výsledek 0,00 394,65 491,27 - 0,8033

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000

Hospodářský výsledek - po zdanění 0,00 394,65 491,27 - 0,8033

k  1.1. 2018:   441,96  

k 30.6.2018:   189,15

Zůstatek účtu hospodářské činnosti (v tis. Kč):

k 30.6.2017:      211,19

k  1.1. 2017:      452,34

Příloha č. 15   



Seznam použitých zkratek

a.s.  - akciová společnost

ASTERIX  - ASTERIX - středisko volného času Havířov, p.o.

BESIP  - bezpečnost silničního provozu

BK  - basketbalový klub

CNG  - Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn)

č.  - číslo

ČR  - Česká republika

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

 DPH  -  daň z přidané hodnoty 

 DSH  -  Domov seniorů Havířov, p.o. 

 EO  -  ekonomický odbor 

 EU  -  Evropská unie 

 FB  -  fond bezpečnosti 

 FNB  -  fond nájemního bydlení 

 FO  -  fyzická osoba 

 FRHA  -  fond rozvoje hospodářských aktivit 

 FRR  -  fond rezerv a rozvoje 

 FVPA  -  fond veřejně prospěšných aktivit 

 FŽP  -  fond životního prostředí 

 HC AZ -  HC AZ Havířov 2010 z. s. 

HČ  - hospodářská činnost

HV - hospodářský výsledek

 j.n.  -  jinak neuvedený (jinde nespecifikovaný) 

 KB, a.s.  -  Komerční banka, a.s. 

 Kč  -  Koruna česká 

 KD -  kulturní dům 

 KP -  odbor kancelář primátora 

 MK  -  Městská knihovna Havířov 

 MK U Nádraží  -  místní komunikace U Nádraží 

 MKS  -  Městské kulturní středisko Havířov 

 MMH  -  Magistrát města Havířova 

 MP  -  Městská policie Havířov 

 MRA, s.r.o.  -  Městská realitní agentura, s.r.o. 

 MSK  -  Moravskoslezský kraj 

 MŠ  -  mateřská škola 

 ob. dům -  obytný dům 

 OI -  oddělení investic  

OJ  - organizační jednotka

OKS  - odbor komunálních služeb

 OP VVV -  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ORG  - odbor organizační

ORP  - obec s rozšířenou působností

OSR  - oddělení strategického rozvoje

OSRM - odbor správy a rozvoje majetku 

OSM - oddělení správy majetku

 OSV  -  odbor sociálních věcí 

 OŠK  -  odbor školství a kultury 



Seznam použitých zkratek

OÚR  - odbor územního rozvoje

OVŽÚ  - odbor vnitra a živnostenský úřad

 OŽP  -  odbor životního prostředí 

 PO  -  právnická osoba 

 PDO  -  příspěvky a dotace organizacím 

 r.  -  rok 

 RMH  -  Rada města Havířova 

 RUD -  rozpočtové určení daní 

 SANTÉ  -  SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 

 Sb. -  Sbírka zákonů ČR 

 SD  -  společenský dům 

 SF  -  sociální fond 

 SK  -  sportovní klub 

 SO -  správní odbor 

 SR  -  státní rozpočet 

 SR  -  schválený rozpočet 

 s.r.o.  -  společnost s ručením omezeným 

 SSmH  -  Sociální služby města Havířova 

 SSRZ  -  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 SSSÚ  -  stavební a silniční správní úřad 

 SŠ -  střední škola 

 SVČ  -  středisko volného času 

 SKST -  sportovní klub stolního tenisu 

 tis.  -  tisíc 

 TJ -  tělovýchovná jednota 

 tř.  -  třída 

 TSH a.s.  -  Technické služby Havířov a.s. 

 ul. -  ulice 

 UR -  upravený rozpočet 

 ÚSC -  územně samosprávný celek  

 ÚZ  -  účelový znak (zdroj) 

VPP  - veřejně prospěšné práce

VPS SR  - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

 VŠ  -  vysoká škola 

VÚH - víceúčelová hala

 ZBÚ  -  základní běžný účet 

 ZMH  -  Zastupitelstvo města Havířova 

 ZŠ  -  základní škola 
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Důvodová zpráva 

 

Schválený rozpočet města Havířova na rok 2018 byl za první pololetí upravován celkem 72. 

rozpočtovými opatřeními, z toho 14 rozpočtových opatření schválila RMH v pravomoci 

svěřené ZMH. Za první pololetí bylo realizováno 41 přesunů v rámci rozpočtovaných výdajů 

organizačních jednotek (OJ) MMH, tyto přesuny nemají vliv na objem rozpočtovaných 

výdajů OJ, ani na rozpočet města Havířova. 

Plány obou hospodářských činností nebyly v hodnoceném období upravovány.  

   

 

Poznámka: 

Rada města Havířova dne 25. 10. 2017 pod č. usnesením 3797/75RM/2017 schválila změnu 

Organizačního řádu Magistrátu města Havířova, kdy Odbor správy a rozvoje majetku  

s účinností od 1. 11. 2017 jako takový zanikl a jednotlivá oddělení přešla pod odbory 

MMH: 
a) oddělení správy a majetku přešlo pod ekonomický odbor, 

b) oddělení investic pod odbor územního rozvoje, 

c) oddělení strategického rozvoje pod kancelář primátora. 

 

Zaniklý odbor (OSRM) do konce roku 2017 své příjmy a výdaje účtoval pod OJ 9. 

Z tohoto důvodu je přehled příjmů a výdajů za 01.-06./2017 uveden u OSRM. 

Adekvátní porovnání příjmů a výdajů dle výše uvedených změn bude možné provést až  

v r. 2019.  
 

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových opatření na rozpočet podle druhového třídění (po 

konsolidaci) v tis. Kč: 

 

Třída 
Schválený rozpočet 

r. 2018 

Upravený  

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH 

r. 2018 

Rozdíl  

tř. 1 - daňové příjmy 1 051 641,00 1 059 643,72 + 8 002,72 

tř. 2 - nedaňové příjmy 26 143,00 27 393,75 + 1 250,75 

tř. 3 - kapitálové příjmy 2 450,00  8 540,94 + 6 191,17 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 1 080 234,00 1 095 578,41 + 15 444,64 

tř. 4 - přijaté transfery 263 675,00 325 994,73 + 62 319,73 

tř. 1 až 4 – příjmy celkem   1 343 909,00 1 421 573,14 + 77 664,14 

tř. 5 – běžné výdaje 1 029 183,00 1 123 907,84 + 94 728,84 

tř. 6 – kapitálové výdaje 414 694,00 497 701,18 + 83 007,18 

tř. 5 a 6 – výdaje celkem 1 443 877,00 1 621 609,02 + 177 732,02 

Saldo (příjmy – výdaje) -99 968,00 -200 035,88 - 100 067,88 
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V části rozpočtu Financování proto došlo k vyrovnání u těchto položek (tis. Kč): 

 

Ukazatel (položka) 
Schválený rozpočet 

r. 2018 

Upravený  

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Rozdíl  

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 
- 105 000,00 - 105 000,00 0,00 

změna stavu na bankovních účtech + 204 968,00 + 305 035,88 + 100 067,88 

Financování celkem + 99 968,00 + 200 035,88 + 100 067,88 

 

Plnění rozpočtu města Havířova je každý měsíc zveřejňováno na internetových stránkách 

města http://www.havirov-city.cz/dokumenty/hospodareni-mesta-vyvoj_cz.html. 

 

 

 

 

 

1. PŘÍJMY 
 

Příjmy města Havířova tvoří čtyři příjmové třídy (daňové příjmy, nedaňové  

příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery). Schválený rozpočet na rok 2018 (včetně 

konsolidačních položek) uvažoval s celkovými příjmy ve výši 1 956 944,00 tis. Kč (z toho 

tvoří konsolidační položky 613 035,00 tis. Kč). Po rozpočtových úpravách jsou příjmy 

celkem 2 221 943,42 tis. Kč (z toho představují konsolidační položky 800 370,28 tis. Kč). Ve 

skutečnosti jsou příjmy plněny na 51,34 % při dosažené částce 1 140 814,70 tis. Kč, bez 

konsolidačních položek jsou příjmy plněny na 51,91 %, což je v absolutním vyjádření 

737 961,43 tis. Kč. 

 

Podíl jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech města po konsolidaci (v %):  

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH 

r. 2018 

Skutečnost 

1.-6./2018 

Skutečnost 

1.-6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

tř.1 - daňové příjmy 78,25 74,54 78,74 75,75 54,84 1,0395 

tř.2 - nedaňové příjmy 1,95 1,93 4,42 4,68 119,06 0,9444 

tř.3 - kapitálové příjmy 0,18 0,60 1,17 0,66 101,17 1,7727 

tř.1 až 3-vlastní příjmy 80,38 77,07 84,33 81,09 109,42 1,0399 

tř.4 - přijaté transfery 19,62 22,93 15,67 18,91 68,34 0,8287 

tř.1 až 4–příjmy celkem   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,0000 
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1.1. Daňové příjmy 
 
Daňové příjmy byly během prvního pololetí zvýšeny rozpočtovými úpravami z částky  

1 051 641,00 tis. Kč na hodnotu 1 059 643,72 tis. Kč. Upravené daňové příjmy se podílí na 

příjmech celkem (po konsolidaci) 74,54 %. Za první pololetí roku 2018 jsou daňové příjmy ve 

výši 581 077,15 tis. Kč a upravený rozpočet je tak splněn na 54,84 %, meziroční index je 

1,0726. 

 

 

Hodnocení daňových příjmů podle vybraných skupin  (v tis. Kč): 

 

Daňové příjmy 

Upravený 

 rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH 

r. 2018 

Skutečnost 

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Rozdíl  

2018-2017 

Index 

2018:2017 

Sdílené daně 924 000,00 476 801,04 426 066,21 51,60  +50 734,83 1,1191 

Daň z příjmů FO ze 

SVČ (dle bydliště) 
0,00 0,00 2 471,90 0,00 -2 471,90 - 

Daň z nemovitých věcí 40 000,00 27 328,93 26 212,58 68,32 +1 116,35 1,0426 

RUD (bez daně 

z příjmů PO za obce) 
964 000,00  504 129,97 454 750,69 52, 30 +49 379,28 1,1086 

Daň z příjmů PO za 

obce 
222 985,26 26 985,26 30 523,31 121,03 -3 538,05 0,8841 

Podle zákona o 

loteriích 
15 981,70 13 543,36 20 546,28 104,33 -7 002,92 1,3215 

Ostatní daňové příjmy 557 364,76 36 418,56 35 903,21 6,53 +515,35 1,0144 

Daňové příjmy 

celkem 
1 059 643,72 581 077,15 541 723,49 54,84 +39 353,66 1,0726 
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Poznámka: FO – fyzické osoby, SVČ – samostatná výdělečná činnost, PO – právnické osoby,  

                   RUD – rozpočtové určení daní 

Příjem z daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je ve skutečnosti 

příjem z daní všech fyzických osob, které si podali daňové přiznání s výjimkou daně 

z kapitálových výnosů (srážková daň). Do r. 2016 byl tento příjem dvousložkový. Od  

1. 1. 2017 došlo k  legislativní změně. Novelou zákona o rozpočtovém určení daní se zrušil 

30% podíl obcí z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště.  Tuto daň tvoří už jen jedna složka, a to podíl 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého 

výnosu daně. Na základě uvedených legislativních změn, je již skutečnost 1. – 6./2018 

nulová. 

 

 

Vývoj daňových příjmů v letech 2012 až 2018 (v tis. Kč) 

 

 

 
 

 

 

 

Vývoj příjmů z daní dle rozpočtového určení daní (bez daně z příjmů PO za obce) od roku 

2012 (tis. Kč): 

 

Skutečnost 

1.-6./2012 

Skutečnost 

1.-6./2013 

Skutečnost 

1.-6./2014 

Skutečnost 

1.-6./2015 

Skutečnost 

1.-6./2016 

Skutečnost 

1.-6./2017 

Skutečnost 

1.-6./2018 

404 707,87 396 217,43 392 470,79 370 984,02 413 822,63 454 750,69 504 129,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00  

100 000,00  

200 000,00  

300 000,00  

400 000,00  

500 000,00  

600 000,00  

700 000,00  

1
-6

/2
0

1
2

 

1
-6

/2
0

1
3

 

1
-6

/2
0

1
4

 

1
-6

/2
0

1
5

 

1
-6

/2
0

1
6

 

1
-6

/2
0

1
7

 

1
-6

/2
0

1
8

 
sdílené daně daňové příjmy celkem 



5 

 

 

Graf vývoje příjmů z daní dle RUD v letech 2012 až 2018  (v tis. Kč)   

 

 
 

Do příjmů z daní dle rozpočtového určení daní jsou zahrnuty:  

daň z příjmů FO placená plátci, daň z příjmů FO placená poplatníky, daň z příjmů FO 

z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou), daň z příjmů PO, daň z přidané hodnoty, daň 

z nemovitých věcí. 

 

Daň z příjmů FO placená plátci je daň dvousložková a daň z příjmů FO placená poplatníky je 

od roku 2017 daň jednosložková.  V následujících tabulkách je vyhodnocení těchto daní podle 

daných složek (v tis. Kč): 

 

Příjem z daně z příjmů 

FO placená plátci 

Schválený 

 rozpočet 

r. 2018 

Skutečnost 

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Rozdíl 

2018-2017 

Index 

2018:2017 

Podle počtu obyvatel 215 000,00 115 252,98 101 288,87 53,61 +13 964,11 1,1379 

Podle počtu zaměstnanců 8 000,00 4 260,77 4 090,01 53,26 +170,76 1,0418 

Celkem 223 000,00 119 513,75 105 378,88 53,59 +14 134,87 1,1341 

 

Příjem z daně z příjmů FO 

placená poplatníky 

Schválený 

 rozpočet 

 r. 2018 

Skutečnost 

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Rozdíl  

2018-2017 

Index 

2018:2017 

Podle místa bydliště 0,00 0,00 2 471,90 - -2 471,90 - 

Z celostátního výnosu 6 000,00 1 539,39 1 376,06 25,66 +163,33 1,1187 

Celkem 6 000,00 1 539,39 3 847,96 25,66 -2 308,57 0,4000 

 

Ostatní daňové příjmy města, mezi které řadíme poplatky v oblasti životního prostředí, 

poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

příjmy od žadatelů o řidičské oprávnění, správní poplatky a nově i příjmy úhrad za dobývání 

nerostů a poplatků za geologické práce (od r. 2017 jsou součástí daňových příjmů, dříve to 
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byl nedaňový příjem), ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n., správní poplatky, 

dosáhly hodnoty 36 418,56 tis. Kč a jsou tak plněny na 65,78 %. 

 

Vývoj příjmů z „výherních hracích přístrojů a loterií“ (v tis. Kč): 

 

Schválený 

 rozpočet 

 r. 2018 

Upravený rozpočet 

IV. +rozpočtová 

opatření v pravomoci 

RMH r. 2018 

Skutečnost 

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Rozdíl  

2018-2017 

Index 

2018:2017 

10 000,00 15 981,70 13 543,36 20 546,28 84,74 -7 002,92 0,6592 

 

 

 

 

1.2. Nedaňové příjmy 
 

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy, které nejsou příjmy daňovými, kapitálovými ani přijatými 

transfery. Mezi hlavní položky této příjmové třídy, patří: 

 

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti 

- Příjmy z pronájmů pozemků 

- Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 

- Příjmy z podílů na zisku a dividend 

- Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

- Ostatní přijaté vratky transferů  

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

 

 

 

Vývoj nedaňových příjmů v letech 2012 až 2018 (v tis. Kč) 
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Přehled nedaňových příjmů podle jednotlivých organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 

Schválený 

 rozpočet           

 r. 2018 

Upravený rozpočet 

IV. +rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost         

1.–6./2017 

%  

plnění 

Index                    

2018:2017 

OVŽÚ 0,00 115,40 158,91 226,25 137,70 0,7024 

OŽP 0,00 27,64 36,02 81,04 130,32 0,4444 

OŠK 111,00 267,40 343,14 604,83 128,33 0,5673 

OÚR 32,00 211,24 953,48 69,70 451,37 13,6798 

SSSÚ  0,00 6,00 7,98 130,66 133,00 0,6108 

ORG 4 445,00 4 625,00 2 841,50 2 566,30 61,43 1,1072 

OSV 850,00 853,00 49,13 367,30 5,76 0,1338 

OKS 8 880,00 8 881,00 5 357,18 4 849,49 60,32 1,1047 

OSRM  (*) - - - 3 136,56 - - 

OJ 10 (PDO) 0,00 0,00 132,03 40,43 - 3,2656 

MP 180,00 675,35 776,31 555,48 114,95 1,3975 

EO 11 645,00 5 150,69 14 001,02 15 134,44 271,83  

SO 0,00 6 471,03 7 845,83 5 729,68 121,25 1,3693 

KP 0,00 110,00 113,00 3,50 102,73  

Celkem 26 143,00 27 393,75 32 615,53 33 495,66 119,06 0,9737 

(*) Jak bylo uvedeno výše, OSRM k 1. 11. 2017 zanikl, přesto příjmy byly vedeny pod OJ 9 do 

konce r. 2017. 

.  

Detailní přehled nedaňových příjmů je v Příloze č. 1. 

 

 

 

 

1.3. Kapitálové příjmy 

 

Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, 

příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Do této příjmové třídy také patří přijaté dary na 

pořízení dlouhodobého majetku a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.  

Upravený rozpočet kapitálových příjmů je o 6 090,94 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet 

(jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků a příjmu z prodeje akcí od KIC ODPADY, a.s. 

jako likvidační zůstatek 43 ks akcií). Za období leden až červen jsou kapitálové příjmy plněny 

na 101,17 % při dosažené skutečnosti 8 641,17 tis. Kč. Při meziročním porovnání je patrný 

nárůst kapitálových příjmů o 3 921,06 tis. Kč (meziroční index je 1,8307). 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj kapitálových příjmů v letech 2012 až 2018 (v tis. Kč)  
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Přehled kapitálových příjmů podle jednotlivých organizačních jednotek (v tis. Kč): 

 

Organizační jednotka 

Schválený 

 rozpočet           

 r. 2018 

Upravený rozpočet 

IV. +rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost         

1.–6./2017 

%  

plnění 

Index                    

2018:2017 

OSRM  (*) - - - 720,11 - - 

OÚR, oddělení 

investic 
- - 13,83 - - - 

ORG - - 44,00 0,00 - - 

MP 150,00 150,00 255,00 - 170,00 - 

OKS - - - 4 000,00 - - 

EO, oddělení správy 

majetku 
2 300,00 8 390,94 8 328,34 - 99,25 - 

Celkem 2 450,00 8 540,94 8 641,17 4 720,11 101,17 1,8307 

(*) Jak bylo uvedeno výše, OSRM k 1. 11. 2017 zanikl, přesto příjmy byly vedeny pod OJ 9 do 

konce r. 2017. 

 

Příjem z prodeje pozemků je ve výši 7 406,85 tis. Kč a tuto částku tvoří: 

6 841,81 tis. Kč - k podnikání 

   441,84 tis. Kč - zahrady 

   123,20 tis. Kč - ostatní 

 

 

Příjem z prodeje akcií je ve výši 921,49 tis. Kč a tuto částku tvoří: 

   921,49 Kč - prodej akcií (likvidační zůstatek akcií od KIC ODPADY, a.s. )                              

1.4. Vlastní příjmy 
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Vlastní příjmy tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. Nejedná se o samostatnou 

příjmovou třídu. Za první pololetí roku 2018 byly vlastní příjmy plněny na 56,80 %  

a dosahují výše 622 333,85 tis. Kč. Při meziročním porovnání je patrný nárůst vlastních 

příjmů o 42 394,59 tis. Kč (meziroční index je 1,0731). 

 

 

 

Vývoj vlastních příjmů v letech 2012 až 2018 (v tis. Kč)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.5. Přijaté transfery 

 

Příjmovou třídu 4. - Přijaté transfery můžeme rozdělit do tří skupin: neinvestiční transfery, 

investiční transfery a konsolidační položky. 

Upravený rozpočet přijatých transferů (po konsolidaci, 325 994,73 tis. Kč) se na celkových 

příjmech podílí 22,93 %. Skutečná výše přijatých transferů (po konsolidaci) za sledované 

období představuje 115 627,58 tis. Kč, čímž se tato příjmová třída podílí na celkových 

příjmech po konsolidaci 10,14 %.  

 

 

 

 

 

 

Přijaté transfery podle charakteru (tis. Kč): 
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Přijaté 

transfery 

Schválený 

rozpočet  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost  

1.-6./2018 

Skutečnost 

1.-6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Investiční 61 705,00 64 571,84 11 937,29 2 358,83 18,49 5,0607 

Neinvestiční  201 970,00 261 422,89 103 690,29 132 861,73 39,66 0,7804 

Konsolidační 

položky 
613 035,00 800 370,28 402 853,27 353 847,52 50,33 1,1385 

Celkem 876 710,00 1 126 365,01 518 480,85 489 068,08 46,03 1,0601 

 

 

 

Vývoj přijatých transferů (po konsolidaci) v letech 2012 až 2018 (v tis. Kč) ) 

 

 
 

 

Neinvestiční transfery:  
 

Položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR: tento příjem nebyl pro rok 2018 

rozpočtován, ale rozpočtovou úpravou byl zvýšen na 2 556,36 tis. Kč. Tato položka je plněna 

na 100 % při dosažené skutečnosti 2 556,36 tis. Kč. Jedná se o příjem  spojený s přípravami 

volby prezidenta ČR v roce 2018. 

 

Položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR – souhrnný vztah: zahrnuje pouze 

transfer na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu byla tato položka stanovena částkou 

56 230,00 tis. Kč a na základě rozpisu státního rozpočtu byla rozpočtovými úpravami  

0 
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zvýšena na 56 230,30 tis. Kč. Tato položka je plněna na 50,00 % při dosažené skutečnosti 

28 115,15 tis. Kč. 

 

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: Položka 4116 je detailně 

zpracována do samostatné přílohy (Příloha č. 4). 

 

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí: tento příjem nebyl pro rok 2018 

rozpočtován, ale ve skutečnosti dosáhl hodnoty 6,50 tis. Kč a jedná se o příjem od obcí, které 

spadají do správního obvodu města Havířova, za projednávání přestupků.  

 

Položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů: tato příjmová položka se rozpočtuje 

v průběhu roku na základě skutečných příjmů.  

 

V následující tabulce je podrobný přehled příjmů na této položce (v tis. Kč):  

 

 Upravený 

rozpočet IV. + 

rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost  

1.-6./2018 

Skutečnost  

1.-6./2017 

MK - Regionální funkce knihoven 1 010,00 505,00 487,50 

MŠ - OP -potravinová a materiální 

pomoc pro PO 
345,64 345,63 0,00 

ZŠ - OP-potravinová a materiální 

pomoc pro PO 
1 180,70 1 180,70 0,00 

DSH - dotace na poskytování 

sociálních služeb 
31 139,00 18 683,40 12 815,00 

SSmH - dotace na poskytování 

sociálních služeb 
11 765,00 7 059,00 6 814,00 

SANTÉ - dotace na poskytování 

sociálních služeb 
10 559,00 6 335,40 5 960,00 

Havířov v květech 2018 200,00 200,00 0,00 

Celkem 56 199,34 34 309,13 26 076,50 

 

 

Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: je příjmem z hospodářské 

činnosti, kterou pro město na základě smlouvy vykonává MRA, s.r.o. a TSH a.s. Ve 

schváleném rozpočtu byla stanovena částka 102 959,00 tis. Kč. Úpravami rozpočtu se tato 

částka snížila o 6 103,96 tis. Kč na částku 96 855,04 tis. Kč. Upravený rozpočet je plněn na 

17,40 % při dosažené skutečnosti 16 8555,04 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Investiční transfery:  
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Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů: v sobě zahrnuje jen transfer na 

nákup osobních automobilů (typ M1) na alternativní pohon-CNG. Dosažená skutečnost je ve 

výši 150,00 tis. Kč. 

 

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: byla rozpočtovými úpravami 

zvýšena celkem o 2 866,84 tis. Kč na částku 64 571,84 tis. Kč. Tato položka je plněna na 

18,25 % při dosažené skutečnosti 11 787,29 tis. Kč. 

 

 

Přehled položky 4216 podle účelu transferu (v tis. Kč): 

 

Účel transferu 
Schválený 

rozpočet  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH 

r. 2018 

Skutečnost          

1.–6./2018 

Skutečnost          

1.–6./2017 

Rekonstrukce MK U Nádraží 14 078,00 14 078,00 0,00 0,00 

Odkanalizování Havířova - IV.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cyklostezka Havířov – Žermanice II. etapa 7 715,00 6 197,14 6 197,14 0,00 

Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

Domácí kompostéry pro občany města 

Havířova 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Snižování spotřeby energie MŠ Přímá 0,00 1 284,69 1 284,69 0,00 

Snižování spotřeby energie MŠ Mládí 0,00 0,00 0,00 2 358,83 

Nucené větrání s rekuperací MŠ Mládí 1 355,00 1 355,00 0,00 0,00 

Nucené větrání s rekuperací MŠ Přímá 931,00 931,00 0,00 0,00 

Rozšíření stávajícího Městského kamerového 

dohlížecího systému o tři kamerové body - MP 
0,00 600,00 0,00 0,00 

Mobilní služebna pro MP Havířov 0,00 2 500,00 1 338,61 0,00 

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra - 

SSmH 
0,00 0,00 2 966,84 0,00 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 

 rozpočtu 
22 626,00 22 626,00 0,00 0,00 

Celkem 61 705,00 64 571,84 11 787,28 2 358,83 

 

 

Příjmové konsolidační položky (položky 4133, 4134, 4139) představují převody prostředků 

mezi fondy a ZBÚ. Příjmové konsolidační položky se rovnají výdajovým konsolidačním 

položkám. V Příloze č. 5 je podrobný přehled příjmových a výdajových konsolidačních 

položek. 

 

 

 

 

 

 

2. VÝDAJE  
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Výdaje města Havířova členíme na výdaje organizačních jednotek MMH a na výdaje na 

příspěvky a dotace organizacím. Výdaje města dále členíme z hlediska rozpočtové skladby na 

neinvestiční a investiční výdaje. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly výdaje stanoveny 

částkou 2 056 912,00 tis. Kč (z toho: neinvestiční výdaje 1 029 183,00 tis. Kč, investiční 

výdaje 414 694,00 tis. Kč a konsolidační položky 613 035,00 tis. Kč). Rozpočtovými 

úpravami se výdaje celkem navýšily na 2 421 979,30 tis. Kč (z toho: neinvestiční  

výdaje 1 123 907,84 tis. Kč, investiční výdaje 497 701,18 tis. Kč a konsolidační  

položky 800 370,28 tis. Kč). Skutečně čerpané výdaje jsou za sledované období ve výši 

1 021 738,11 tis. Kč (z toho: neinvestiční výdaje 536 3055,08 tis. Kč, investiční výdaje 

82 579,76 tis. Kč a konsolidační položky 402 853,27 tis. Kč. 

 

 

Vývoj výdajů (po konsolidaci)  v letech 2012 až 2018  (v tis. Kč) 

 

 
 

 

Výdaje podle charakteru po konsolidaci (v tis. Kč): 

 

Výdaje podle 

charakteru 

Schválený 

rozpočet           

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost           

1.-6./2018 

Skutečnost           

1.-6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

investiční 414 694,00 497 701,18 82 579,77 39 555,48 16,59 2,0877 

neinvestiční  1 029 183,00 1 123 907,84 536 305,07 484 834,26 47,72 1,1062 

výdaje celkem 1 443 877,00 1 621 609,02 618 884,84 524 389,74 38,16 1,1802 

Podrobnější členění výdajů podle jejich charakteru je v Příloze č. 6.  

 

 

 

Čerpání výdajů (po konsolidaci) podle organizačních jednotek (v tis. Kč): 
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Organizační jednotky 

Schválený 

rozpočet  

r. 2018 

Upravený rozpočet 

IV. +rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH  

r. 2018 

Skutečnost           

1.-6./2018 

Skutečnost           

1.-6./2017 

Organizační jednotky MMH 1 139 484,00 1 211 532,19 404 908,05 339 115,72 

Transfery příspěvkovým 

organizacím 
260 093,00 344 576,83 181 632,89 159 930,12 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 65 500,00 32 343,90 25 343,90 

Výdaje celkem 1 443 877,00 1 621 609,02 618 884,84 524 389,74 

 

Přehled čerpání výdajů podle organizačních jednotek s meziročním porovnáním je 

v Příloze č. 1. 

 

 

 

2.1. Výdaje organizačních jednotek MMH 
 

OŽP: rozpočtované výdaje OŽP se za první pololetí zvýšily o 71,77 tis. Kč (jedná se  

o zvýšení výdajů o přijaté dotace na lesního hospodáře a na výsadbu zpevňujících dřevin). 

Upravený rozpočet výdajů je plněn na 26,09 % při dosažené skutečnosti 277,59 tis. Kč. 

  

Přehled výdajů OŽP podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Správa v lesním hospodářství 250,00 320,69 35,73 68,21 11,14 0,5238 

Celospolečenské funkce lesů 0,00 1,08 0,00 2,08 - - 

Ostatní záležitosti lesního 

hospodářství 
0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 
90,00 90,00 90,00 70,00 100,00 1,0000 

Monitoring ochrany ovzduší 167,00 167,00 1,01 0,92 0,61 1,0978 

Ostatní nakládání s odpady 20,00 20,00 0,00 0,00 - - 

Monitoring půdy a podzemní vody 5,00 5,00 0,00 0,00 - - 

Ostatní ochrana půdy a spodní 

vody 
50,00 50,00 0,00 0,00 - - 

Ochrana druhů a stanovišť 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 - 

Chráněné části přírody 350,00 350,00 110,85 94,50 31,67 1,1730 

Ekologická výchova a osvěta 20,00 20,00 0,00 0,00 - - 

Celkem 992,00 1 063,77 277,59 275,71 26,09 1,0068 
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Výdaje OŠK byly za prvních šest měsíců upraveny několika rozpočtovými opatřeními, 

kterými byl rozpočet výdajů OŠK snížen o 1 979,46 tis. Kč. Jedná se o „Zapojení schválené 

nespecifikované rezervy OŠK pro rok 2018“, na jehož základě dochází ke snížení výdajů 

OŠK a zvýšení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a SVČ. Ve skutečnosti jsou výdaje OŠK 

prozatím čerpány na 9,25 %. 

 

 Přehled výdajů OŠK podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

BESIP 10,00 22,00 14,13 9,21 64,22 1,5342 

Mateřské školy 11 837,00 11 587,00 596,39 948,94 5,15 0,6284 

Základní školy 5 593,00 3 791,54 678,06  731,42 17,88 0,9270 

Gymnázia 112,00 112,00 0,00 22,88 - - 

Střediska volného času 1 579,00 1 399,00 56,23 3,37 4,02 16,685 

Ostatní záležitosti kultury  40,00 40,00 0,00 0,00 - - 

Pořízení, zachování a 

obnova pamětních míst 
401,00 401,00 2,48 0,00 0,62 - 

Ostatní záležitosti kultury, 

církví a sděl. prostředků  
1 238,00 1 418,00 538,34 713,88 37,96 0,7541 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
1 562,00 1 622,00 0,00 0,85 0,00 - 

Celkem 22 372,00 20 392,54 1 885,63 2 430,55 9,25 0,7758 

V Příloze č. 7, kterou zpracoval OŠK, je přehled čerpání výdajů na opravy a investice. 

 

 

 

 

OÚR se zvýšil schválený rozpočet z částky 401 109,00 tis. Kč na současný upravený rozpočet 

výdajů ve výši 476 358,24 tis. Kč. Za první pololetí roku 2018 byly vyčerpány výdaje ve výši 

95 128,09 tis. Kč, což je 19,97 % upraveného objemu výdajů. Rozpočtovými změnami se 

výdaje OÚR zvýšily o 75 249,24 tis. Kč (z této částky tvoří:  převod nevyčerpaných investic  

z roku 2017 – 75 090,00 tis. Kč a finanční prostředky od subjektů v rámci změny č. 3  

územního plánu Havířov.- 159,24 tis. Kč). 
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Přehled výdajů OÚR podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Silnice 0,00 2 915,00 2 909,49 - 99,81 - 

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací 
21 600,00 49 445,00 538,81 0,00 1,09 - 

Splašková kanalizace 28 900,00 27 175,00 91,51 0,00 0,34 - 

Ostatní záležitosti vodního 

hospodářství 
3 800,00 6 987,00 133,36 0,00 1,91 - 

Mateřské školy 1 200,00 22 452,00 1 848,98 000 8,24 - 

Základní školy 76 900,00 78 872,00 7 489,06 0,00 9,50 - 

Zájmová činnost v kultuře 4 200,00 930,00 832,49 0,00 89,51 - 

Sportovní zařízení v majetku 

obce 
24 600,00 43 322,00 11 634,83 0,00 26,86 - 

Ostatní zájmová činnost 3 000,00 5 400,00 148,08 0,00 2,74 - 

Bytové hospodářství 119 609,00 135 974,00 39 807,61 0,00 29,28 - 

Nebytové hospodářství 39 000,00 42 365,00 5 118,30 0,00 12,08 - 

Pohřebnictví 28 200,00 52 570,00 23 259,78 0,00 44,25 - 

Územní plánování 610,00 769,24 99,22 14,52 12,90 6,8333 

Komunální služby a územní 

rozvoj j.n. 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 - 

Ostatní záležitosti bydlení, 

komunálních služeb a 

územního rozvoje 

32 540,00 2 267,00 1 082,12 0,00 47,73 - 

Péče o vzhled obce a 

veřejnou zeleň 
1 400,00 65,00 65,00 0,00 100,00 - 

Denní stacionáře a centra 

denních služeb 
0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 - 

Domovy důchodců 15 000,00 2 800,00 69,47 0,00 2,48 - 

Ostatní činnosti j.n. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Celkem 401 109,00 476 358,24 95 128,09 14,52 19,97 6 551,5213 

Ve skutečnosti 1. – 6./2017 jsou výdaje OÚR bez oddělení investic. 

 

Čerpání rozpočtu OÚR – oddělení investic podle položek, § a akcí je v Příloze č. 8, kterou 

zpracoval OÚR. 

 

 

Výdaje ORG se v průběhu prvního pololetí zvýšily celkem dvěma rozpočtovými opatřeními  

o částku 4 269, 89 tis. Kč a jedním rozpočtovým opatřením se snížily o částku 850,00 tis. Kč:  

 

+2 556 361,00 Kč  dotace v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018 

+1 713 529,65 Kč  převod nevyčerpaných prostředků z r. 2017 na projekt „Zvyšování  

                                    kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání“  
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    -850 000,00 Kč snížení rozpočtovaných výdajů organizačního odboru a poskytnutí  

                                    investičního příspěvku SANTÉ na pořízení automobilu s možností  

                                    úpravy pro převoz osob se sníženou schopností pohybu  

 

Skutečné výdaje ORG prozatím vyčerpal na 44,03 %.   

 

Přehled výdajů ORG podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnosti  

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Pohřebnictví  170,00 170,00 94,22 79,71 55,43 1,1820 

Sběr a svoz komunálního odpadu 600,00 600,00 275,02 288,15 45,84 0,9544 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 20 509,00 20 509,00 7 126,67 9 705,94 34,75 0,7343 

Volby do Zastupitelstva města 

Havířova 
10 825,00 10 825,00 4 654,17 4 820,37 42,99 0,9655 

Volby do Parlamentu ČR  0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Volby prezidenta republiky 0,00 2 556,36 2 557,04 0,00 100,03 - 

Činnost místní správy 219 759,00 220 622,53 97 693,11 86 874,48 44,28 1,1245 

Celkem 251 863,00 255 282,89 112 400,24 101 768,65 44,03 1,1045 

 

 

 

 

OSV se výdaje oproti schválenému rozpočtu zvýšily o 3 140,85 tis. Kč a jedná se pouze o 

výdaje spojené s výkonem pěstounské péče. Skutečné výdaje OSV jsou za sledované období 

plněny na 12,53 %. 
 

Přehled výdajů OSV podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Sociálně – právní ochrana 

dětí 
16,00 16,00 10,00 14,87 62,50 0,6725 

Výkon pěstounské péče 1 958,00 3 458,13 290,67 332,96 8,41 0,8730 

Sociální péče a pomoc 

přistěhovalcům a vybraným 

etnikům 

10,00 10,00 7,91 8,00 79,05 0,9888 

Ostatní sociální péče a 

pomoc ost. skupinám obyv. 
201,00 201,00 -5,18 6,62 2,58 - 

Kluby důchodců  3 637,00 3 637,00 819,69 799,37 22,54 1,0254 
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Osobní asistence, peč. služba 

a podpora samost. bydlení 
0,00 1 640,71 0,00 0,00 0,00 - 

Ostatní služby v oblasti 

sociální prevence 
3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 - 

Celkem 5 825,00 8 965,85 1 123,09 1 161,82 12,53 0,9667 

 

 

 

OKS má za první pololetí roku 2018 vyčerpány výdaje ve výši 129 426,52 tis. Kč, což je 

43,69 % upraveného objemu výdajů. Rozpočtovými změnami se výdaje OKS zvýšily  

o 6 230,62 tis. Kč:  

 

+ 4 558,00 tis. Kč navýšení výdajů na financování zvýšené ztráty z provozu Městské  

                                   hromadné dopravy Havířov v r. 2018,  

+ 1 130,00 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 na realizaci  

                                   akce „Oprava světelného signalizačního zařízení ul. Dělnická x ul. U  

                                   Skleníků x ul. Před Tratí“  

+ 350,00 tis. Kč zajištění akce „Havířov v květech 2018“ – 350,00 tis. Kč  

+ 1,04 tis. Kč  ochranné a pracovní pomůcky od Úřadu práce  

+ 95,51 tis. Kč finanční prostředky na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti  

                                    s azylovým zařízením za I. čtvrtletí r. 2018  

 

Přehled výdajů OKS podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost/ 

druh výdajů 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Veterinární péče, psí útulek, 

očkování psů 
5 200,00 5 200,00 2 535,87 2 307,27 48,77 1,0991 

Silnice 36 550,00 37 727,00 14 129,56 13 973,03 37,45 1,0112 

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací 
10 990,00 11 301,58 3 972,06 2 454,50 35,15 1,2695 

BESIP 15,00 18,00 2,66 5,11 14,78 0,5205 

Ostatní záležitosti 

v silniční dopravě 
3 660,00 3 760,00 1 436,55 669,23 38,21 2,1466 

Dopravní obslužnost 71 930,00 76 488,00 37 936,50 35 659,20 49,60 1,0639 

Odvádění a čištění 

odpadních vod 
2 460,00 2 460,00 919,46 528,02 37,38 1,7413 

Odvádění a čištění 

odpadních vod j.n.    – 

dešťová kanalizace 

1 400,00 1 400,00 335,02 366,86 23,93 0,9132 

Úpravy drobných vodních 

toků 
350,00 350,00 4,81 4,01 1,37 1,1995 

Veřejné osvětlení 27 200,00 27 260,00 13 782,42 14 167,55 50,56 0,9728 
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Pohřebnictví  4 030,00 4 030,00 1 298,92 1 173,63 32,23 1,1068 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
250,00 270,00 84,87 128,00 31,43 0,6630 

Sběr a svoz nebezpečných 

odpadů 
13 000,00  13 000,00 5 707,76 6 314,91 43,91 0,9039 

Sběr a svoz komunálních 

odpadů 
45 350,00 45 350,00 21 191,41 21 935,45 46,73 0,9661 

Využívání komunálních 

odpadů 
22 955,00 22 955,00 8 185,80 8 270,95 35,66 0,9897 

Ostatní nakládání s odpady 800,00 800,00 289,58 288,29 36,20 1,0045 

Monitoring půdy a 

podzemní vody 
150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 - 

Péče o vzhled obce a 

veřejnou zeleň 
39 470,00 39 470,00 16 018,99 12 638,57 40,59 1,2675 

Veřejně prospěšné práce 3 850,00 3 851,04 1 590,34 1 391,80 41,30 1,1426 

Záležitosti krizového řízení 

j.n. 
110,00 110,00 3,94 7,88 3,58 0,5000 

Ostatní činnosti 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 - 

Celkem 290 000,00 296 230,62 129 426,52 122 284,26 43,69 1,0584 

 

 

 

OSRM jak již bylo uvedeno výše, zaniklý odbor (OSRM) do konce roku 2017 své výdaje 

účtoval pod OJ 9. Z tohoto důvodu je přehled výdajů za 01.-06./2017 uveden samostatně  

u OSRM. 

 

Výdaje OSRM podle činností (tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Silnice - - - 130,97 - - 

Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací 
- -  241,15 - - 

Odvádění a čištění 

odpadních vod 
- - - 133,41 - - 

Úpravy drobných vodních 

toků 
- - 

- 

 
50,09 - - 

Mateřské školy - - - 1 021,20 - - 

Základní školy - - - 995,43 - - 

Ostatní záležitosti 

základního vzdělávání 
- - - 0,00 - - 

Zájmová činnost v kultuře - - - 0,00 - - 
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Sportovní zařízení 

v majetku obce 
- - - 61,05 - - 

Bytové hospodářství - - - 4 886,06 - - 

Nebytové hospodářství - -  0,00 - - 

Pohřebnictví - - - 41,50 - - 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
- - - 4 504,39 - - 

Ostatní záležitosti bydlení, 

komunálních služeb a 

územního rozvoje 

- - - 1 603,10 - - 

Změny technologií 

vytápění (kotlíkové dotace) 
- - - 0,00 - - 

Domovy pro osoby se 

zdrav. postižením a 

domovy se zvl. režimem 

- - - 113,80 - - 

Mezinárodní spolupráce - - - 0,00 - - 

Ostatní činnosti - - - 0,00 - - 

Celkem - - - 13 782,15 - - 

 

 

 

MP má po rozpočtových úpravách rozpočtované výdaje ve výši 91 212,75 Kč. Oproti 

schválenému rozpočtu došlo k navýšení výdajů o 4 451,75 tis. Kč. Nárůst výdajů zahrnuje 

financování projektu „Protidrogový vlak - Revolution Train“ - 262,00 tis. Kč, rekonstrukce 

koupelny v šatně mužů na komisariátu MP - 228,00 tis. Kč, Asistent prevence kriminality 

2018-2020 - 657,80 tis. Kč, Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi - 150,05 tis. 

Kč, Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – 53,90 tis. Kč, Rozšíření 

městského kamerového dohlížecího systému o tři kamerové body v lokalitě umístěného 

zařízení SUZ – 600,00 tis. Kč, Mobilní služebna Městské policie Havířov – 2 500,00 tis. Kč. 

 

Přehled výdajů MP podle jednotlivých činností (v tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený rozpočet 

IV. +rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Prevence před 

drogami, alkoholem, 

nikotinem a jinými 

závislostmi 

0,00 412,05 262,00 333,84 63,58 0,7848 

Ostatní sociální péče o 

pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

0,00 711,70 14,58 0,00 2,05 - 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
85 092,00 88 420,00 40 520,67 35 292,49 45,83 1,1481 

Činnost místní správy 1 669,00 1 669,00 254,75 417,05 15,26 0,6108 

Celkem 86 761,00 91 212,75 41 052,00 36 043,38 45,01 1,1390 
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EO je jediný odbor, který má ve výdajích zahrnuty i konsolidační položky. Upravený 

rozpočet výdajů včetně konsolidačních položek je 837 854,16 tis. Kč. Z této částky 

představují konsolidační položky 800 370,28 tis. Kč. Výdaje EO po konsolidaci jsou za první 

pololetí plněny na 44,23 %.  

 

Činnosti EO zajišťované z rozpočtovaných výdajů po konsolidaci (tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Správa v lesním 

hospodářství 
0,00 -70,69 -70,69 0,00 100,00 - 

Celospolečenské funkce 

lesů 
0,00 -1,09 0,00 0,00 - 0,0000 

Silnice 300,00 300,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Odvádění a čištění 

odpadních vod 
200,00 201,00 101,00 0,00 50,25 - 

Základní školy 1 386,00 1 386,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Bytové hospodářství 623,00 623,00 308,38 0,25 49,50 1 233,52 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
3 005,00 3 005,00 1 114,67 0,00 37,09 - 

Ostatní záležitosti bydlení, 

komunálních služeb a 

územního rozvoje 

1 000,00 1 000,00 52,39 0,00 5,24 - 

Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 - 

Obecné výdaje 

z finančních operací 
199,00 199,00 129,99 396,40 65,32 0,3279 

Pojištění funkčně 

nespecifikované 
3 100,00 3 100,00 2 455,29 1 449,12 79,20 1,6943 

Ostatní finanční operace - 5 000,00 - 5 000,00 12 487,43 7 136,08 249,75 1,7499 

Finanční vypořádání 

minulých let 
150,00 150,00 0,00 0,00 - 0,0000 

Ostatní činnosti j.n. 52 500,00 32 591,65 0,00 0,62 - - 

Celkem 57 463,00 37 483,88 16 578,47 8 983,97 44,23 1,8453 

Ve skutečnosti 1. – 6./2017 jsou výdaje EO bez oddělení správy majetku. 

Pozn.: V činnosti Odvádění a čištění odpadních vod jsou jen výdaje na poskytnutí finančních 

zápůjček na výstavbu soukromé části přípojek k nemovitostem. 

 

 

 

Výdaje KP se v průběhu prvního pololetí zvýšily celkem třemi rozpočtovými opatřeními  

o částku 3 372,65 tis. Kč a jedním rozpočtovým opatřením se snížily o částku 1 930,00 tis. 

Kč. Po provedených rozpočtových úpravách jsou výdaje ve výši 24 541,65 tis. Kč. Navýšení  

a snížení výdajů bylo následující: 
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+ 1443, 89 tis. Kč pořízení nového požárního dopravního automobilu. 

+ 1 728,75 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků oddělení strategického  

                                   rozvoje z r. 2017 

   + 200,00 tis. Kč dotace na projekt „Havířov v květech 2018“.   

   -1 930,00tis. Kč finančních prostředků z rozpočtu KP do rozpočtu OŠK, OKS a MKS na  

                                   zajištění akce ,, Havířov v květech 2018“ 

 
 

Rozpočet výdajů odboru KP podle činností (tis. Kč): 

 

Činnost 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

+rozpočtová 

opatření 

v pravomoci 

RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

Ostatní záležitosti 

základního vzdělání   
0,00 1 757,43 420,69 0,00 23,94 - 

Ostatní záležitosti 

kultury 
3 000,00 1 270,00 658,64 0,00 51,86 - 

Komunální služby a 

územní rozvoj j.n. 
8 068,00 6 310,57 2 118,59 1 779,27 33,57 1,1907 

Ostatní záležitosti 

bydlení, komunálních 

služeb a územního 

rozvoje j.n. 

6 520,00 8 248,75 450,12 0,00 5,46 - 

Změny technologií 

vytápění 
500,00 500,00 65,21 0,00 13,04 - 

Ochrana obyvatelstva 15,00 15,00 0,00 2,89 0,00 - 

Požární ochrana – 

dobrovolná část 
1 167,00 2 610,90 2 003,61 630,10 76,74 3,1798 

Zastupitelstvo obce 1 120,00 1 120,00 371,67 343,78 33,19 1,0811 

Činnost místní správy 1 030,00 1 030,00 881,94 894,96 85,63 0,9855 

Ostatní správa v oblasti 

krizového řízení 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 - 

Ostatní činnosti j.n. 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 - 

Mezinárodní spolupráce 1 129,00 1 129,00 65,95 0,00 5,84 - 

Celkem 23 099,00 24 541,65 7 036,42 3 651,00 28,67 1,9273 

Ve skutečnosti 1. – 6./2017 jsou výdaje KP bez oddělení strategického rozvoje. 

 

Činnost Zastupitelstvo obce má kromě KP také ORG. ORG v této činnosti zajišťuje osobní 

výdaje, školení a provozní výdaje, KP zajišťuje především občerstvení a věcné dary. 
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2.2. Příspěvky a transfery organizacím 
 

V následující tabulce je přehled struktury příspěvků organizacím (tis. Kč):  

  

Položka/bez položky 

Schválený 

rozpočet 

r. 2018 

Upravený rozpočet 

IV. +rozpočtová 

opatření 

v pravomoci RMH  

r. 2018 

Skutečnost         

1.–6./2018 

Skutečnost 

1.–6./2017 

% 

plnění 

Index 

2018:2017 

5331 příspěvek na provoz 259 344,00 263 695,71 142 360,16 121 779,86 53,99 1,1689 

5336 neinvestiční dotace 0,00 60 542,67 38 622,03 37 780,26 63,79 1,0223 

5651 neinvestiční půjčené  

            prostředky 
0,00 8 295,89 0,00 0,00 - - 

6351 investiční příspěvek 749,00 2 767,56 665,00 370,00 24,03 1,7973 

6451 investiční půjčené  

            prostředky 
0,00 9 275,01 0,00 0,00 - - 

6356 investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Celkem příspěvkové 

organizace 
260 093,00 344 576,83 181 647,19 159 930,12 52,72 1,1358 

Ostatní dotace a dary 44 300,00 65 500,00 32 329,60 25 343,90 49,36 1,2756 

Celkem 304 393,00 410 076,83 213 976,79 185 274,02 52,18 1,1549 

 

V Příloze č. 1, část „Výdaje“ je přehled městem zřízených příspěvkových organizací a jejich 

rozpočty transferových položek včetně jejich plnění a meziročního porovnání. Všechny 

uvedené transferové položky jdou přes rozpočet (účty) města. Transfery, které poskytovatel 

převádí přímo na účty městem zřízeným příspěvkovým organizacím nejsou uvedeny. 

V Příloze č. 9 (zpracovatelem je OŠK) je přehled čerpání těchto příspěvků a dotací podle 

jednotlivých subjektů a nebo seskupení. 

 

 

 

 

3. FINANCOVÁNÍ 
 

 

Financováním je vynulován rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo). Ve schváleném rozpočtu bylo 

saldo -99 968,00 tis. Kč a financování tak činilo +99 968,00 tis. Kč. Vlivem rozpočtových 

změn se saldo změnilo na -200 035,88 tis. Kč a tomu odpovídá i financování s opačným 

znaménkem. 

 

K 30. 6. 2018 je saldo mezi příjmy a výdaji +119 076,59 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno 

financováním, které je tvořeno následovně: 

-dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) 0,00 tis. Kč 

-uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) -52 500,00 tis. Kč 

-operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů     

 vládního sektoru 
+3 869,44 tis. Kč 

-změna stavu na bankovních účtech -70 446,03 tis. Kč 
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Splátky jistin úvěrů a stav závazků podle úvěrových smluv (tis. Kč):  

 

Úvěr 
Schválený 

rozpočet                   

r. 2018 

Skutečnost                 

1-6/2018 

Skutečnost                 

1-6/2017 

Závazky 

z úvěrů  

k 30. 6. 2018 

KB, a.s. 400 mil. Kč 72 960,00 36 480,00 36 480,00  255 189,74 

KB, a.s. 160 mil. Kč 32 040,00 16 020,00 0,00 143 979,95 

Celkem 105 000,00 52 500,00 36 480,00 399 169,69 

 

 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 

(položka 8901) není ve schváleném ani upraveném rozpočtu. K 30.6. je na této položce stav  

+ 3 869,44 tis. Kč. V případě města Havířova se jedná o příjmy a výdaje související 

s daňovým přiznáním k DPH z hlavní a hospodářské činnosti. Příjmy se zaznamenávají 

s kladným, výdaje se záporným znaménkem. 

 

Přehled o stavu peněžních prostředků na rozpočtových účtech města (tis. Kč): 

 

Účet 
Stav peněžních prostředků Rozdíl                         

(konečný stav-počáteční stav) k 1.1.2018 k 30.6.2018 

FRR 105 253,14 224 935,07 + 119 681,93 

FRHA 26 516,93 24 481,29 - 2 035,64 

FŽP 887,98 792,45 - 95,53 

FNB 162 505,76 99 098,95 -63 406,81 

FB 1 076,47 1 118,16 +41,69 

FVPA 68 911,05 51 937,59 -16 973,46 

Celkem účelové fondy 365 151,33 402 363,51 + 37 212,18 

SF 3 399,52 4 857,21 +1 457,69 

ZBÚ 157 839,91 189 616,08 +31 776,18 

Celkem 526 390,76 596 836,80 + 70 446,03 

Poznámka: Změna stavu = Rozdíl s opačným znaménkem. 

Tok a tvorba peněžních prostředků na rozpočtových účtech města je v Příloze č. 11. Položky 

Financování jsou v Příloze č. 1. 

 

 

4. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 

 

Hospodářská činnost - Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

Výnosy z pronájmu bytů se odvíjí od schválené výše nájemného, které činí od 1.1.2013 

dle technického zabezpečení bytových domů 45,00 Kč/m
2 

u nesanovaných domů, 50,- Kč/m
2
 

u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště bez výměny oken, 52,50 Kč u domů jen 

s vyměněnými okny a 55,- Kč/m
2 

u domů plně sanovaných – výměna oken i zateplen plášť. 

Výnosy z pronájmu bytů za leden až červen roku 2018 byly dosaženy 

ve výši 141 358,57 tis. Kč, což představuje 50,28 % celoročního plánovaného plnění a z toho 

lze vyvodit, že vývoj je blízko předpokladu. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl 

za leden až červen roku 2018 dosažen ve výši 9 452,77 tis. Kč, což představuje plnění 
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51,10 %. Tato hodnota je v prvním pololetí roku částečně ovlivněna tím, že někteří klienti 

v lednu hradí celoroční výši nájemného, což se v průběhu roku projeví snížením dosaženého 

procenta. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2017 jsou výnosy z pronájmu 

nebytových prostor nižší o 339,5 tis. Kč. Důvodem snížení výnosů z pronájmu nebytových 

prostor za leden až červen 2018 je pokles tržeb na ubytovně na ulici Střední 3, Havířov-

Šumbark (o cca 184 tis. Kč), pokles tržeb na zdravotních střediscích (o cca 79 tis. Kč) 

a ostatních nebytových prostorech (o cca 108 tis. Kč). Celkové výnosy hospodářské činnosti 

svojí hodnotou 151 522,08 tis. Kč (50,43 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu 

za leden až červen r. 2018. 

 

V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav 

a udržování ve výši 74 888,03 tis. Kč tj. 63,29 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů 

za leden až červen roku 2018 byla dosažena ve výši 106 386,37 tis. Kč (58,52 % ročního 

plánu). 

 

Hospodářský výsledek byl za leden až červen 2018 dosažen ve výši 45 135,71 tis. Kč 

před zdaněním, což představuje 38,04 % celoročního plnění.  

 

Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje 

dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k poklesu 

v červnu 2018 o 1 386,4 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 5/2018 činí dluhy 

22 306,7 tis. Kč kumulativně od r. 2000 oproti stavu v 6/2018, kde je evidovaná hodnota 

20 920,3 tis. Kč). 

 

Údaje o výnosech a nákladech hospodářské činnosti MRA, s.r.o. jsou v Příloze č.14. 

 

 

 

Hospodářská činnost - Technické služby Havířov a.s. 

 

Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková 

kanalizace) zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města 

Technické služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při 

provozování kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne 

3.4.2013 (usnesení č. 3747/54RM/2013). 

 

Výše výnosů ve sledovaném období 01-06/2018 činí  3 460 290,36 Kč. 

 

Platba na stočném od 1 501 odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem 

Havířov dosáhla za období 01-06/2018 výše 3 460 229,61 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří 

úroky  

a haléřové vypořádání od počátku roku. 

 

Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím       

Ostrava a.s. - položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na 

ČOV včetně vyčištění m
3
 splaškové vody 15,59 Kč/m

3
 bez DPH. Celkově za předčištění vod 

v období 01-06/2018 činí položka spotřeba energie 1 471 212,23 Kč. Mezi nákladové položky 

patří rovněž ostatní služby ve výši 1 594 429,74 Kč tvořené převážně platbou za provoz 

kanalizace vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace 

souvisejících, platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům a 

kanalizacím Ostrava a.s. a platby za vedení účtu, vypořádání DPH.  
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Výše nákladů ve sledovaném období 01- 06/2018 činí 3 065 641,97 Kč. 

 

Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti je k 30.6.2018  394 648,39 Kč. 

 
Údaje o výnosech a nákladech hospodářské činnosti TSH a.s. jsou v Příloze č.15. 

 

 

 

5. ZÁKLADNÍ ROZVAHOVÉ ÚČTY  
 

Hospodaření města nelze hodnotit pouze podle výsledkových účtů (výnosy, náklady), ale také 

podle účtů, které vypovídají o stavu majetku města, to jsou tzv. rozvahové účty. 

Na rozvahových účtech je evidován i majetek, který je používán pro hospodářskou činnost  

a to i přesto, že hospodářská činnost není součástí rozpočtu města Havířova. 

Výsledkové účty začínají 1. ledna a končí 31. prosince daného roku, na rozdíl od rozvahových 

účtů, které pokračují v dalším období. Stav dlouhodobého nehmotného, dlouhodobého 

hmotného a dlouhodobého finančního majetku byl účtován v pořizovací hodnotě, případně 

v ceně ocenění.  

 

Stav a vývoj dlouhodobého nehmotného majetku (tis. Kč): 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Software 16 289,50 14 634,31 -1 655,19 

Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 615,99 1 497,12 -118,87 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

Celkem 17 905,49 16 131,43 -1 774,06 

 

 

Přehled dlouhodobého hmotného majetku a jeho změny (tis. Kč): 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Pozemky 468 390,70 471 565,88 +3 175,18 

Kulturní předměty 23 368,83 23 368,83 0,00 

Stavby 4 054 855,16 4 057 364,79 +2 509,63 

Samostatné hmotné movité věci a soubory 

hmotných movitých věcí 
67 713,24 61 745,22 -5 968,02 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 511,81 2 495,56 -16,25 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 180 170,77 124 976,05 -55 194,72 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10 665,16 14 209,10 +3 543,94 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 2 349,56 1 780,29         -569,27  

Celkem 4 810 025,23 4 757 505,72 -52 519,51 
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Přehled o stavu a vývoji dlouhodobého finančního majetku v hodnoceném období (tis. Kč): 

 

Dlouhodobý finanční majetek 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 503 295,00 503 295,00            0,00 

z toho:    

- Zámek Havířov, s. r. o. 1 863,00 1 863,00 0,00 

- Městská realitní agentura, s. r. o. 15 609,00 15 609,00 0,00 

- Technické služby Havířov, a. s. 114 909,00 114 909,00 0,00 

- Havířovská teplárenská společnost, a. s. 370 914,00 370 914,00 0,00 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0,00 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 8 002,44 3 702,44 -4 300,00 

z toho:    

- Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. 3,38 3,38 0,00 

- DEPOS, a. s. 455,00 455,00 0,00 

- ČSAD Havířov, a. s. 3 244,06 3 244,06 0,00 

- KIC odpady, a. s. 4 300,00 0,00 -4 300,00 

- Ostatní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 

Celkem 511 297,44 506 997,44 -4 300,00 

 

Stav a vývoj dlouhodobých pohledávek (tis. Kč): 

 

Dlouhodobé pohledávky 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci 

dlouhodobé 
403,50 293,95 -109,55 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1,51 1,51 0,00 

Ostatní dlouhodobé pohledávky 1,64 1,64           0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 74 757,65 41 124,80 -33 632,85 

Celkem 75 164,30 41 421,90 -33 742,40 

 

Přehled stálých aktiv (tis. Kč): 

 

Stálá aktiva 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Dlouhodobý nehmotný majetek 17 905,49 16 131,43 -1 774,06 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 810 025,23 4 757 505,72 -52 519,51 

Dlouhodobý finanční majetek 511 297,44 506 997,44 -4 300,00 

Dlouhodobé pohledávky 75 164,30 41 421,90 -33 742,40 

Celkem 5 414 392,46 5 322 056,49 -92 335,97 

 

Stav a vývoj oběžných aktiv podle účtů (tis. Kč): 

 

Oběžná aktiva 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Zásoby 3 115,42 3 122,43 +7,01 

z toho:    

- materiál na skladě 3 070,03 3 070,03 0,00 

- zboží na skladě 45,39 52,40 +7,01 
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Krátkodobé pohledávky 282 881,26 353 597,13 +70 715,87 

z toho:     

- odběratelé 2 973,33 2 366,89 -606,44 

- krátkodobé poskytnuté zálohy 10 659,37 11 911,54 +1 252,17 

- jiné pohledávky z hlavní činnosti 23 795,43 32 105,00 +8 309,57 

- poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 3 235,98 3 235,98 0,00 

- pohledávky za zaměstnanci 343,09 297,88 +45,21 

- daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 

- pohledávky za vybranými ústředními vládními 

institucemi 
2 389,05 29 360,29 +26 971,24 

- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 127,64 26 711,77 +26 584,13 

- náklady příštích období 3 000,92 113 335,45 +110 334,53 

- příjmy příštích období 1 801,15 0,00 -1 801,15 

- dohadné účty aktivní 36 422,77 30 013,19 -6 409,58 

- ostatní krátkodobé pohledávky 198 132,53 104 259,14 -93 873,39 

Krátkodobý finanční majetek 633 440,16 690 842,96 +57 402,80 

z toho:    

- jiné běžné účty 42 047,31 41 805,29 -242,02 

- běžný účet  63 529,24 50 613,50 -12 915,74 

- základní běžný účet (ZBÚ) ÚSC 157 839,90 189 616,08 +31 776,18 

- běžné účty fondů ÚSC 368 550,86 407 220,71 +38 669,85 

- ceniny 1 467,04 1 141,05 -325,99 

- pokladna 5,81 446,33 +440,52 

Celkem 919 436,84 1 047 562,52 +128 125,68 

 

Krátkodobé pohledávky souvisí jak s hlavní činností (to jsou organizační jednotky – odbory) 

tak i s hospodářskou činností, kterou pro město na základě smluvního vztahu zajišťuje MRA, 

s. r. o. (HČ 1). Od 1. 1. 2013 to jsou i krátkodobé pohledávky z hospodářské činnosti, kterou 

zajišťují pro město Havířov Technické služby Havířov, a. s. (HČ 2). 

 

Vývoj krátkodobých pohledávek (tis. Kč): 

 

Krátkodobé pohledávky  
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Odběratelé MMH 2 377,58 1 816,43 -561,15 

Odběratelé HČ 1 547,24 473,78 -73,46 

Odběratelé HČ 2 48,51 76,68 +28,17 

Celkem odběratelé 2 973,33 2 366,89 -606,44 

Krátkodobé poskytnuté zálohy MMH 4 180,99 3 628,17 -552,82 

Krátkodobé poskytnuté zálohy HČ 1 6 478,38 8 283,37 +1 804,99 

Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy 10 659,37 11 911,54 +1 252,17 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti MMH 23 795,43 32 105,00 +8 309,57 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci 

krátkodobé 
MMH 3 235,98 3 235,98 0,00 

Pohledávky za zaměstnanci MMH 343,09 297,88 +45,21 

Daň z přidané hodnoty MMH -799,46 -3,02 -796,44 

Daň z přidané hodnoty HČ 1 658,07 0,00 -658,07 
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Daň z přidané hodnoty HČ 2 141,39 3,02 -138,37 

Celkem daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
MMH 2 389,05 29 360,29 +26 971,24 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 
MMH 127,64 26 711,77 +26 584,13 

Náklady příštích období MMH 3 000,92 113 335,45 +110 334,53 

Příjmy příštích období MMH 1 801,15 0,00 -1 801,15 

Dohadné účty aktivní MMH 36 422,77 30 013,19 -6 409,58 

Ostatní krátkodobé pohledávky MMH 

HČ 1 

2 076,86 1 509,34 -567,52 

Ostatní krátkodobé pohledávky 196 055,67 102 749,80 -93 305,87 

Celkem ostatní krátkodobé pohledávky 198 132,53 104 259,14 -93 873,39 

Celkem krátkodobé pohledávky MMH 78 952,00 242 010,48 +163 058,48 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 1 203 739,36 111 506,95 -92 232,41 

Celkem krátkodobé pohledávky HČ 2 189,90 79,70 -110,20 

CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 282 881,26 353 597,13 +70 715,87 

 

Přehled o stavu a vývoji aktiv (tis. Kč): 

 

Aktiva celkem (souhrn aktiv) 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Stálá aktiva 5 414 392,46 5 322 056,49 -92 335,97 

Oběžná aktiva 919 436,84 1 047 562,52 +128 125,68 

Celkem 6 333 829,30 6 369 619,01 +35 789,71 

 

Zdrojem financování aktiv jsou pasiva. Objem aktiv se musí rovnat objemu pasiv. Pasiva 

členíme na vlastní kapitál (dříve vlastní zdroje) a na cizí zdroje. 

 

Vlastní kapitál je účtován na více rozvahových účtech, jak je zřejmé z přehledu o stavu těchto 

účtů (tis. Kč): 

 

Vlastní kapitál (vlastní zdroje) 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 260 195,53 3 037 938,16 -222 257,37 

z toho:    

- jmění účetní jednotky 3 667 017,65 3 461 526,22 -205 491,43 

- transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

- oceňovací rozdíly při prvním použití metody 

- jiné oceňovací rozdíly 

830 061,85 813 773,00 -16 288,85 

-1 529 606,33 -1 529 606,33 0,00 

274 130,92 273 653,83 -477,09 

- opravy předcházejících účetních období 18 591,44 18 591,44 0,00 

Fondy účetní jednotky 368 351,13 407 255,32 +38 904,19 

z toho:    

- ostatní fondy 368 351,13 407 255,32  +38 904,19 

 Celkem výsledek hospodaření   1 783 896,33 2 069 773,73 +285 877,40 

z toho:     
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- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
MMH 139 627,96 255 095,53 +115 467,57 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 1 72 794,17 34 000,63 -38 793,54 

- výsledek hospodaření běžného  

   účetního období 
HČ 2 -8 656,15 -3 218,76 +5 437,39 

Celkem výsledek hospodaření běžného  

účetního období 
203 765,98 285 877,40 +82 111,42 

- výsledek předcházejících  

účetních období 
MMH 1 289 799,22 1 437 282,22 +147 483,00 

- výsledek předcházejících  

účetních období 
HČ 1 313 380,79 378 319,92 +64 939,13 

- výsledek předcházejících  

účetních období 
HČ 2 -23 049,66 -31 705,81 -8 656,15 

Celkem výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 
1 580 130,35 1 783 896,33 +203 765,98 

Celkem 5 412 442,99 5 514 967,21 +102 524,22 

 

Cizí zdroje (tis. Kč):  

 

Cizí zdroje 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Dlouhodobé závazky 473 958,26 423 602,87 - 50 355,39 

z toho:     

- dlouhodobé úvěry 451 669,69 399 169,68 - 52 500,01 

- ostatní dlouhodobé závazky 2 290,36 2 099,39 - 190,97 

- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 19 998,21 22 333,80 + 2 335,59 

Krátkodobé závazky 447 428,05 431 048,93 - 16 379,12 

z toho:     

- dodavatelé 56 320,64 51 364,42 - 4 956,22 

- krátkodobé přijaté zálohy 213 764,61 107 812,09 - 105 952,52 

- závazky z dělené správy  81,75 58,75 - 23,00 

- zaměstnanci 10 992,89 14 369,92 + 3 377,03 

- jiné závazky vůči zaměstnancům 558,00 503,01 - 54,99 

- sociální zabezpečení 5 404,37 5 978,48 + 574,11 

- zdravotní pojištění 2 340,47 2 588,21 + 247,74 

- důchodové spoření 0,00 0,00  0,00 

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
2 103,94 2 478,25 + 374,31 

- daň z přidané hodnoty 722,46 1 195,23 + 472,77 

- závazky k osobám mimo vybrané vládní 

instituce 
0,00 1,00 + 1,00 

- závazky k vybraným místním vládním 

institucím 
0,00 122 081,91 + 122 081,91 

- krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 10 336,55 + 10 336,55 
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- krátkodobé zprostředkování transferů 0,00 3 082,04 + 3 082,04 

- výdaje příštích období 225,54 0,00 - 225,54 

- výnosy příštích období 2 176,74 28 122,08 + 25 945,34 

- dohadné účty pasivní 105 105,56 37 656,75 - 67 448,81 

- ostatní krátkodobé závazky 47 631,08 43 420,24 - 4 210,84 

Celkem 921 386,31 854 651,80 - 66 734,51 

 

Pasiva celkem (tis. Kč): 

 

Pasiva celkem (souhrn pasiv) 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Vlastní kapitál  5 412 442,99 5 514 967,21 +102 524,22 

Cizí zdroje  921 386,31 854 651,80 -66 734,51 

Celkem 6 333 829,30 6 369 619,01 +35 789,71 

Podíl cizích zdrojů na pasivech celkem (%) 14,55 13,42 - 

 

Podíl cizích zdrojů jako zdroje celkových aktiv za období let 2015 až 2018 (tis. Kč): 

 

 
Stav 

k 1.1.2015 
Stav 

k 1.1.2016 
Stav 

k 1.1.2017 
Stav 

k 30.6.2017 
Stav 

k 30.6.2018 

Cizí zdroje (CZ) 1 493 396,92 985 780,71 813 086,11 859 327,12 854 651,80 

Celkem aktiva (CA) 6 397 395,51 6 008 229,67 6 112 089,57 6 336 233,60 6 369 619,01 

Podíl CZ k CA (%) 23,34 16,41 13,30 13,56 13,42 

 

V následující tabulce je stav závazků z úvěrových smluv (tis. Kč): 

 

Stav 
k 1.1.2013 

Stav 
k 1.1.2014 

Stav 
k 1.1.2015 

Stav 
k 1.1.2016 

Stav 
k 1.1.2017 

Stav 
k 30.6.2017 

Stav 
k 30.6.2018 

551 312,03 674 168,67 631 709,13 489 169,13 386 004,13 353 922,04 399 169,68 

Poznámka: Město Havířov nemá krátkodobé úvěry. 

 

 

Krátkodobé závazky z hlavní činnosti (MMH) a hospodářské činnosti podle jednotlivých účtů 

(tis. Kč): 

 

Krátkodobé závazky  
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Dodavatelé MMH 40 813,73 34 430,06 - 6 383,67 

Dodavatelé HČ 1 14 468,41 16 653,50 + 2 185,09 

Dodavatelé HČ 2 1 038,50 280,86 - 757,64 

Celkem dodavatelé 56 320,64 51 364,42 - 4 956,22 

Krátkodobé přijaté zálohy MMH 1 221,79 1 043,23 - 178,56 

Krátkodobé přijaté zálohy HČ 1 212 542,82 106 768,86 - 105 773,96 

Celkem krátkodobé přijaté zálohy 213 764,61 107 812,09 - 105 952,52 

Závazky z dělené správy  MMH 81,75 58,75 - 23,00 

Zaměstnanci MMH 10 992,89 14 369,92 + 3 377,03 

Jiné závazky vůči zaměstnancům MMH 558,00 503,01 - 54,99 

Sociální zabezpečení MMH 5 404,37 5 978,48 + 574,11 
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Zdravotní pojištění MMH 2 340,47 2 588,21 + 247,74 

Důchodové spoření  0,00 0,00  0,00 

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
MMH 2 103,94 2 478,25 + 374,31 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty 

MMH 

HČ 1 

HČ 2 

722,46 

0,00 

0,00 

-76,09 

1 271,32 

0,00 

   -        798,55 

1 271,32 

0,00 

+ 

 

Celkem daň z přidané hodnoty 722,46 1 195,23 + 472,77 

Závazky k osobám mimo vybrané 

vládní instituce 
MMH 0,00 1,00 + 1,00 

Závazky k vybraným místním vládním 

institucím 
MMH 0,00 122 081,91 + 122 081,91 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MMH 0,00 10 336,55 + 10 336,55 

Krátkodobé zprostředkování transferů MMH 0,00 3 082,04 + 3 082,04 

Výdaje příštích období MMH 225,54 0,00 - 225,54 

Výnosy příštích období MMH 2 176,74 28 122,08 + 25 945,34 

Dohadné účty pasivní MMH 76 783,13 37 656,75 - 39 126,38 

Dohadné účty pasivní HČ 1 28 322,43 0,00 - 28 322,43 

Dohadné účty pasivní HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem dohadné účty pasivní 105 105,56 37 656,75 - 67 448,81 

Ostatní krátkodobé závazky MMH 43 925,44 41 977,44 - 1 948,00 

Ostatní krátkodobé závazky HČ 1 3 705,64 1 442,80 - 2 262,84 

Ostatní krátkodobé závazky HČ 2 0,00 0,00  0,00 

Celkem ostatní krátkodobé závazky 47 631,08 43 420,24 - 4 210,84 

Celkem krátkodobé závazky MMH 187 350,25 304 631,59 + 117 281,34 

Celkem krátkodobé závazky HČ 1 259 039,30 126 136,48 - 132 902,82 

Celkem krátkodobé závazky HČ 2 1 038,50 280,86 - 757,64 

CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 447 428,05 431 048,93 - 16 379,12 

 

 

Část závazků organizačních jednotek MMH jsou peněžní prostředky na účtech cizích 

prostředků (nejedná se o rozpočtové účty). Na účtu kaucí jsou kauce za byty v majetku města. 

Na depozitním účtu jsou např. finanční prostředky nesvéprávných občanů, kde je 

opatrovníkem město Havířov. Dále pak jsou zde jistoty k veřejným zakázkám.  

 

Účty cizích prostředků (tis. Kč):  

 

Účty cizích prostředků 
Stav 

k 1.1.2018 
Stav 

k 30.6.2018 
Rozdíl 

Účet kaucí 28 139,81 29 079,74 +939,93 

Depozitní účet 13 907,50 12 725,55 -1 181,95 

Celkem 42 047,31 41 805,29 - 242,02 
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6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ    

 

 

Za první pololetí z 18 MŠ vykázal ztrátu 1 subjekt, a to ve výši -46,76 tis. Kč. Zbývajících 17 

MŠ mělo za první pololetí roku 2018 kladný výsledek hospodaření v celkové výši 2 906,42 

tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření MŠ je v daném období +2 953,18 tis. Kč. Ve stejném 

období roku 2017 byl celkový výsledek hospodaření + 3 247,36 tis. Kč. 

Ze 17 ZŠ hospodařily se ztrátou celkem 2 subjekty a součet záporných výsledků hospodaření 

je -612,14 tis. Kč. Zbývajících 15 ZŠ mělo za první pololetí roku 2018 kladný výsledek 

hospodaření v celkové výši 3 612,07 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření ZŠ je v daném 

období +4 224,21 tis. Kč. Ve stejném období roku 2017 byl celkový výsledek hospodaření 

+5 566,83 tis. Kč.  

ASTERIX dosáhl za prvních šest měsíců roku 2018 výsledek hospodaření + 1 613,29 tis. Kč, 

to je o 376,67 tis. Kč více než stejném období roku 2017. 

Domov seniorů Havířov měl za dané období hospodářský výsledek +10 308,19 tis. Kč. Ve 

stejném období roku 2017 byl výsledek hospodaření nižší a dosáhl +3 870,88 tis. Kč.  

MK ukončila první pololetí roku 2018 se ziskem +412,96 tis. Kč. Oproti stejnému období 

roku 2017  je výsledek hospodaření vyšší o 254,14 tis. Kč.  

MKS dosáhla za první pololetí kladného výsledku hospodaření ve výši +1 878,66 tis. Kč. Při 

meziročním srovnání je patrný pokles o 1 775,76 tis. Kč.  

 

SSmH dosáhly oproti roku 2017 kladného hospodářského výsledku, a to ve výši 3 683,41 tis. 

Kč. Ve stejném období roku 2017 byl výsledek hospodaření -430,61 tis. Kč 

SSRZ v hodnoceném období skončila s kladným hospodářským výsledkem v hodnotě 

+229,54 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 došlo k poklesu výsledku 

hospodaření o 3 255,86 tis. Kč. 

SANTÉ má, tak jako v loňském roce, výsledek hospodaření kladný +2 039,99 tis. Kč. V roce 

2017 byl výsledek hospodaření vyšší  a činil +3 642,70 tis. Kč.  

 

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací včetně meziročního 

porovnání je v Příloze č. 12. V Příloze č. 13 jsou pak výsledky hospodaření příspěvkových 

organizací rozpracovány v detailnějším přehledu. 

V uvedených přílohách jsou rovněž uvedeny MŠ Kosmonautů a MŠ Resslova, přestože 

ukončily svou činnost jako samostatné příspěvkové organizace a staly se odloučenými 

pracovišti MŠ (MŠ Kosmonautů od 1. 8. 2017 spadá pod MŠ Balzacovou a MŠ Resslova od  

1. 1. 2018 pod MŠ Radniční). 

 

Přehled stavů fondů odměn, fondů kulturních a sociálních potřeb, rezervních fondů  

a fondů investic jednotlivých příspěvkových organizací na počátku a konci hodnoceného 

období je v Příloze č. 12.   



Důvodová zpráva: 
 

Navrhované rozpočtové úpravy V. zahrnují změny rozpočtu na základě usnesení 

zastupitelstva a rady města mající vazbu na rozpočet města. Tyto rozpočtové úpravy navyšují 

rozpočet o nově přijaté transfery. V RÚ V. je také zahrnuto zapojení účelových fondů do 

výdajů.  

Těmito úpravami se zvyšují i snižují příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, mimo 

jiné v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů. U neinvestičních dotací 

příspěvkových organizací jsou promítnuty vratky průtokových dotací do krajského rozpočtu. 

V návrhu úprav rozpočtu V. se zaměřujeme více na dosaženou skutečnost a předpokládaný 

vývoj. Jsou zde zahrnuty změny v souvislosti s dosaženou skutečností: přijaté sankční platby, 

poplatky ŽP, dividendy, příjmy z dobývacího prostoru, přijatá pojistná plnění, výnosy 

z loterií. 

 

 

Navrhované rozpočtové úpravy jsou rozděleny do 8 skupin: 

a) úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření 

krajského úřadu a státních orgánů, 

b) řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem, 

c) řešení požadavků vzniklých v průběhu roku, 

d) přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci), 

e) přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce), 

f) úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje, 

g) úpravy rozpočtu o metodické vlivy, 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013. 

 

 

 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 79. ZMH usn. č. 1006/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 schválila zvýšení příspěvku na 

provoz příspěvkovým organizacím k úhradě nákladů souvisejících s novou právní úpravou 

ochrany osobních údajů (GDPR). Toto zvýšení bude financováno z úspory ve schválené 

výdajové části OŠK. 

 

Tímto bude zvýšen příspěvek na provoz s ÚZ 00000 níže uvedeným příspěvkovým 

organizacím: 

 

ASTERIX 9 900,00 Kč 

ZŠ 1. Máje 21 000,00 Kč 

ZŠ F. Hrubína 21 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká 21 000,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody 40 000,00 Kč 

ZŠ Gorkého 21 000,00 Kč 

ZŠ Jarošova 19 000,00 Kč 

ZŠ K. Světlé 19 000,00 Kč 

ZŠ Kpt. Jasioka 19 000,00 Kč 
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ZŠ M. Kudeříkové 19 000,00 Kč 

ZŠ M. Pujmanové 19 000,00 Kč 

ZŠ Mládežnická 23 500,00 Kč 

ZŠ Moravská 21 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 23 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Selská 21 300,00 Kč 

ZŠ Školní 19 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Zelená 88 000,00 Kč 

ZŠ Žákovská 19 000,00 Kč 

MŠ Balzacova 9 000,00 Kč 

MŠ „U kamarádů“ 10 000,00 Kč 

MŠ ČSA 8 000,00 Kč 

MŠ E. Holuba 35 300,00 Kč 

MŠ Horymírova 10 000,00 Kč 

MŠ Lípová 11 800,00 Kč 

MŠ Mládí 30 000,00 Kč 

MŠ Moravská 13 600,00 Kč 

MŠ Okružní 7 400,00 Kč 

MŠ Petřvaldská 12 800,00 Kč 

MŠ Přímá 10 000,00 Kč 

MŠ Puškinova 12 800,00 Kč 

MŠ Radniční 10 000,00 Kč 

MŠ Sukova 8 000,00 Kč 

MŠ Švabinského 10 000,00 Kč 

MŠ U Jeslí 7 400,00 Kč 

MŠ U Stromovky 11 800,00 Kč 

MŠ U Topolů 7 400,00 Kč 

Celkem 669 000,00 Kč 

 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů budou řešena snížením rozpočtovaných 

výdajů OŠK  o částku                                                                                          669 000,00 

Kč. 
 

 

č. 80. RMH dne 12. 9. 2018 usn.č. 4927/94RM/2018 doporučila ZMH schválit materiál OŠK 

„Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2018“, na jehož základě dochází 

k následujícím rozpočtovým úpravám: 

 

a) Zvýšení příspěvku na provoz právního subjektu o „dofinancování výjimky z počtu žáků na 

období září - prosinec 2018“ s ÚZ 00000:  

 

ZŠ a MŠ Selská (ZŠ Selská)                                                                              259 000,00 Kč, 

ZŠ Kpt. Jasioka                                                                                                  231 000,00 Kč. 

 

b) Zvýšení příspěvků na provoz právních subjektů o „Havířovskou ligu základních škol – 

umístění“ s ÚZ 00000: 

 

ZŠ M. Kudeříkové (1. místo)                                                                                                   10 000,00 Kč 

ZŠ Gen. Svobody (2. místo)                                                                                                   8 000,00 Kč 

ZŠ Školní (3. místo)                                                                                                                                                                                                     6 000,00 Kč 
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ZŠ M. Pujmanové (4. místo)                                                                                                                                                                                                              4 000,00 Kč 

ZŠ Žákovská (5. místo)                                                                                                                                                                                                               2 000,00 Kč 

Celkem 30 000,00 Kč 
 

Tato navýšení příspěvků na provoz právních subjektů (body a a b) budou řešena snížením 

rozpočtovaných výdajů OŠK  o částku                                                              520 000,00 Kč. 

 

 

č. 81. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj CZ.06.1.37/0.0/15_016/0000747  

byla městu Havířovu přiznána dotace na akci „Rekonstrukce MK U Nádraží“ ve výši 

14 013 236,97 Kč, z toho je část investiční (pol. 4216) ve výši 13 861 965,97,00 Kč a část 

neinvestiční (pol. 4116) 151 371,00 Kč. Tato akce byla zrealizována v roce 2017, v roce 2018 

proběhlo závěrečné vyúčtování na jehož základě byla připsána na účet až 3. 8. 2018. Ve 

schváleném rozpočtu na rok 2018 je tato dotace rozpočtována v příjmech EO jen na položce 

4216 ve výši 14 078 000,00 Kč. Nyní je potřeba položkově upravit tuto dotaci v příjmech. 

Obdržená dotace je o 64 763,03 Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Tento rozdíl bude ve 

výdajové části rozpočtu vyrovnán zapojením neinvestiční rezervy EO. 

 

Příjmy EO se snižují: 

na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR s ÚZ 00000 s org 13043   

o částku                                                                                                           14 078 000,00 Kč. 

Příjmy EO se zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR: 

s ÚZ 107517016 s org 13043 o částku      142 962,00 Kč 

s ÚZ 107117015 s org 13043 o částku     8 409,00 Kč. 

Příjmy EO se zvyšují na položce 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR: 

s ÚZ 107517969 s org 13043 o částku     13 091 762,00 Kč 

s ÚZ 107117968 s org 13043 o částku     770 104,00 Kč. 

 

Rozpočtované  výdaje  EO – neinvestiční  nespecifikovaná  rezerva  se  snižují  o  částku                                                                                                                                                        

                                                                                                                             64 763,00 Kč. 

č. 82. Na základě dopisu Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra č.j.UT-21237/2018 

ze dne 28. 8. 2018 a rozhodnutí č. 1 Ministerstva vnitra ČR získalo město Havířov 

neinvestiční dotaci ve výši 94 010,00 Kč. Tyto finanční prostředky jsou účelově určeny na 

úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením za II. čtvrtletí r. 2018. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                                                       94 010,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje OKS se s ÚZ 14137 zvyšují o částku                                94 010,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 83. RMH usn.č. 4823/93RM/2018 ze dne 29.08.2018 doporučila ZMH schválit „Čerpání 

Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve 

městě Havířově II./2018“ v celkové výši 881 040,00 Kč: 

 

1. pro MP Havířov: 

750 000,00 Kč dofinancování realizace veřejné zakázky „Mobilní služebna MP – 

přestavba“ 

       500,00 Kč            5 ks chráničů zubů pro instruktory výcviku sebeobrany 

 

2. pro KP: 
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75 000,00 Kč na pořízení 2 ks odvlhčovačů zn. EKOTEZ TE-40 s přídavným topením 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov - Město a Havířov - 

Životice 

 

3. pro příspěvkové organizace: 

a) 26 700,00 Kč na nákup vybavení dětského dopravního hřiště pro MŠ Petřvaldská, 

b) 28 840,00 Kč na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů pro 

SSRZ. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz:  

MŠ Petřvaldská s ÚZ 113 o částku                                                                      26 700,00 Kč, 

SSRZ s ÚZ 113 o částku                                                                                       28 840,00 Kč. 

Výdaje MP se zvyšují s ÚZ 113 o částku                                                           750 500,00 Kč 

a současně  se  zvyšují i výdaje KP s ÚZ 113 o částku                                        75 000,00 Kč. 

Pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FB zvyšuje o částku  

                                                                                                                              881 040,00 Kč. 

Také dochází ke zvýšení konsolidační položky 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů  

o částku                              881 040,00 Kč 

a ke zvýšení konsolidační položky 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům o částku                                                                                                                        

                                                                                                                              881 040,00 Kč. 

 

 

č. 84. ZMH usn.č. 1009/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 schválila navýšení výdajové části 

rozpočtu OJ 10 – Ostatní dotace a dary o celkovou částku 4 540 200,00 Kč na pokrytí dotací 

pro mimosportovní subjekty ve 2. dotačním kole. Zvýšení bude poskytnuta z Fondu veřejně 

prospěšných aktivit (FVPA). 

 

Výdaje OJ 10 – Ostatní dotace a dary se zvyšují s ÚZ 115 o částku            4 540 200,00 Kč 

a současně se pro EO změna stavu FVPA, položka 8115, zvyšuje o částku   4 540 200,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                              4 540 200,00 Kč     

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              4 540 200,00 Kč.                                   

 

 

č. 85. RMH svým usn.č. 4954/94RM/2018 dne 12. 9. 2018 uložila příspěvkové organizaci 

Domov seniorů Havířov odvod z fondu investic ve výši 3 500 000,00 Kč do rozpočtu 

zřizovatele na realizaci investiční akce prostřednictvím odboru územního rozvoje – oddělení 

investic. Jedná se o realizaci elektronické požární signalizace a kamerového systému na 

středisku Luna Domova seniorů Havířov dle již zpracované prováděcí projektové 

dokumentace. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2122 – Odvody příspěvkových organizací 

zvyšují (org 7004) o částku                                                                               3 500 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OÚR – oddělení investic se zvyšují o částku             3 500 000,00 Kč. 

 

 

č. 86. RMH usn. č. 4882/93RM/2018 dne 29. 8. 2018 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní 

stacionář“ od společnosti MARPO, s.r.o Ostrava s nabídkovou cenou 1 512 500,00 Kč vč. 
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DPH. Z důvodu finančního zajištění této akce bude zvýšena výdajová část odboru územního 

rozvoje – oddělení investic a to zapojením Fondu rezerv a rozvoje. 

Tímto se rozpočtované výdaje  OÚR – oddělení investic zvyšují s ÚZ 00010 o částku      

                                                                                                                           1 512 500,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 512 500,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních                           

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  1 512 500,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým  

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 512 500,00 Kč. 

 

 

č. 87. Na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby Městské policie Havířov 

pro obec Soběšovice č. 524/MP/18 ze dne 2. 7. 2018 se zvýší rozpočtované příjmy i výdaje 

Městské policie o 100 000,00 Kč. Městská policie Havířov vykonávala na tomto území úkoly 

stanovené zákonem o obecní policii a náklady s tímto spojené nese obec Soběšovice (platy, 

zdravotní a sociální pojištění, stravenky atd.). Platnost smlouvy je do 31. 8. 2018 a do té doby 

vzniklé náklady budou refakturovány Obci Soběšovice.  

 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy MP na položce 4121 – Neinvestiční přijaté 

transfery od obcí o částku                                                                                                    

100 000,00 Kč 

a zároveň se zvyšují rozpočtované výdaje MP o částku                                       100 000,00 

Kč.                                                

 

 

č. 88. Na základě usnesení č. 1023/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo města 

Havířova schválilo navýšení výdajové části rozpočtu odboru komunálních služeb a to  

zapojením Fondu rozvoje hospodářských aktivit. Jedná se o navýšení § 2292, pol. 5193  

o 126 000,00 Kč na financování zvýšení ztráty z provozu MHD v r. 2018 z důvodu 

prodloužení trasy linky č. 410 MHD Havířov. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS s ÚZ 110 zvyšují o částku                        126 000,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FRHA zvyšuje o částku                                                                                 126 000,00 

Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 126 000,00 Kč     

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 126 000,00 Kč.                                   

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 89. V rámci vypořádání roku 2017 obdrželo město Havířov prostřednictvím kraje od MPSV 

doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 98 540,17 Kč. Tato 

částka bude převedena na účet FRR. 

Tímto se rozpočtovaný příjem EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze SR s ÚZ 13011 zvyšují o částku                                                                        98 541,00 

Kč. 
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V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FRR (položka 8115) snižuje  

o částku                                                                                                                     98 541,00 

Kč. 

Rozpočtované příjmy EO, konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se 

zvyšují o částku                                                                                                        98 541,00 

Kč  
a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním 

fondům se zvyšují o částku                                                                                     98 541,00 

Kč. 

 

 

č. 90. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. MPSV-2018/145021-

231/1 ze dne 27. 7. 2018 byla na účet města poukázána druhá splátka neinvestiční účelové 

dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 a celková výše této dotace v roce 2018 dosáhla 

hodnoty 13 112 500,00 Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo uvažováno s dotací ve výši 

10 000 000,00 Kč. Tato dotace je také určena k úhradě mzdových prostředků a povinných 

odvodů.  

Rozpočtované příjmy EO se tímto navýší na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13011 o částku                                                              3 112 500,00 Kč.  

Rozpočtované výdaje ORG se s ÚZ 13011 zvýší o částku                             3 112 500,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13011. 

 

 

č. 91. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2018/138740-

224/1 ze dne 2. 8. 2018 byla městu Havířovu přiznána neinvestiční účelová dotace na výkon 

sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 5 108 225,00 Kč.  

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 13015 o částku                                                              5 108 225,00 Kč  

a současně se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 13015 zvyšují o částku         5 108 225,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 13015. 

 

 

č. 92. Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK finanční náhradu na úhradu 

nákladů na činnost lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2018.  

 

Rozpočtované výdaje EO se snižují (pol. 5192) o částku                                    36 781,00 Kč. 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5192) zvyšují                                36 781,00 Kč. 

č. 93. Na základě přijatého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka 

v Ostravě v souladu s § 47d zákona č. 359/1999 Sb., byl městu zvýšen státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče na rok 2018 o částku 12 000,00 Kč. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO s ÚZ 13010 na položce 4116 – Ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu zvyšují o částku                                                  

12 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OSV se s ÚZ 13010 zvyšují o částku                               12 000,00 Kč. 

 

 

č. 94. Na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 

„Nákup osobních automobilů (typ M1) na alternativní pohon – CNG“ byla městu zaslána 

částka ve výši 150 000,00 Kč. S touto částkou bylo počítáno ve schváleném rozpočtu na rok 
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2018 v příjmech EO, avšak na jiné položce, která se musí upravit. Vše bylo již zrealizováno 

v roce 2017 a na základě vyúčtování byla městu dotace zaslána.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze 

SR snižují o částku                                                                                               150 000,00 Kč. 

a zároveň se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 4213 - Investiční přijaté transfery 

ze státních fondů, ÚZ 90992 o částku                                                                 150 000,00 

Kč. 

 

 

č. 95. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                                                     

č. 17_047/0008607-01 ze dne 22. 8. 2018 budou městu Havířovu poukázány finanční 

prostředky ve výši 2 689 440,86 Kč. Jedná se o 1. zálohovou platbu na projekt „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“.  

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze SR s ÚZ 103533063 org 18007 o částku                                    2 406 342,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 18007 o částku                                                                283 100,00 Kč.  

A současně se rozpočtované výdaje KP – oddělení strategického rozvoje                                           

s ÚZ 103533063 org 18007 zvyšují o částku                                                   2 406 342,00 Kč 

a s ÚZ 103133063 org 18007 o částku                                                                283 100,00 Kč.  

 

 

č. 96. Na základě usnesení č. 1015/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo města 

Havířova schválilo navýšení příspěvku na provoz Správě sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov o 1 160 000,00 Kč. Finanční prostředky jsou nutné k zajištění správy objektu zámku, 

(příspěvková organizace spravuje objekt od 1. 7. 2018). Toto navýšení je řešeno zapojením 

rezervy EO.  

Tímto se pro příspěvkovou organizaci Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

zvyšuje příspěvek na provoz o částku                                                              1 160 000,00 

Kč. 
Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                            1 160 000,00 

Kč. 

 

 

č. 97.  Porada vedení dne 6. 8. 2018 doporučila RMH a ZMH schválit zvýšení výdajové části 

rozpočtu Městské policie z důvodu pronájmu zařízení pro úsekové měření rychlosti – III. 

etapa. 

Tento úsek byl zprovozněn dne 1. 8. 2018, celkové náklady do konce roku by měli být, dle 

sdělení MP, ve výši 95 000,00 Kč vč. DPH. 

Rozpočtované výdaje MP se zvyšují o                                                                   95 000,00 

Kč 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                                95 000,00 Kč. 

č. 98. Na základě usnesení č. 1022/26ZM/2018 ze dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo města 

Havířova schválilo navýšení výdajové části rozpočtu odboru komunálních služeb (OKS) ve 

výši 3 600 000,00 Kč a to zapojením Fondu rozvoje hospodářských aktivit.  Toto navýšení je 

určeno na financování zvýšené ztráty z provozu MHD Havířov v r. 2018 z důvodu zavedení 

bezplatné přepravy pro cestující do 18 let věku a pro cestující nad 65 let věku v tomto 

přepravním systému. 
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Tímto se rozpočtované výdaje OKS s ÚZ 110 zvyšují o částku                     3 600 000,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FRHA zvyšuje o částku                                                                              3 600 000,00 

Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se zvyšuje  

o částku                                                                                                                 3 600 000,00 

Kč     
a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                3 600 000,00 

Kč.                                   
Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 99. RMH usn. č. 4800/91RM/2018 schválila uzavření Darovací smlouvy se společností 

SATUM CZECH s.r.o. Ostrava na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 000,00 Kč na 

doplnění dětského mobiliáře v Havířově. O tuto částku bude zvýšena příjmová i výdajová část 

rozpočtu odboru komunálních služeb (OKS). 

 

Tímto se rozpočtované příjmy OKS na položce 2321 – Přijaté neinvestiční dary zvyšují 

o částku                                                                                                                  100 000,00 

Kč.     
Rozpočtované výdaje OKS  se zvyšují o částku                                                  100 000,00 

Kč.                                                                                

 

 

č. 100. RMH usn. č. 4896/93RM/2018 schválila záměr koupit 32 ks prodejních domků do 

vlastnictví města na každoroční akci „Vánoční městečko“.  Z tohoto důvodu dochází ke 

snížení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Havířov o 215 000,00 Kč. 

Jedná se  

o částku, kterou má MKS vyhrazena ve schváleném rozpočtu 2018 na tuto akci. Celkové 

náklady na zakoupení domků budou asi 1 000 000,00 Kč a bude to zajišťovat odbor 

komunálních služeb, proto o tuto částku bude zvýšena výdajová část rozpočtu odboru 

komunálních služeb (OKS). Rozdíl ve výši 785 000,00 bude dokryt z rezervy EO. V případě, 

že náklady na zakoupení domků budou vyšší než odhadovaná částka (1 mil. Kč) bude řešeno 

v VI. rozpočtových úpravách zvýšením výdajové části OKS. 

Příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Havířov se snižuje příspěvek na 

provoz s ÚZ 00000 o částku                                                                                             

215 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje OKS  se zvyšují o částku                             1 000 000,00 Kč 

A rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                              785 000,00 Kč.             

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 
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   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

  

č. 101. Na základě projednaného požadavku SSRZ bude OKS provádět opravu přístupu do 

haly fotbalového stadionu a plochy před tímto objektem. Výdajová část rozpočtu bude OKS 

zvýšena z úspor odboru územního rozvoje – oddělení investic. 

Rozpočtované výdaje OÚR – oddělení investic se snižují o částku                  160 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje OKS se zvyšují o částku                                                 160 000,00 Kč. 

 

 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 102. Na základě vyúčtování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách“, který končil 30. 6. 2018, se vracely do rozpočtu Moravskoslezského 

kraje finanční prostředky. Tyto neinvestiční průtokové dotace došly v letošním roce, proto 

musely být upraveny příjmy EO, kde dotace byly přijaty a výdaje MŠ a ZŠ, odkud se dotace 

zasílaly. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů 

snižují v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1008 18 853,00 106 832,00 

1014 3 630,00 20 572,00 

1032 18 764,00 106 329,00 

1046 20 104,00 113 924,00 

1049 13 442,00 76 169,00 

1067 26 953,00 152 736,00 

1068 43 486,00 246 420,00 

Celkem 145 232,00 822 982,00 

 

Zároveň se snižují neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ U Jeslí 1008 18 853,00 106 832,00 125 685,00 

MŠ Lípová 1014 3 630,00 20 572,00 24 202,00 

MŠ Okružní 1032 18 764,00 106 329,00 125 093,00 

ZŠ Pujmanové 1046 20 104,00 113 924,00 134 028,00 

ZŠ Gen. Svobody 1049 13 442,00 76 169,00 89 611,00 

ZŠ Školní 1067 26 953,00 152 736,00 179 689,00 
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ZŠ Jarošova 1068 43 486,00 246 420,00 289 906,00 

 

 

č. 103. Vzhledem k dosaženému příjmu ekonomického odboru – oddělení správy majetku na 

položce 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti dojde k úpravě dosažených příjmů. Jedná se  

o příjmy za zřízení věcného břemene. O tuto částku bude zvýšena ve výdajové části rozpočtu 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva. 

Tímto se zvyšují rozpočtované příjmy EO na položce 2119 – Ostatní příjmy z vlastní 

činnosti o částku                                                                                1 608 501,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku 

                                                                                                                            1 608 501,00 

Kč. 
 

 

č. 104. Na základě uzavřené smlouvy s příspěvkovou organizací Sociální služby města 

Havířova (SSmH) o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 3 235 979,00 

Kč zřizovatelem, byla připsána tato částka na účet města. Finanční prostředky byly určeny na 

financování rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší na 

ulici Hřbitovní 2 v Havířově – Šumbarku a vrácení prostředků záviselo na poskytnutí dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace byla řešena rozpočtovým opatřením č. 73 

v rámci rozpočtových opatření v pravomoci RMH dne 25. 7. 2018. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2451 – Splátky půjčených prostředků od 

příspěvkových organizací zvyšují o částku                                                     3 235 979,00 

Kč.  

a rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se  zvyšují  o  částku  

                                                                                                                           3 235 979,00 Kč. 

 

 

č. 105. Vzhledem k dosaženému příjmu organizačního odboru na položce 1381 – Daň 

z hazardních her dochází k úpravě FVPA, na který jsou převáděny prostředky, které město 

získá podle zákona o dani z hazardních her. Z důvodu nenaplnění příjmů na položce 1383 – 

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů je potřeba tuto položku snížit o 2 000 000 Kč a 

navýšit položku 1381, kde je skutečnost vyšší, než je rozpočtováno. Pouze rozdíl bude 

převeden na FVPA. V době sestavování schváleného rozpočtu na rok 2018 nebylo známo, jak 

se příjmy na položce 1383 budou vyvíjet a tato položka byla rozpočtována ve výši 2 500 000 

Kč. Od začátku roku je příjem na této položce nulový. 

Tímto se snižují rozpočtované příjmy ORG na položce 1383 – Zrušený odvod z výherních 

hracích přístrojů o částku                                                                                2 000 000,00 Kč 

a rozpočtované příjmy ORG se na položce 1381 - Daň z hazardních her zvyšují o částku 

                                                                                                                            2 213 823,00 

Kč. 
V části rozpočtu Financování se pro EO změna stavu účtu FVPA (položka 8115) snižuje               

o částku                                                                                                                 213 823,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje                                 

o částku                                                                                                                  213 823,00 Kč 

a zároveň se zvyšuje výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním 

fondům o částku                                                                                                  213 823,00 Kč.  
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č. 106. Daňová povinnost za rok 2017 je, na základě přiznání k dani z příjmů právnických 

osob, 26 985 260,00 Kč. Z této částky připadá 22 297 260,00 Kč na HČ MRA, s.r.o.,  HČ 

TSH a. s. je nulová (tyto daně byly řešeny v RÚ IV., rozpočtové opatření č. 60.) a 4 688 

000,00  Kč na hlavní činnost.  

Tímto se pro EO rozpočtovaný příjem na položce 1122 – Daň z příjmů právnických osob 

za obce zvyšuje o částku                                                                                   4 688 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím  

a státním fondům (§ 6399) se zvyšují o částku                                               4 688 000,00 Kč. 

 

 

č. 107.  Město Havířov získalo dividendy ze zisku akciových společností za rok 2017. Příjmy 

z dividend jsou příjmem FRHA a budou na tento fond převedeny. Příjmy podle akciových 

společností (dividendy jsou po zdanění): 

 

Společnost Dividenda 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 6 300 000,00 Kč 

ČSAD Havířov, a.s. 3 059 237,11 Kč 

Depos Horní Suchá, a.s. 9 350,00 Kč 

Technické služby Havířov a.s. 1 870 916,60 Kč 

Sm vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 658,00 Kč 

Celkem 11 240 161,71 Kč 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 2142 – Příjmy z podílů na zisku  

a dividend o částku                                                                                           11 240 162,00 

Kč. 

A pro EO dochází v části rozpočtu Financování na položce 8115 - Změna stavu 

krátkodobých prostředků na účtu FRHA ke snížení o částku                      11 240 162,00 

Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku   

                                                                                                                          11 240 162,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                              11 240 162,00 

Kč.      

 

 

č. 108. OÚR – oddělení investic požádal na základě skutečně dosažených příjmů k úpravě 

rozpočtovaných příjmů, které jsou ve výši 593 893,00 Kč. O toto plnění příjmů bude 

navýšena rezerva EO. 

Tímto se rozpočtované příjmy OÚR – oddělení investic zvyšují: 

na položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o částku          180 063,00 Kč, 

na položce 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o částku        400 000,00 Kč, 

na položce 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí o částku 

                                                                                                                                13 830,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                                                                                                                  

                                                                                                                              593 893,00 Kč. 

  

 

č. 109. ORG požádal o zvýšení zapojení sociálního fondu (SF) do výdajů o 550 000,00 Kč. 

Vyšší čerpání SF vzniklo z těchto důvodů: 
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-  zvýšení příspěvku na zdravotní prevenci pro zaměstnance o 1 000,00 Kč na pracovníka; 

- zvýšení příspěvku na úhradu stravného pro zaměstnance o 2,00 Kč na pracovníka. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG s ÚZ 00419 zvyšují o částku                    550 000,00 Kč 

a pro EO se v části rozpočtu Financování změna stavu účtu SF (položka 8115) zvyšuje  

o částku                                                                                                                 550 000,00 Kč. 

 

 

 

č. 110. Na základě dosažené skutečnosti u odborů OVŽÚ, OÚR, SSSÚ, ORG, EO a SO na 

položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů se upraví příjmy těchto odborů  

a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených. 

Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala příjem ze sankčních plateb a byla 

rozpočtována ve výši 8 674 000,00 Kč.  Vzhledem k pokrytí rozpočtované částky na této 

položce, bude rozdíl v rozpočtované částce a skutečným plněním sankčních plateb převeden 

na neinvestiční nespecifikovanou rezervu EO. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů u následujících odborů: 

OVŽÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                         56 100,00 Kč, 

OÚR (OI) se zvyšuje příjem o částku                                                                    188 858,00 

Kč, 

SSSÚ se zvyšuje příjem o částku                                                                             4 000,00 Kč, 

ORG se snižuje příjem o částku                                                                               90 000,00 

Kč, 

EO (OSM) se zvyšuje příjem o částku                                                                   18 500,00 

Kč, 

SO se zvyšuje příjem o částku                                                                           2 744 050,00 

Kč.  

Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                                                 

1 766 578,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                

o částku                                                                                                              1 154 930,00 Kč. 

 

 

č. 111. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto 

fondu převedeny. 

Pro MP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 312 720,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                      312 720,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                              312 720,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 312 720,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 
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č. 112. Na základě dosažených příjmů dochází k úpravě rozpočtovaných příjmů OŽP. Tyto 

příjmy jsou zdrojem FŽP a budou na účet tohoto fondu převedeny. 

Rozpočtované příjmy OŽP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných 

subjektů zvyšují o částku                                                                                                        24 

350,00 Kč 
a současně se zvyšují na položce 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu o částku                                                                                                        23 570,00 Kč. 

 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FŽP snižuje o částku                                                                                      47 920,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                                47 920,00 Kč 
a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje  

o částku                                                                                                                   47 920,00 Kč. 

 

 

 

č. 113. Město Havířov získalo pojistná plnění v celkové výši 62 969,00 Kč. Tato pojistná 

plnění jsou určena níže uvedeným příspěvkovým organizacím k úhradě vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                   75 515,00 Kč 

a současně se zvyšují příspěvky na provoz s ÚZ 00000: 

Městské kulturní středisko Havířov o částku                                                     38 906,00 Kč, 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov o částku                          36 609,00 Kč.         

 

 

č. 114.  Na účet města byla připsána pojistná plnění pro níže uvedené základní školy v 

celkové výši 195 190,00 Kč. Pojistná plnění jsou určena pro základní školy, kde došlo 

k pojistným událostem a příspěvkové organizace si škody hradily z vlastních zdrojů.  

Rozpočtované příjmy OŠK se na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují o částku                                                                                                                         

                                                                                                                              195 150,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtovaný příspěvek na provoz s ÚZ 00000 zvyšuje pro níže uvedené                          

příspěvkové organizace: 

 

ZŠ Gorkého o částku  14 689,00 Kč 

ZŠ F. Hrubína o částku  4 070,00 Kč 

ZŠ K. Světlé o částku  33 485,00 Kč 

ZŠ M. Kudeříkové o částku  134 001,00 Kč 

ZŠ Žákovská o částku  8 905,00 Kč 

Celkem  195 150,00 Kč 

 

 

č. 115. Na základě dosažené skutečnosti se pro EO příjem na položce 1356 – Příjmy úhrad  

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce zvyšuje o částku          923 036,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku  

                                                                                                                              923 036,00 Kč. 

 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 
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   0 

 

 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

      usn. č. 180/6ZM/2011 ze dne 20.6.2011 a usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 

 

č. 72. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/306 ze dne 15. 6. 2017 a na základě 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov 

neinvestiční dotaci. Jedná se o finanční prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy 

dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ 

realizovaný v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro níže 

uvedenou mateřskou školu. 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1014 4 565,00 25 865,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro MŠ Lípová neinvestiční dotace na položce 5336 – Neinvestiční 

dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

MŠ Lípová 1014 4 565,00 25 865,00 30 430,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 73. Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16-

_040/0002279 byla příspěvkové organizaci Sociální služby města Havířova přiznána dotace 

na akci „Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov - 

Šumbark “. Část dotace je investiční a to ve výši 2 966 843,52 Kč a část neinvestiční ve výši 

84 772,11 Kč, celkem je výše dotace 3 051 615,63 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci (přes 

účet zřizovatele) a byla připsána na účet města 28. 6. 2018. 

 

Rozpočtované příjmy EO se zvyšují v následujícím členění (v Kč): 

 

na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  

s ÚZ 107117015, org 7001 4 710,00  

s ÚZ 107517016, org 7001 80 063,00  

Celkem 84 773,00  

 

na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR  

s ÚZ 107117968, org 7001 164 825,00  

s ÚZ 107517969, org 7001 2 802 019,00  

Celkem 2 966 844,00  

 

  

Pro Sociální služby města Havířova se zvyšuje (v Kč):  
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na položce 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

 

s ÚZ 107117015, org 7001 4 710,00  

s ÚZ 107517016, org 7001 80 063,00  

Celkem 84 773,00  

                                                                                                     

na položce 6356 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

 

s ÚZ 107117968, org 7001 164 825,00  

s ÚZ 107517969, org 7001 2 802 019,00  

Celkem 2 966 844,00  

 

 

 

č. 74. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

34145/2016-67 ze dne 2. 7. 2018 získalo město Havířov 2. zálohovou platbu v oblasti prioritní 

osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro příspěvkovou organizaci Základní 

školu Gen. Svobody. Jedná se o průtokovou dotaci (přes účet zřizovatele) a byla připsána na 

účet města 16. 7. 2018. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

1049 442 549,00 78 097,00 520 646,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na 

položce 5336 – Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ Gen. Svobody 1049 442 549,00 78 097,00 520 646,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 75. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-

34145/2016-68 ze dne 17. 7. 2018 získalo město Havířov 2. zálohovou platbu v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže uvedené základní 

školy. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 

1069 180 686,00 31 886,00 
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1046 334 482,00 59 027,00 

Celkem 515 168,00 90 913,00 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro níže uvedené příspěvkové organizace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 Celkem 

ZŠ Kpt. Jasioka 1069 180 686,00 31 886,00 212 572,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 334 482,00 59 027,00 393 509,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 76. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/306 ze dne 15. 6. 2017 a na základě 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje získalo město Havířov 

doplatek neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ F. Hrubína. Jedná se o finanční 

prostředky na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ realizovaný v rámci Operačního programu 

potravinové  

a materiální pomoci.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů v následujícím členění:  

                                                                                                      (v Kč)        

ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 

1073 94,00 532,00 

 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ F. Hrubína položka 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: 

                                                                                                                                            (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 120113014 ÚZ 120513014 Celkem 

ZŠ F. Hrubína 1073 94,00 532,00 626,00 

 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 77. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2253 ze dne 22. 9. 2016 a na základě 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05992/2016/EP ze dne  

8. 11. 2016 získalo město Havířov dne 15. 8. 2018 4. splátku neinvestiční dotace ve výši 

161 771,80 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Kpt. Jasioka Havířov 

– Prostřední Suchá) na realizaci aktivit projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ 

realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery 

od krajů s ÚZ 103533063 (org 1069) o částku                                                   137 507,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 (org 1069) o částku                                                                     16 178,00 Kč 

a s ÚZ 103100253 (org 1069) o částku                                                                    8 089,00 Kč. 
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Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Kpt. Jasioka (org 1069) položka 5336 – 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:  
s ÚZ 103533063 (org 1069) o částku                                                                  137 507,00 Kč, 

s ÚZ 103133063 (org 1069) o částku                                                                    16 178,00 Kč 

a s ÚZ 103100253 (org 1069) o částku                                                                    8 089,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 78. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/674 ze dne 14. 3. 2018 získalo město dne 

15. 8. 2018 neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Městské kulturní 

středisko Havířov. Finanční prostředky ve výši 250 000,00 Kč jsou určeny na realizaci 

projektu „Havířovské slavnosti 2018“ v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit 

v oblasti kultury na rok 2018“.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů zvyšují s ÚZ 341 o částku                                                                                    250 

000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro MKS Havířov na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 341 o částku                250 000,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

Závěr 
 

Po navrhovaných rozpočtových opatřeních budou celkové příjmy, včetně konsolidačních 

položek, ve výši 2 287 178,45 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 464 235,26 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) vzrostly oproti upravenému rozpočtu 

IV. o 38 071,37 tis. Kč. Tuto částku nejvíce ovlivňují příjmy z dividend a dotací.  

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet            

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV.  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet V.  

r. 2018 

tř. 1 - daňové příjmy 78,25 74,54 72,77 

tř. 2 - nedaňové příjmy 1,95 1,93 3,38 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,18 0,60 0,58 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 80,38 77,07 76,73 

tř. 4 - přijaté transfery 19,62 22,93 23,27 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 2 486 510,90 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 22 572,91 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 822 943,19 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou oproti upravenému rozpočtu IV. vyšší o 37 367,94 tis. Kč a 

dosáhly hodnoty 1 663 567,71 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve 

výši  

1 242 867,94 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti upravenému 

rozpočtu IV. zvýšily o 6 032,19 tis. Kč. Po pátých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo 
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změnilo z částky - 200 035,88 tis. Kč na částku -199 332,45 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí 

pro část rozpočtu Financování). 
 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2018 Konečný stav k 31.12.2018 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet IV. 

Upravený 

rozpočet V. 

FRR 80 023,00 105 253,14 99 471,00 125 018,39 123 604,43 

FRHA 25 717,00 26 516,93 21 979,00 21 984,55 29 498,71 

FŽP 821,00 887,98 601,00 770,66 818,58 

FNB 130 436,00 162 505,76 46 825,00 49 198,04 49 198,04 

FB 744,00 1 076,47 444,00 798,33 230,01 

FVPA 37 565,00 68 911,05 15 570,00 19 958,13 15 631,76 

Celkem účelové fondy 275 306,00 365 151,33 184 890,00 217 728,10 218 981,53 

SF 2 592,00 3 399,52 2 597,00 3 626,78 3 076,78 

ZBÚ 114 557,00 157 839,91 0,00 0,00 0,00 

Celkem 392 455,00 526 390,76 187 487,00 221 354,88 222 058,31 

 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet  

r. 2018 

Upravený 

rozpočet IV. 

r. 2018 

Upravený 

rozpočet V. 

r. 2018 

Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 13 000,00 12 614,88 18 026,46 

Rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 386,00 1 386,00 1 386,00 

Rezerva na úhradu finančního vypořádání 150,00 150,00 85,24 

Předfinancování projektů ITI – základní školy 23 000,00 3 476,77 3 476,77 

Financování případného výpadků dotací 

z kraje pro DSH, SSmH, SANTÉ 
16 500,00 16 500,00 16 500,00 

Celkem 54 036,00 34 127,65 39 474,47 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2018 157 839,91 

Převod výsledku hospodaření r. 2017 na FRR -154 343,77 

Příjmy celkem +1 464 235,26 

Výdaje celkem -1 663 567,71 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů 

vládního sektoru 0,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací    +473 460,73 

z toho: FRR 149 416,74 

 

 

FRHA 7 466,00 

 

 

FŽP 220,00 

 

 

FNB 240 422,00 
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FB 1 576,79 

 

 

FVPA 67 790,20 

 

 

SF 6 569,00 

 Příjmy fondů -172 624,42 

z toho: FRR 215,23 

 

 

FRHA 11 242,16 

 

 

FŽP 92,17 

 

 

FNB 138 042,26 

 

 

FB 808,07 

 

 

FVPA 16 200,53 

 

 

SF 6 024,00 

 Konečný stav k 31.12.2018 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ +157 839,91 

 



Příloha č. 1 Připravované projekty

Dotační titul/Program Záměr

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace z 

uznatelných 

nákladů Rozpracovanost

IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 81 C, D, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 20, 22, 24, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III Sanace obytného domu 1. Máje 2, Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 34 - 42, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 MŠ Horymírova → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 MŠ U Školy → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR

IROP - Energetické úspory 

v bytových domech III (de 

minimis)

Regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 

2b, Havířov-Podlesí 33 300 000

příprava v součinnosti s 

MRA,                              

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019



OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 ZŠ Moravská → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR
Moravskoslezský kraj 

(Podpora cestovního 

ruchu) Projekt e-kola příprava žádosti

WiFi4EU Bezplatné Wi-Fi max 150 000 EUR

příprava záměru ve 

spolupráci s oddělením 

IT

MV ČR → Program 

Podpora bezpečnosti v 

obcích v souvislosti s 

migrací na léta 2018 až 

2019                               (2. 

kolo) 

Rozšíření kamerového dohlížecího systému o 3 

kamerové body v lokalitě Šumbark MP → T: 14.09.2018



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace 

z uznatelných 

nákladů

OPZ - výzva č. 80 14.06.2018

Zpracování koncepčních dokumentů pro město Havířov                          

→ Koncepce veřejné zeleně SMH                                                                                  

→ Koncepce rozvoje kultury SMH       9 800 700 95

ITI/IROP 29.06.2018 Terminál - Přednádražní prostor Havířov 140 000 000 90
Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 

(17 187 eur) 25.10.2017

Přeshraniční Catering kultury → poskytovatelem dotace 

projekt označen jako náhradní 429 675 85



Příloha č. 3 Stav řízení, realizace

Název projektu Dotační titul/Program

Předpokládané 

výdaje Stav řízení Peníze na BÚ

Odkanalizování části města Havířova - IV. 

etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 22 811 060 ZVA 9 646 119,07

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov MŠMT ČR 2 743 210

ZVA + vyúčtování 

projektu 2 725 484,00

V. polsko-česká odborná setkání (9 234 

eur)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318 ZVA + ŽoP

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 eur)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220 Realizace

Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání OPZ, Výzva č. 33 6 823 738 Realizace 2 343 039,88

Vytvoření strategických dokumentů pro 

město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 6 308 808 Realizace 1 798 010,00
Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326 Realizace + RoPD
Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 10 964 615 Realizace

Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,                        

Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 6 493 472 ZVA 2 358 833,65

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 463 654

Realizace 

dokončena, příprava 

RoPD + ŽoP



Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,                          

Havířov-Podlesí OPŽP, Energetické úspory 3 909 731 ZVA 1 284 691,20

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045

Realizace 

dokončena, příprava 

RoPD + ŽoP

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000 Realizace dokončena 14 013 236,97

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada 

- 2. etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123 Realizace dokončena 6 263 572,61

Odkanalizování části města Havířova - 

lokalita Fryštátská a okolí (V. etapa) OPŽP, Snížení znečištění vod 35 774 898 Realizace + RoPD

Nákup osobních automobilů na alternativní 

pohon - CNG (3 x 50 000,-Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371 ZVA 150 000,00

Sanace obytných domů na ul.:                              

17. listopadu 2 - 6, Havířov-Město                                             

17. listopadu 8 - 14, Havířov-Město                                                        

Mánesova 12 - 16, Havířov-Město                                                     

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                   

→ 31,5% ze způsobilých 

výdajů 49 565 202 Realizace

Sanace obytného domu na ul.:                                               

Na Nábřeží 129 - 133, Havířov-Město                                                               

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                                                                                     

→ 42% ze způsobilých výdajů 20 524 432 Realizace

Předcházení sociálnímu vyloučení v 

Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora 

terénní práce 294 982 ZVA 294 982,00

Rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému o tři kamerové body v 

lokalitě umístěného zařízení SUZ

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 600 000 Realizace



Mobilní služebna včetně vnitřního vybavení

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 3 400 000 Realizace 1 338 610,00

Nákup automobilů pro SSMH - obnova 

vozového parku  (max výše dotace 60% -                                                     

1 136 617,50 Kč)

MPSV č. 013 310 - Rozvoj a 

obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 

2016-2020 1 884 113 Realizace

Zpracování strategických dokumentů SMH:                                                                                         

- Vize města 2020+                                                                                   

- Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit SMH 2020-2024                                                                                 

- Plán rozvoje sportu města Havířova 2018-

2025 OPZ, Výzva č. 58 4 597 500 Realizace 1 310 287,50

Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450 Realizace

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - 

Program podpory aktivit v 

oblasti kultury 3 000 000

Realizace 

dokončena, probíhá 

finanční vypořádání 200 000,00

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115 Realizace

Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457 Realizace



VI. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 125 000 Realizace

Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - 

úsek 17. listopadu - lesopark IROP 25 518 220 Realizace

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II OP VVV 13 413 290 Realizace 2 689 440,86

Asistent prevence kriminality 2018-2020

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 1 961 400 Realizace 558 000,00

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s 

dětmi 2018

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 150 050 Realizace 130 000,00

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 

rodinami - Nové hrozby

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 53 900 Realizace 40 000,00

celkem: 319 408 701 47 144 307,74



Příloha č. 4

Zrealizované projekty města v době udržitelnosti

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace v Kč Udržitelnost do

Dům s pečovatelskou službou, ul. Karvinská, 

Havířov SFRB 93 654 000 40 800 000 03.02.2023

Rekonstrukce HD na ul. Tesařská 1

MMR ČR, podpora výstavby 

nájemních bytů pro rok 2005 27 347 646 25 292 699 31.12.2035

Fibichova - oprava bloku obytných domů

Akce financované z rozhodnutí 

PS a Vlády ČR 25 075 000 10 000 000 31.12.2020
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Frýdecká v 

Havířově-Bludovicích FM EHP/Norsko 13 524 926 7 022 743 31.12.2020

Protipovodňová hráz AVČ

Moravskoslezský kraj, z Fondů 

EU 26 466 000 10 000 000 31.12.2018

Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 38 935 600 11 569 581 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Fr. Hrubína, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 43 994 150 15 037 164 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 26 120 362 18 034 670 25.11.2020
Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 211 828 14 035 578 30.08.2019

Odkanalizování částí města Havířova, I. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 285 143 497 178 286 226 31.12.2023

Odkanalizování částí města Havířova, II. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 313 793 963 173 561 226 30.09.2024

Odkanalizování částí města Havířova, III. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 72 038 717 49 154 602 31.12.2025
Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé 

třídy, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 11 461 193 2 443 646 30.11.2023



Centrum ICT služeb na MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 28 930 369 24 590 813 31.07.2019

Digitalizace městského archivu

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 44 383 197 36 480 706 31.07.2019

Implementace MIS do struktury MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 13 207 000 8 129 880 31.07.2019

Zlepšování systému povodňové služby a 

preventivní protipovodňové ochrany pro 

statutární město Havířov

OPŽP, Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury 

a snižování rizika povodní 23 685 330 21 316 797 31.10.2018

Sesuv svahu na ul. Svážná OPŽP 1 377 912 1 174 691 31.05.2021
Revitalizace zeleně na území statutárního města 

Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 782 280 477 466 21.11.2024
Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel MD ČR 36 300 36 300 30.06.2020

Kino Centrum Havířov

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 123 473 965 38 771 964 13.06.2019

Regenerace náměstí Nad Terasou

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 41 365 128 23 002 744 25.11.2019

Náměstí T.G. Masaryka

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 55 646 248 8 064 083 12.05.2021

Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 

hřiště

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 17 265 955 13 002 075 04.05.2021
Chodník podél komunikace I/11, Havířov - 

Těrlicko ROP NUTS II Moravskoslezsko 5 030 658 3 530 444 12.11.2020

Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka ROP NUTS II Moravskoslezsko 1 492 012 948 941 18.06.2020



Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

1.etapa ROP NUTS II Moravskoslezsko 8 956 947 6 003 130 04.04.2021

II. polsko-česká odborná setkání (6 831 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 216 254 183 660 31.10.2018

III. polsko-česká odborná setkání (4 822 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 199 892 133 570 30.09.2019

Bav se uč (7 401 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 516 952 205 224 31.10.2019

Učíme se jazyk hrou                                                                    

(návaznost s "Bav se a uč", Havířov jako 

partnerské město bez finanční účasti)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 0 0 31.10.2019

Poradenské centrum KHAMORO 

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou, 3.1b 1 200 437 848 781 30.06.2022
Regenerace bytových domů na ul. Mládí a M. 

Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 87 921 771 19 999 274 30.06.2020

Zóna Šumbark II Za Teslou - 5.etapa

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 11 532 442 9 287 840 30.11.2020

Služby poradenského centra KHAMORO 

OP LZZ, IPRM Zóna Šumbark II 

Za Teslou 7 078 588 6 380 284 30.06.2022



Demolice obytných domů na ul. Obránců míru 9-

15, Havířov-Šumbark → následné využití - 

výstavba workoutového hřiště → předání 

hotového díla 16.11.2017

MMR, Podpora revitalizace 

území 1 572 999 1 158 323 30.11.2022
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve 

statutárním městě Havířov Nadace ČEZ 566 004 200 000 30.06.2020

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov

OPŽP, Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání 1 334 770 1 124 212 30.10.2024

celkem: 1 501 540 291 780 289 337



Příloha č. 5

Seznam zrealizovaných projektů města 

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace

eGovernment v obcích - CzechPOINT IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 57 540 48 909
Realizace výstupu z Komunitního plánu města Havířova - 

zpracování katalogu sociálních služeb

Moravskoslezský kraj, Program rozvoje 

sociálních služeb kraje na rok 2008 359 300 264 800

Škola pro život, ZŠ M. Pujmanové ROP NUTS II Moravskoslezsko 9 980 943 8 622 089
Příprava území po ukončení hornické činnosti, Resocializace 

území areálu bývalého Dolu Dukla

Meziresortní komise Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR 252 394 830 250 059 839

Dělený přechod na Národní třídě v Havířově-Městě

Moravskoslezský kraj, DSH 8 Zvyšování 

pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích 793 311 344 200
Azylanti Bělorusko a Ukrajina 2009 (použito na rekonstrukci 

chodníků) MV ČR 600 000 600 000

Mobilní služebna Městské policie Havířov 2009 MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 371 798 220 000

Pro bezpečnější Havířov MV ČR, Podpora prevence kriminality 120 000 90 000

Obec přátelská rodině MPSV ČR 400 000 400 000
Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově                     

(2009-2015) Úřad vlády ČR 1 575 838 1 038 893

Zámek Havířov, s.r.o. - oprava střechy

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2010 3 800 000 500 000

Systém včasné intervence (2010-2012) MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 864 247 1 368 000

Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 44 396 292 17 361 579

Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 224 943 23 908 747

Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 19 558 281 7 307 339



Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka v Havířově OPŽP, Realizace úspor energie 8 953 441 2 755 283

Regenerace náměstí U Severky

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 25 800 154 20 715 384

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 135 850 778 105 820 587
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na 

Nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 37 903 111 29 423 630

Systematizace strategického řízení a plánování na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 271 631 5 330 886
Vytvoření projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců 

na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 185 870 5 126 085

Rekonstrukce silnice II/475 Moravskoslezský kraj 43 800 000 462 464

Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů v Havířově-Životicích 

(krucifix s reliefem)

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2011 112 200 56 100

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 5 030 007 4 204 897

Pojďme se vzdělávat

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 725 812 2 316 940

Havířov v květech - rok 2011

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000

Zámek Havířov - Nová okna

Moravskoslezský kraj, Program podpory 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2011 1 449 251 350 000

Povodně 2010 - sesuv na ul. Hálkova Fond Solidarity EU prostřednictvím KÚ MSK 19 203 892 11 111 868

Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 194 450 175 000



Ženy, naučte se bránit!

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 57 960 52 000

Přírodou všemi smysly

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 740 984 1 410 198

Dýchejme zdravě

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 731 840 1 541 600

Projekt ozdravných pobytů dětí předškolního věku 

Moravskoslezský kraj, v rámci dotačního 

programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 449 364 224 682

Havířov v květech - rok 2013

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000
Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku k 

volnočasovému využití Nadace OKD - Sídliště žije 482 900 386 320

Štědrý večer pro osamělé seniory (2013) Nadace OKD - Pro radost 31 250 21 100

Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2013 37 512 31 000

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SMO ČR 2 074 441 2 074 441
Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi (2010-

2015)

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 739 590 623 000

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 29 498 21 898

Prevence předlužení a podvodů pro seniory

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 20 500 14 000

Asistent prevence kriminality

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 489 829 369 106

Havířov v květech - rok 2015

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje - KÚ MSK 1 200 754 150 000



1. etapa - Obytná ulice E. Destinnové a H. Malířové + 

obratiště autobusů ul. Lidická IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 62 229 000 42 947 991

2. etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 32 400 000 27 553 590

3. etapa - Obytná ulice Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 51 704 391 42 080 614

Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov 

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 156 740 1 619 952
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení 

technologického centra a pořízení elektronické spisové 

služby IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 665 764 3 358 971

Asistent prevence kriminality 2016

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 638 000 455 059

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 142 800 113 000

Informační brožura "Průvodce bezpečným městem"

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 45 000 39 746
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení MV ČR 1 000 000 1 000 000
Neinvestiční účelová dotace na zajištění akceschopnosti 

JSDH v obci MV-GŘ HZS 19 167 19 167

Regenerace  obytného domu na ul. H. Malířové 2, 4, 6 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 27 409 000 5 624 669

Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 18 974 000 4 654 167

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  14,16 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 10 676 074 2 735 770

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  1a,1b,1c IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 25 421 813 5 550 417



Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné 

implementace nových výukových materiálů v základních 

školách na území města Havířova OP VK, 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 10 047 884 10 047 884

Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v 

základních školách na území města Havířova

OP VK, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků 

se speciálními potřebami 18 393 005 18 393 005

Vznik centra DVPP na území města Havířova - Zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků

OP VK, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení 4 422 606 4 422 606

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu

ROP NUTS II Moravskoslezsko                         

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov 65 322 908 53 853 801

Historie psaná uhlím - hornické tradice partnerských měst 

Havířova a Jastrzebie-Zdrój (29 098 EUR)

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 2 070 983 800 256
Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój 

v kontextu regionálních a přeshraničních železničních 

spojení → bez finanční účasti

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko 0 0

Asistent prevence kriminality 2017

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 456 699 385 716

Ženy naučte se bránit II.

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 77 435 56 999

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 140 560 110 760

Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 30 856 195 23 019 724

Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 23 546 194 8 915 244
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní integrace 

úřadu obcí s rozšířenou působností (část III.) IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 1 452 000 1 234 200

celkem: 1 085 332 560 766 196 172



 IČ:  DIČ:

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.: DS:  Fax:

 E-mail:

Tel.: E-mail:

kraj 70890692 CZ70890692

28. října 117

 Zástupce žadatele:

 Funkce, důvod zastoupení: hejtman kraje

žádné Osoby s podílem v žadateli:

Bílovecká nemocnice, a. s.; IČ: 26865858, podíl: 100%

 Sídlo žadatele:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.; IČ: 02995832, podíl: 100%

Sanatorium Jablunkov, a. s.; IČ: 27835545, podíl: 100%

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov

Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719, podíl: 100%

 Žadatel:

 Právní forma žadatele:

Moravskoslezský kraj

 Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168, podíl: 100%

KIC Odpady, a. s., v likvidaci; IČ: 28564111, podíl: 33,73%

VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861, podíl: 0,003%

Koordinátor ODIS s. r. o.; IČ: 64613895, podíl: 50%

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

31. 10. 2018

 Účel dotace:

 Název banky žadatele: PPF banka, a.s.

Spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010.

Žádost je podávána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji" uzavřené mezi žadatelem a statutárním městem Havířov dne 19.1.2016; 
smlouva byla schválena zastupitelstvem statutárního města dne 14.12.2015 usnesením č. 
328/8ZM/2015 a zastupitelstvem kraje dne 17.12.2015 usnesením č. 17/1762.

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:

Výše dotace:

Místo a datum: Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

595 622 222 8x6bxsd 595 622 126

posta@msk.cz  Webová stránka:

Mgr. Lucie Hochmanová 595,622,994 lucie.hochmanova@msk.cz

 Seznam příloh:
1. Souhrnný přehled k požadované výši dotace 

30.000,00 Kč

Kontaktní osoba:

www.msk.cz

 Odůvodnění žádosti:

Ostrava 702 18

 Bankovní spojení:

 Kód banky: 6000 Číslo účtu žadatele: 2014000027

mailto:posta@msk.cz
mailto:lucie.hochmanova@msk.cz
http://www.msk.cz/


V Ostravě dne 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje 



 IČ:  DIČ:

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.: DS:  Fax:

 E-mail:

Tel.: E-mail:Kontaktní osoba:

www.msk.cz

 Odůvodnění žádosti:

Ostrava 702 18

 Bankovní spojení:

 Kód banky: 6000 Číslo účtu žadatele: 2014000086

Místo a datum: Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

595 622 222 8x6bxsd 595 622 126

posta@msk.cz  Webová stránka:

Mgr. Lucie Hochmanová 595,622,994 lucie.hochmanova@msk.cz

 Seznam příloh:
1. Souhrnný přehled k požadované výši dotace 

274.455,00 Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

připsáním částky poskytnuté dotace na účet 
příjemce

 Účel dotace:

 Název banky žadatele: PPF banka, a.s.

Spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ realizovaného 
krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161.

Žádost je podávána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji" uzavřené mezi žadatelem a statutárním městem Havířov dne 12.7.2017; 
smlouva byla schválena zastupitelstvem statutárního města dne 24.4.2017 usnesením č. 
705/18ZM/2017 a zastupitelstvem kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/319.

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu:

Výše dotace:

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířov

Letiště Ostrava, a. s.; IČ: 26827719, podíl: 100%

 Žadatel:

 Právní forma žadatele:

Moravskoslezský kraj

 Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.; IČ: 47673168, podíl: 100%

KIC Odpady, a.s., v likvidaci; IČ: 28564111, podíl: 33,73%

VaK Bruntál, a. s.; IČ: 47675861, podíl: 0,003%

Koordinátor ODIS s. r. o.; IČ: 64613895, podíl: 50%

kraj 70890692 CZ70890692

28. října 117

 Zástupce žadatele:

 Funkce, důvod zastoupení: hejtman kraje

žádné Osoby s podílem v žadateli:

Bílovecká nemocnice, a. s.; IČ: 26865858, podíl: 100%

 Sídlo žadatele:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.; IČ: 02995832, podíl: 100%

Sanatorium Jablunkov, a. s.; IČ: 27835545, podíl: 100%

http://www.msk.cz/
mailto:posta@msk.cz
mailto:lucie.hochmanova@msk.cz


V Ostravě dne 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje 
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Koncepce odpadového hospodářství statutárního města Havířov vznikla v rámci projektu 
„Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov“, reg. číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002993, jenž je financován z ESI fondů. 
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1. Analytická část 

1.1 Úvod 

1.1.1 Zadání a účel vypracování koncepce odpadového hospodářství (KOH) 

Koncepce odpadového hospodářství (KOH) města Havířov je vypracována pro statutární 
město (SM) Havířov s cílem vytvoření strategie města v oblasti odpadového hospodářství přibližně do 
roku 2035. Dokument definuje přístupy umožňující optimální nastavení procesů v oblastech směsného 
komunálního odpadu (SKO), biologicky rozložitelného odpadu, obalových odpadů jako je papír, plast, 
sklo a kovy a jejich materiálového využití, stavebních a demoličních odpadů, odpadů elektrických a 
elektronických a v neposlední řadě nebezpečných odpadů v komunálním odpadu.  

Dokument je rozdělen do tří částí: 

► Analytická část má za úkol zmapovat současný stav nakládání s komunálním odpadem na 
území města včetně evropského a národního legislativního rámce, vytvořit přehled o produkci 
a nakládání s odpady a vyhodnotit stávající systém v legislativním, provozním, finančním a 
environmentálním rámci spolu s analýzou kapacit stacionárních zařízení na úpravu a nakládání 
s odpady.  

► Závazná část definuje akční plán KOH Havířov včetně odpovědnosti za stanovené aktivity, 
projekty a indikátory, které městu ukazují, zda navržené cíle a opatření stanovené v rámci KOH 
jsou proveditelné v daném funkčním období.  

► Směrná část definuje nástroje pro prosazování a kontrolu plnění KOH a přehled kritérií pro 
budoucí typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady.  

Úkolem koncepce je detailně analyzovat současný stav nakládání s odpady ve všech 
klíčových oblastech a navrhnout účelné a efektivní řešení pro vylepšení stavu managementu odpadu. 
Navrhovaná řešení musí odpovídat současným i plánovaným evropským a národním legislativním 
požadavkům. 

► V první řadě směrnici 2008/98/ES o odpadech včetně schváleného „oběhového balíčku“ ze dne 
18. dubna 2017, který podle zákona musí být do 24 měsíců implementován do národního 
zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. 

► Navrhovaná opatření musí být také v souladu s novelou č. 229/2014 zákona o odpadech, která 
nabyla účinnosti 1. ledna 2015 a jejímž hlavním pilířem je od roku 2024 zákaz ukládání 
směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů stanovených 
prováděcím právním předpisem na skládky.  

► Dále KOH musí odpovídat požadavkům ze závazných částí koncepčních dokumentů pro 
celorepublikovou, krajskou, a obecní působnost pro dané funkční období. Těmi jsou Plán 
odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 2024, Plán odpadového 
hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) pro období 2016 – 2026 a Plánu 
odpadového hospodářství statutárního města Havířov (POH Havířov) pro období 2017 – 2026.  

KOH se dále opírá o principy a cíle, které vychází ze Směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
Jedná se o přechod k tzv. evropské recyklační společnosti, kdy do roku 2020 mají členské země 
povinnost zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci 
alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, kov, plast a sklo. Tyto recyklační cíle jsou dále prohloubeny 
v rámci požadavků přechodu na oběhové hospodářství (circular economy) a cílů pro roky 2025, 2030 a 
2035. Důraz je kladen zejména na předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce všech druhů 
komunálních odpadů. Ochrana životního prostředí a minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů 
a dopady nakládání s nimi na lidské zdraví jsou hlavní prioritou KOH a navrhovaných opatření.  

Zpracování KOH je založeno na analýze dostupných veřejných materiálů od SM Havířov, 
diskuzi s příslušnými odbory města, odbornými poradci na straně města a veřejností. KOH je připravena 
ke schválení městským zastupitelstvem Havířov v září 2018.  
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1.1.2 Relevantní strategické dokumenty 

Odpadové hospodářství ve městě Havířov je řízeno mnoha strategickými dokumenty, které 
určují vizi, cíle, indikátory, opatření a aktivity pro dosažení stanovených priorit.  

Mezi základní dokumenty ovlivňující rozvoj odpadového hospodářství v obci s rozšířenou 
působností (ORP) Havířov je Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) 
pro období 2016 – 2026 a Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov (POH 
Havířov) pro období 2017 – 2026. Tyto dokumenty tvoří detailní plán na krajské a lokální úrovni pro 
určení priorit pro rozvoj odpadového hospodářství. Závazné části obou dokumentů tvoří podklad pro 
činnost statutárního města Havířov a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných odborů Magistrátu 
města Havířova v oblasti odpadového hospodářství. POH Havířov obsahuje třicet jedna indikátorů, které 
slouží jako ukazatele vývoje odpadového hospodářství, díky nimž je možné v čase sledovat vývoj 
odpadového hospodářství a posun k dosažení cílů POH Havířov. Na indikátory navazuje seznam cílů 
a opatření, které dále specifikují aktivity pro dané oblasti.  

Mezi další strategické dokumenty patří Memorandum k projektu Zařízení pro využití 
odpadu (třídící linka směsného komunálního odpadu a dotřídění druhotných surovin) uzavřené 
dne 12. 9. 2017 mezi zastupitelstvem města Karviná, vedením města Havířov se společností Veolia ČR 
a.s. a Veolia Využití odpadů ČR s.r.o. Memorandum je dohoda, v rámci které se zastupitelé měst dohodli 
na spolupráci řešit současný problém nedostatku takového typu zařízení v regionu. Na vybudování linky 
se zatím dohodlo vedení statutárního města Karviná a vedení statutárního města Havířov. Jednání 
budou pokračovat v pracovních skupinách se společností Veolia o vhodném technologickém 
a ekonomickém řešení.  

Dalším ze strategických dokumentů ovlivňujících odpadové hospodářství je Strategie 
udržitelného rozvoje města Havířov 2012 – 2020, která řeší hlavní body územního rozvoje města 
v horizontu 2012 – 2020. Strategie udržitelného rozvoje se zabývá pěti klíčovými oblastmi: (1) 
vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity; (2) ekonomika města; (3) doprava a technická 
infrastruktura; (4) životní prostředí a (5) sociální jevy a zdravotnické služby. Klíčová oblast (4) životní 
prostředí obsahuje seznam opatření a aktivit pro udržitelný systém odpadové hospodářství. Cílem 
těchto opatření je efektivní zpracování komunálního odpadu a maximální využití sběrných dvorů včetně 
následujících prioritních aktivit:  

► zaměření na rozvoj infrastruktury pro udržitelný systém odpadového hospodářství (Aktivita 
4.3.1), 

► podpora separace a recyklace odpadů (Aktivita 4.3.2). 

Posledním relevantním strategickým dokumentem je Územní energetická koncepce 
města Havířov, která je vyhotovena v souladu s Nařízením vlády č. 195 ze dne 21. 5. 2001 a obsahuje 
podrobnosti územní energetické koncepce včetně návrhu hodnocení koncepce (energetické, ekologické 
a ekonomické). Energetické zpracování odpadu, jakožto jedna z možností výroby energie, tvoří jedno 
z řešení energetické koncepce.  

 

1.1.3 Základní charakteristika města Havířov  

Město Havířov leží v severovýchodní části České republiky na jižním okraji ostravsko-
karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd, zhruba v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a 
pohraničním městem Český Těšín. Havířov dále sousedí s obcemi Frýdek-Místek na jihu a na severu 
s hornickými středisky Orlová, Karviná a Petřvald. Rozlohou patří Havířov k menším obcím s rozšířenou 
působností České republiky s celkovou výměrou půdy 8 819 ha. Podíl zemědělské a nezemědělské 
půdy je v okrese přibližně stejný (4 543 ha zemědělské a 4 276 ha nezemědělské půdy), z toho lesní 
pozemky tvoří 1 524 ha a zastavěné plochy a nádvoří 441 ha z celkové rozlohy nezemědělské půdy. 
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Obrázek 1: Přehled obcí s rozšířenou působností (ORP) Moravskoslezského kraje 

Zdroj: POH MSK 

Havířov je součástí bývalého okresu Karviná, který je druhým nejlidnatějším okresem 
v rámci kraje a třetím v České republice. Havířov má, stejně jako dalších 21 obcí Moravskoslezského 
kraje, status obce s rozšířenou působností (ORP). Správně je Havířov rozdělen na 5 částí - Havířov, 
Těrlicko, Albrechtice, Horní Bludovice a Horní Suchá.  
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Obrázek 2: Správní obvod obce Havířov (s pověřeným obecním úřadem) 

Zdroj: CZSO, 2018  

Terénním předělem Havířova probíhajícím od západu na východ je železniční trať 
z Ostravy-Svinov do Českého Těšína. Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první 
třídy I/11 z Ostravy do Českého Těšína. Další silnice spojují město s Orlovou a Karvinou. 

Obrázek 3: Obecně geografická mapa ORP Havířova 2016 

 

Zdroj: CZSO, 2018 

Vznik Havířova je spojen s nálezem černého uhlí v Moravskoslezském kraji a rozvojem 
těžkého průmyslu po druhé světové válce. Na Ostravsku byl nedostatek ubytovacích kapacit pro 
přicházející pracovníky dolů a hutí, kteří se sem stěhovali z celé České republiky i Slovenska. Havířov 
byl projektován s ohledem na tuto novou pracovní sílu a došlo zde k rychlé výstavbě hornických sídlišť 
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na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. Městská práva byla 
Havířovu udělena v roce 1955, což jej činí nejmladším městem České republiky.  

Z dat sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyplývá, že Havířov má jednoznačně sídlištní 
strukturu výstavby. Poměr bytů a rodinných domů tvoří 86,5 : 13,5. V ostatních sledovaných městech, 
kdy jsou porovnávány klíčové ukazatele produkce odpadu s SM Havířov, tvoří strukturu zástavby 
rodinné domy minimálně z dvaceti procent. Nejvyšší poměr mají rodinné domy ve Zlíně, které jsou zde 
zastoupeny ve třetině případů 

Průmysl v druhé polovině 20. století byl úzce spjat s budováním dolů, rozvojem 
koksárenského, železářského, hutního a chemického průmyslu. V průběhu 80. let došlo k poklesu těžby 
černého uhlí na Ostravsku, což vedlo k restrukturalizaci trhu, změnám ve vlastnictví firem a celkovému 
poklesu pracovních příležitostí. Mnozí se přeorientovali na práci ve službách, řemeslných oborů či odešli 
do starobního důchodu. Situace se začala vylepšovat až v posledních letech, kdy kromě menších 
podniků vyrostlo v okolí Havířova několik průmyslových zón včetně automobilky Hyundai Motor Czech 
v Nošovicích. Dále byl revitalizován důl Dukla, který byl přestavěn na Havířovskou průmyslovou zónu. 
Přesto tento nárůst průmyslové aktivity není dostačující a Havířov je spojen s odlivem mladých lidí za 
prací, velkým procentem lidí v důchodovém věku, velkou nezaměstnaností a klesajícím počtem 
obyvatel.  

Podle Českého statistického úřadu bydlelo v roce 2016 v Havířově necelých 88 500 
obyvatel a počet obyvatel průběžně klesal od roku 2010, kdy v Havířově bylo zaregistrovaných 96 800 
obyvatel. Počtem obyvatel je také nejlidnatějším městem okresu Karviná. Nezaměstnanost je také 
poměrně vysoká a místní obyvatelé často vyjíždějí za prací do sousední Ostravy. V roce 2016 
nezaměstnanost dosáhla 10,22 % a byla tak téměř dvakrát vyšší než celorepublikový průměr 5,5 % 
v daném roce. V neposlední řadě index stáří – indikátor stárnutí populace, který vyjadřuje kolik obyvatel 
ze starších věkových skupin (65 let a více) připadne na sto dětí (0 - 14 let) - dosáhl 143,5 v roce 2016 
a byl tak výrazně nad celorepublikovým průměrem 119,9. Lze očekávat, že pokud v Havířově nebudou 
vytvořena nová pracovní místa, bude město dále stárnout a sloužit spíše jako satelitní město Ostravy 
s cenově dostupnějším bydlením. 

 

1.1.3.1 Životní prostředí 

Povrch území města Havířov je mírně členitý a leží v nadmořské výšce kolem 260 metrů 
s průměrnou roční teplotou 8°C a ročními srážkami kolem 800 mm. Na území převládají větry od 
jihozápadu a západu a převažují mírné klimatické podmínky.  

Na jihu od města Havířov protéká řeka Lučina, jejíž povodí tvoří mezinárodně zákonné 
ochranné pásmo (MZCHÚ) a vyskytuje se zde evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu (Natura 
2000) a také národní přírodní park Meandry Lučiny. Do východní části Havířova zasahuje územní 
působnost Karpatské úmluvy. Tato mezinárodní úmluva vešla v platnost v roce 2006 a má za cíl 
spolupracovat při ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. V rámci úmluvy vešly v platnost Protokol 
o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti, Protokol o udržitelném cestovním 
ruchu a Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů, jejichž pravidla jsou platná i na části území 
Havířova. Dále se u východní hranice Havířova vyskytuje regionální biokoridor ÚTP ÚSES ČR a 
Nadregionální biokoridor ÚTP ÚSES.  

Pro oblast Havířova není typický výskyt ohrožených živočišných druhů jako je ptačí oblast 
nebo průchodnost krajiny pro velké savce, a také nedisponuje významnými přírodními lokacemi, např. 
mokřady Ramsarské úmluvy, geoparky UNESCO, Biosférickými rezervacemi, EECONET koridory a 
územím.  

Životní prostředí v Havířově, podobně jako v celém Moravskoslezském kraji, je 
nejznečištěnější v ČR (viz např. Souhrnné zprávy o životním prostředí ČR 2013 – 2016, Statistické 
ročenky ŽP za 2013 – 2016). Původci znečištění ovzduší v oblasti jsou vysoká koncentrace průmyslové 
výroby, vysoká hustota zástavby s lokálním vytápěním pevnými palivy a zahuštěná dopravní 
infrastruktura na obou stranách česko-polské hranice.  

Průmyslová zařízení, která jsou povinna ohlašovat úniky a přenosy znečišťujících látek 
v rámci celorepublikového programu do integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle zákona 
č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., tak jsou uvedena níže. U IRZ 
se jedná o veřejně přístupnou databázi provozoven, do které je ohlašováno vyprodukované množství 
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znečištění, jež překročilo stanovenou mez. Provozovatelem IRZ je na základě pověření Ministerstva 
životního prostředí, CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Kontrolu plnění ohlašovací 
povinnosti do IRZ provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). V IRZ je evidováno celkem 93 
různých znečišťujících látek sledovaných ve všech typech úniků a přenosů, a to podle stanovené 
prahové hodnoty, což je množství látky v kilogramech za jeden kalendářní rok. IRZ eviduje úniky do 
ovzduší, vod a půdy a přenosy v odpadních vodách a odpadech. Do IRZ je ohlašovaná také produkce 
odpadu předávaného mimo provozovnu, a to v případě nebezpečného odpadu při produkci více jak 2 
tuny za rok a v případě ostatních odpadů více než 2 000 tun za rok.  

Na území Karvinského okresu má za povinnost ohlašovat množství znečištění celkem 22 
provozoven, z nichž pouze jedna je na území Havířova (výrobce ocelových podlahových roštů 
Lichtgitter). Velká část z provozoven je koncentrovaná v okolí měst Karviná, Bohumín a obce 
Dětmarovice.  

Z celkového počtu 20 provozoven jsou nejčastěji překročeny limity pro ohlášení do registru 
do ovzduší a to hlavně pro elektrárny a teplárny (elektrárna Dětmarovice, teplárna Karviná, teplárna 
Československé armády) nebo výrobce stavebních materiálů (Baumit s.r.o, Rockwool). Úniky do vod 
jsou méně časté. V okresu Karviná pro tuto kategorii vykazují nadprahové hodnoty pouze vodárny (ČOV 
Karviná) anebo důl OKD. Daleko častější jsou přenosy v odpadech a to pro velkou část průmyslových 
zařízení, která mají povinnost ohlašovat do IRZ. V poslední řadě úniky do odpadních vod jsou 
registrovány pouze pro výrobce kotlů Viadrus a výrobce drátů ŽDB Drátovna. V okresu Karviná proběhla 
modernizace a výstavba nových čističek odpadních vod, které tyto znečišťující látky zachycují a 
následně odstraní. Přesný přehled průmyslových zařízení v okresu Karviná vykazujícího do systému 
Integrovaného registru znečištění v roce 2016 je přiložen v příloze analytické části tohoto dokumentu. 

V návaznosti na vysoký výskyt průmyslových zařízení má region i město Havířov problém 
s výskytem smogu a znečištěním ovzduší obzvláště polétavým prachem (PM10 a PM2,5) a v určitých 
případech s koncentrací benzo(a)pyrenu nebo NO2. Koncentrace škodlivin v ovzduší je mimo jiné 
závislá na meteorologické situaci, proto je tento faktor v jednotlivých ročních obdobích i letech různě 
významný. Přesto lze konstatovat, že po roce 2000 došlo v regionu, na rozdíl od stagnace ostatních 
škodlivin, k významnému nárůstu koncentrací suspendovaných částic PM10 i oxidu dusíku. Příčinou 
neuspokojivého imisního stavu, kromě vysoké produkce emisí ze všech typů zdrojů, je i častý výskyt 
období se špatným rozptylem škodlivin v ovzduší, především při inverzních stavech v chladných 
částech roku. V roce 2016, došlo v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek (bez Třinecka) ke dvěma 
událostem smogové situace, které proběhly v lednu 2016 a trvaly necelých 12,5 dní (297 hodin).  

Město Havířov mělo v roce 2016 největší problém s překročením 24hodinového limitu 
PM10. Havířov je devátý v pořadí ze všech sledovaných stanic v České republice za rok 2016 a došlo 
zde k 52 případům překročení 24hodinového limitu PM10 s nejvyšší naměřenou hodnotou 232,9 µg/m3. 
Dále je Havířov devátý v pořadí při překročení hodnot ročních průměrných koncentrací PM2,5. V roce 
2016 dosáhla roční koncentrace PM2,5 25,9 µg/m3. 

Následující tabulka znázorňuje podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., procento plochy 
daného územního celku, kde došlo k překročení limitů znečisťujících látek do ovzduší.  
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Tabulka 1: Imise ve vybraných městech aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek 
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% plochy územního celku 

Havířov - 100 62,8 100 100 - 100 100 - 100 

Karviná - 100 100 100 100 - 100 100 - 100 

Orlová - 100 100 100 100 - 100 100 7,7 100 

Ostrava - 71,2 25,2 97,9 71,2 - 100 100 6,2 100 

Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky, 2016 

 

1.1.4 Legislativní faktory v evropském a národním kontextu 

Evropská a národní legislativa ovlivňující odpadové hospodářství v současné době 
prochází velkými změnami. V evropském kontextu se radikálně mění způsob nahlížení na odpad, který 
již není považován za nepotřebný materiál, který má omezenou životnost, ale ve většině případů jako 
na surovinu pro další použití. Tato změna managementu odpadového hospodářství z lineárního modelu 
na model oběhový (circular economy), ve kterém jsou potenciální odpady vráceny zpět do 
ekonomického procesu a maximálně využity, představuje způsob minimalizace negativního dopadu na 
životní prostředí.  

Obrázek 4: Schéma oběhového hospodářství 

 
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Principy oběhového hospodářství byly zakomponovány a schváleny v tzv. oběhovém 
balíčku Evropským parlamentem 18. 4. 2018 a je povinné je do 24 měsíců od zveřejnění zakotvit do 
národních zákonů všech členských zemí EU.  
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Česká republika má v současné době schválené znění zákona o odpadech, který již do 
jisté míry prosazuje jeden z hlavních principů oběhového balíčku - zákaz skládkování. Podle novely 
tohoto zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2015, bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky 
směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním 
předpisem. Tato legislativní změna je velkou hnací silou pro budování alternativních způsobů nakládání 
s odpady, jako je recyklace, spalování nebo prevence vzniku odpadu. Navíc, do léta 2020 bude další 
novela zákona o odpadech muset obsahovat cíle oběhového balíčku v oblasti recyklace, skládkování 
odpadů a nakládání s obalovými odpady.  

V následující sekci budou popsány hlavní body současné a plánované evropské i národní 
legislativy, které mají vliv na odpadové hospodářství ve městě Havířov a tvoří nosný pilíř strategie 
odpadového hospodářství pro období do roku 2035.  

 

1.1.4.1 Evropská legislativa 

Základy legislativního rámce a strategie odpadového hospodářství jsou dány směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. Tato směrnice uvádí základní principy 
strategického řízení, které mají být implementovány v každodenní praxi odpadového hospodářství 
všech členských zemí EU. Mezi hlavní principy patří následující čtyři popsané zásady. 

► Pětistupňová hierarchie nakládání s odpady (waste hierarchy), určuje prioritu pro nakládání 
s odpady podle méně a více preferovaných variant, jako prevence vzniku odpadu (nejvyšší 
preference) po skládkování (nejnižší preference).  

Obrázek 5: Hierarchie nakládání s odpady 

 
Zdroj: EU 

► Znečišťovatel platí (polluter pays principle) je princip, který má zaručit, že cena prevence, 
kontroly a čištění znečištění je reflektována do koncové ceny zboží. 

► Kdy odpad přestává být odpadem (the end-of-waste status) je princip podporující opětovné 
využití odpadu recyklací nebo energetickým využitím.  

► Rozšířená odpovědnost výrobce (extended producer responsibility) je princip, který vede 
výrobce k převzetí organizační odpovědnosti pro vybírání použitého zboží a zajištění recyklace.  

Směrnice dále stanovuje cíle pro zvýšení míry recyklace komunálního a stavebního 
odpadu. Do roku 2020 se má zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celková úroveň přípravy k opětovnému 
použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, kov, plast, sklo pocházejících 
z domácností a v případě stavebních a demoličních odpadů zvýšit míru na nejméně 70 %.  
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Další směrnice, které mají přímý vliv na nakládání s komunálním odpadem a stanovují cíle 
pro redukci odpadu, jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 2: Přehled hlavních platných a účinných evropských směrnic pro odpadové hospodářství 

Směrnice  Popis  

Směrnice 1999/31/ES o skládkování odpadů 

Směrnice zakazuje skládkování neupraveného odpadu a 
stanovuje cíle pro členské státy. Skládkování rozložitelného 
komunálního odpadu nesmí být větší než 75 % v roce 2006, 

50 % v roce 2009, 35 % v roce 2016 ve srovnání s rokem 
1995. Výjimky byly uděleny 16 členským zemím.  

Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

Směrnice vyžaduje, aby členské státy vytvořily postupy 
k redukci obalových odpadů a vyvinuly recyklační programy 

pro obalové materiály. Dále stanovuje minimální podíl 
recyklovatelnosti obalových materiálů. V roce 2015 byla 

směrnice doplněna o nové požadavky pro nakládání 
s igelitovými sáčky.  

Směrnice 2000/53/ES o nakládání s autovraky 

Směrnice podporuje, aby výrobci a importéři omezili použití 
nebezpečných látek a používali recyklovatelné materiály. 

Dále stanovuje limity pro rtuť a kadmium dosažené do roku 
2010, 2012 a 2016.  

Směrnice 2006/66/ES o odpadních bateriích a 
akumulátorech 

Cílem směrnice je zlepšit sběr, recyklaci, úpravu a 
skládkování baterií a akumulátorů. Směrnice dává za úkol 

vytvořit programy pro rozšířenou odpovědnost výrobců 
(extended producer responsibility) a také omezuje použití 

rtuti a kadmia ve stejných časových intervalech jako 
Směrnice 2000/53/ES. 

Směrnice 2012/19/EU o elektroodpadu (WEEE) Směrnice stanovuje cíle pro sběr a recyklaci elektroodpadu.  

Zdroj: EU  

V současné době díky cílům a pravidlům ve zmíněných směrnicích dochází rok od roku ke 
zlepšení odpadového hospodářství. Přesto je zde velký potenciál ke zlepšení, obzvlášť když v průměru 
všech členských zemí EU více než čtvrtina komunálního odpadu (26 %) končí na skládkách a méně 
než polovina (47 %) je recyklovaná. Česká republika si vede v obou případech podprůměrně a na 
skládkách zde v roce 2015 skončilo 47 % komunálního odpadu, zatímco pouze 36 % bylo 
recyklováno.  

Díky těmto nepříliš chvalným výsledkům a nutnosti zlepšit stav nakládání s odpady v 
celé EU, započal v prosinci 2015 proces vyjednání pravidel nového oběhového balíčku (circular 
economy package), který má za úkol revidovat cíle všech pěti výše zmíněných směrnic (převážně 
směrnice 2008/98/ES o odpadech, 1999/31/ES o skládkování odpadů a 94/62/ES o obalech a 
obalových odpadech).  

Tento ambiciózní balíček byl prodiskutován v průběhu let 2015 až 2018 Evropskou radou, 
Evropským parlamentem a Evropskou komisi a závěrečně schválen 18. dubna 2018. Nyní se očekává 
jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a jeho následné reflektování do národních zákonů 
nejpozději do 24 měsíců od data zveřejnění. Zveřejnění se očekává v květnu nebo červnu 2018.  

1.1.4.2 Navržená opatření oběhového balíčku 

 Oběhový balíček je velmi komplexní novela odpadového hospodářství, jejímž hlavním 
záměrem je stanovení numerických cílů pro recyklaci komunálních odpadů, recyklaci obalů a omezení 
skládkování. Dále se však zabývá celkovou změnou koncepce odpadového hospodářství a s tím 
spojené sjednocení zásadních definic v oblasti odpadového hospodářství, udává minimální požadavky 
pro rozšířenou odpovědnost výrobců (jako je finanční příspěvek v rámci EPR), nastavuje zjednodušení 
a harmonizaci reportingových výpočtových metod v rámci reportingu EU, zavádí systém včasného 
varování v rámci plnění recyklačních cílů, zlepšení zvyšuje sledovatelnost toku odpadů či omezení 
ilegální přepravy odpadů. 
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V rámci změny cílů pro jednotlivé kategorie je navrženo: 

Skládkování komunálního odpadu, které je v současné době v případě průměru všech 
zemí EU na 26 %, by nemělo přesáhnout více než 10 % do roku 2030. Mnoho zemí EU již uzákonilo 
úplný zákaz skládkování komunálního odpadu a Česká republika bude následovat tento trend a zakáže 
skládkování od roku 2024. Tento cíl je tedy spíše zaměřen na země, které mají v současné době velký 
problém se skládkováním jako je například Chorvatsko, Rumunsko nebo Bulharsko. Všechny okolní 
státy kromě Slovenska tento cíl již přijaly. 

Dalším hlavním bodem oběhového balíčku je zvýšení podílu komunálního odpadu 
připraveného pro další využití. V současné době platná směrnice o odpadech stanovuje cíl zvýšení 
recyklace na 50 % do roku 2020. V roce 2015 tento cíl splňovalo pouze Německo (68 %), Rakousko 
(58 %), Slovinsko (57 %), Belgie (55 %) a Nizozemí (52 %). Česká republika spolu s dalšími zeměmi 
byla podprůměrná a dosáhla celkového podílu recyklace 36 %. Nové cíle pro rok 2025 (55 %) a 2030 
(60 %) jsou pokračování v úsilí Evropské Unie zlepšit nakládání s odpady a zvýšit recyklaci buď ve 
formě opětovného použití a/nebo energetického využití. Pro mnohé země může být dosažení těchto cílů 
velmi náročné, ale jak dokázalo Německo, přesto proveditelné.  

V rámci směrnice 2008/98/ES o odpadu upravuje oběhový balíček další dílčí cíle a metody 
nakládání a sběru odpadu, které mají pomoci dosáhnout celkového recyklačního cíle komunálního 
odpadu. Mezi ně patří čtyři následující povinnosti. 

► Povinné třídění bioodpadu od roku 2024. V rámci tohoto cíle mají státy zajistit sběr bioodpadu, 
ve všech případech, kde je to technicky možné. Dále bylo uvedeno, že v roce 2027 pouze 
odděleně tříděný bioodpad bude započítáván do recyklace (phase-out MBÚ).  

► Povinné třídění potravinového odpadu má stanovené indikativní cíle 30 % do roku 2025 a 50 % 
do roku 2030. V roce 2023 proběhne celkové vyhodnocení relevantnosti a dosažení cílů v rámci 
EU a rozhodnutí, jestli cíle budou povinné. 

► Povinné třídění textilu od roku 2025. 
► Povinné třídění nebezpečných složek komunálního odpadů od roku 2025. 

 

Velkou částí oběhového balíčku je revize směrnice o obalech 94/62/ES, která nastavuje 
přísnější rámec prevence vzniku obalů a podpory nárůstu opakovaně použitelných obalů. Směrnice dále 
upřesňuje definici obalů tak, aby bylo jednodušší obaly efektivněji recyklovat, a také nastavuje systém 
pro výkup opakovaně použitelných obalů včetně změny pravidel pro výpočet dřevěných obalů. 

V rámci změny definice je zde zřejmá podpora recyklování v odvětví kovových obalů a 
kompostování. 

► Kovové obaly se mění na obaly ze železných kovů a hliníkové obaly. Budou se používat jako 
dvě samostatně sledované kategorie.  

► Pro rozvoj kompostování je nově zavedena definice obalů využitelných formou kompostování a 
biologicky rozložitelné obaly. Navíc bylo určeno, že plastové oxo-rozložitelné obaly se 
nepovažují za obaly biologicky rozložitelné.  
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Tabulka 3: Navrhované cíle oběhového balíčku pro roky 2025 a 2030 

 2025 2030 

Komunální odpad  
Podíl komunálního odpadu připravené pro opětovné 
využití  

55 % 60 % 

Komunální odpad  Podíl komunálního odpadu uloženého na skládky - 10 % 

Obalové materiály celkem  
Podíl celkových obalových materiálů připravené pro 
opětovné využití 

65 % 75 % 

Obalové materiály  

Plast  50 % 55 % 

Dřevo 25 % 30 % 

Železné kovy 70 % 80 % 

Hliník 50 % 60 % 

Sklo 70 % 75 % 

Papír a kartony  75 % 85 % 

Potravinový bioodpad  Podíl separovaného potravinového bioodpadu 30 % (i) 50 % (i) 

Poznámka: (i) – indikativní cíl 

Zdroj: Evropská komise  

Dalším z připravovaných plánu oběhového balíčku je celoevropská strategie nakládání 
s plasty, která byla schválena 16. ledna 2018. V rámci této strategie budou země povinny do roku 2030: 

► recyklovat všechny plastové obaly; 
► snížit spotřebu jednorázových obalů;  
► omezit záměrné používání mikrotenových sáčků.  

 

Přesná pravidla strategie zatím čekají na schválení. V současné době Evropská komise 
připravuje plán pro snížení použití jednorázových plastových sáčků, který představí ke konci roku 2018.  

V rámci oběhového balíčku v následujících letech (do roku 2024) proběhne vyhodnocení 
vhodnosti zvolení numerických cílů pro kategorie:  

► příprava k opětovnému použití; 
► opětovné použití; 
► textilní odpad; 
► průmyslový odpad; 
► ostatní průmyslový odpad; 
► recyklace bioodpadu. 

 

V oblasti nakládání s potravinovým odpadem bylo zdůrazněno, že by se státy měly 
soustředit na prevenci vzniku odpadů a iniciovat sběr potravinového zboží a jeho bezpečnou distribuci. 
Také by státy měly zlepšit povědomí občanů o odlišnostech pojmů tištěných na obalech potravinového 
zboží „Spotřebovat do“ (Used by) a „Nejlépe zkonzumovat do“ (Best before), aby nedocházelo 
ke zbytečnému plýtvání potravinami kvůli nevědomosti o jejich skutečné kvalitě a době uchování.  

V neposlední řadě se v rámci oběhového balíčku zvažuje použití dalších ekonomických 
instrumentů k implementování odpadové hierarchie. Jaké přesně iniciativy by to však byly, dosud nebylo 
určeno.  
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1.1.4.3 Národní legislativa  

1) Podmínky a omezení v současnosti platná a účinná 

Základním právním předpisem, který má na starosti pravidla nakládání s odpady, je zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále také jen zákon o odpadech), 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2002. Zákon kromě jiného provádí kategorizaci odpadů, určuje povinnosti při 
nakládání s odpady a pravidla pro zpětný odběr, stanovuje přestupky a ekonomické nástroje k správě 
odpadového hospodářství.  

Zákon také určuje pravidla pro vytváření plánů odpadového hospodářství, které jsou 
hlavním nástrojem pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. Plány jsou zpracovány 
na třech úrovních - celorepublikové, krajské a městské - a jejich závazná část tvoří strategický rámec 
nakládání s odpady. Pro město Havířov jsou platné následující plány odpadového hospodářství a jejich 
závazná část musí být dodržována při jakékoliv intervenci do odpadového hospodářství.  

► Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 2024. 
► Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) pro období 2016 – 2026. 
► Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov (POH Havířov) pro období 2017 – 

2026.  

V rámci platného znění zákona o odpadech je důležitým mezníkem v oblasti nakládání 
se SKO § 21 odst. 7 zákona o odpadech termín 1. 1. 2024, kdy nabyde účinnosti zákaz ukládat 
na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím 
právním předpisem.  

Dále mezi opatření technického charakteru je v českém legislativním prostředí klíčovým 
limitujícím faktorem parametr definovaný ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, kde je stanoven limit respirační aktivity. Odpady 
obsahující biologicky rozložitelnou složku, s výjimkou směsných komunálních odpadů, a odpady, které 
přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané na skládku musí splnit parametr biologické 
stability AT4.  

Tabulka 4: Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) 

Parametr Limitní hodnota Jednotka 

Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) 10 mg O2/g sušiny 

Zdroj: Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

Od 1. ledna 2018 vstoupila v účinnost dále i podmínka omezující skládkování dle 
maximální výhřevnosti výstupu z úpravy SKO. Výstupy z úpravy SKO mohou být ukládány na skládku, 
pouze pokud jejich výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. 

 

2) Podmínky a omezení uvedená v návrhu nového zákona o odpadech 

Nový zákon o odpadech byl dne 21. 12. 2016 předložen Legislativní radě vlády a obsahuje 
důležité změny pro zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady.  

► Parametry odpadů, na které se vztahuje zákaz skládkování od roku 2024. 
► Nastavení nárůstu poplatků za SKO jako motivační prvek pro odklon SKO ze skládek.  
► Navrhované recyklační cíle pro SKO a obalový materiál jako je papír, plast, kovy a sklo.  

Nově bude muset zákon o odpadech reflektovat také požadavky z oběhového balíčku 
Evropské unie, který musí být transponován do současného právního prostředí nejpozději přibližně do 
léta 2020. Novela zákona se bude také zabývat prevencí vzniku černých skládek a posílením možnosti 
zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (PAYT).  

Přesnější znění návrhu nového zákona o odpadech z roku 2016 stanovuje následující 
pravidla. 

Návrh v ustanovení § 39 odst. 1 jednoznačněji vymezuje parametry odpadů, na které se 
vztahuje zákaz skládkování od roku 2024, který je zakotven již v ustanovení § 21 odst. 7 současně 
platného a účinného zákona o odpadech, avšak formulován odlišně a pravděpodobně se uplatní na širší 
okruh odpadů. „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost v sušině je 
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vyšší než 6,5 MJ/kg, odpady, které nesplní parametr biologické stability AT4 vymezený v příloze č. 9 
k tomuto zákonu, a odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné 
účelně recyklovat“. V současné době je již parametr biologické stability AT4 uplatňován dle vyhlášky 
č 294/2005 Sb., avšak pouze na definovaný okruh odpadů, zatímco parametr výhřevnosti má dle téže 
vyhlášky účinnost od 1. 1. 2018. 

Nová formulace zákazu vnáší větší jistotu ohledně toho, jaké odpady bude od roku 2024 
zakázáno skládkovat, resp. jaké odpady budou od účinnosti nového zákona o odpadech zpoplatněny 
při ukládání na skládku vyšší sazbou poplatku. 

Nový zákon o odpadech také nastavil výjimky ze zákazu skládkování do roku 2026, když 
dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) se v silniční nebo železniční dojezdové vzdálenosti do 100 km od 
obce nebo provozovny, ve které odpad vzniká, nenachází zařízení pro využití nebo recyklaci takového 
druhu odpadu, které má volnou kapacitu; b) se zákaz skládkování do roku 2026 neuplatní mj. v případě, 
že původce odpadu uzavřel smlouvu o budoucím přebírání takového druhu odpadu s budoucím 
provozovatelem zařízení na využití takového odpadu, kterému bylo vydáno stavební povolení a toto 
zařízení je ve výstavbě. Toto přechodné období je nastaveno do konce roku 2026 a pro jednotlivé roky 
se uplatní narůstající poplatky za skládkování dle přechodného ustanovení § 146 odst. 5 nového zákona 
o odpadech ve výši 1 100 Kč/t pro rok 2024, 1 200 Kč/t pro rok 2025 a 1 300 Kč/t pro rok 2026. 

V textu návrhu nového zákona o odpadech je uveden další stimul pro změnu finálního 
nakládání se SKO ve prospěch materiálového nebo energetického využití, a tím je nárůst poplatku za 
skládkování směsného komunálního odpadu. Nárůst poplatku je znázorněn v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 5: Návrh sazby poplatků v novém zákoně o odpadech (Kč/t) 
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Zdroj: Návrh zákona o odpadech předložený Legislativní radě vlády, ze dne 21. prosince 2016 
(https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA6MN9R0O) 

Směsný komunální odpad, který má obvykle výhřevnost v rozmezí 9 až 11 MJ/kg, 
tak spadá dle návrhu mezi využitelné odpady. 

Navržená výše poplatku má podpůrný charakter k nalezení technologických alternativ, 
které zamezí ukládání odpadu na skládky již před účinností zákazu skládkování v roce 2024, 
a podporuje princip „znečišťovatel platí“. Sazba poplatku se bude zvyšovat poprvé od roku 2009, kdy 
vzhledem k inflaci došlo k efektivnímu poklesu poplatku o více jak 10 %. V případě splnění určitých 
podmínek je možné zákaz skládkování neupravených odpadů odsunout až k roku 2026 a získat tak 
delší období k realizaci záměru výstavby zařízení na využití SKO. Při splnění určitých podmínek je 
taktéž možné snížení výše poplatku za ukládaný odpad na skládky. Mechanismus blíže vysvětlí 
vyhláška MŽP. 

Novela zákona také uvádí recyklační cíle pro SKO a obalový materiál (papír, sklo, plast, 
kov).  

 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA6MN9R0O
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Tabulka 6: Cíle pro podíl směsného komunálního odpadu předaného k recyklaci 

Rok 2020 2021 2022 

Podíl recyklace  35 % 40 % 45 % 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR, návrh Zákona o odpadech, stav ke 12. 1. 2017 

 

Tabulka 7: Cíle pro podíl obalového odpadu (papír, plast, sklo a kovy) určeného k recyklaci 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 

Podíl recyklace – 
novela zákona  

- 37 % 40 % 45 % 50 % 

Podíl recyklace – 
POH ČR 

46 % - 48 % - 50 % 

Zdroj: Ministerstvo ŽP, Schválený program odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024, Návrh zákona 
o odpadech, stav ke 12. 1. 2017 (NZO) 

Dle vyjádření představitelů MŽP v dubnu 2018 bude návrh nového zákona o odpadech 
předložen k připomínkovému řízení v druhé polovině roku 2018. Ze strany MŽP zaznělo, že základní 
parametry zákona o odpadech budou shodné s návrhem staženým v únoru 2017 z Legislativní rady 
vlády a budou doplněny o změny směrnic vyplývajících z přijatého oběhového balíčku. 

 Aktuálně je také připravována změna vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která má za cíl zavedení celoročního 
sběru bioodpadů a zavedení separovaného sběru olejů a tuků z domácností.  
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1.2 Současný stav nakládání s odpady  

V následujících podkapitolách je analyzována produkce a nakládání s jednotlivými druhy 
odpadů od roku 2011. Data jsou čerpána z podkladů odborů OKS a OŽP, TSH a veřejně dostupných 
zdrojů. Konkrétně bylo čerpáno z VISOH a z analytické části Plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Havířov 2017 - 2026. 

 

1.2.1 Odpady celkem 

Tato podkapitola se věnuje celkovému přehledu produkce všech odpadů. Nejdříve sleduje 
množství odpadů vyprodukovaných v ORP Havířov, která zahrnuje 5 obcí v samostatné působnosti. 
Poté zužuje okruh na data týkající se odpadů z území města Havířov (základní územní jednotky), 
kam řadíme jednak odpad vyprodukovaný obyvatelstvem a právnickými a fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání či živnosti, jejichž produkce odpadů je touto činností způsobena. Další prostor 
této podkapitoly je věnován statistikám odpadů z produkce původce města Havířov, tedy těm 
odpadům, které byly vyprodukovány občany a samotným magistrátem.  

Tabulka 8: Produkce odpadů ORP Havířov (v tunách) 

ORP 
Havířov 

2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 2014 [t] 2015 [t] 2016 [t] 

NO 6 995 1 987 1 754 1 844 2 075 2 470 2 286 2 175 

OO 57 675 105 450 91 625 111 664 84 184 116 018 132 675 120 158  

Celková 
produkce 

ORP 
Havířov 

64 670 107 438 93 380 113 507 86 259 118 488 134 961 122 333 

Zdroj: VISOH, zpracování EY 

Produkce odpadů v ORP Havířov za sledované období 2009 - 2016 zaznamenala výrazné 
výkyvy. Jak lze vidět v Tabulka 8, od roku 2010 se produkce zvýšila, a to i přes to, že počet obyvatel 
s trvalým pobytem v Havířově po stanovené období lehce klesal. Produkce nebezpečných odpadů se 
od roku 2010 pohybuje zhruba na úrovni dva tisíce tun ročně. Je tedy zřetelné, že za celkový nárůst 
může především zvýšená produkce ostatních odpadů.  

Z Tabulka 8 a Tabulka 9 vyplývá, že celková produkce odpadů v roce 2013 v ORP Havířov 
činila 86 259 tun, přičemž ze systému města Havířov pocházelo 24 809 tun. V následujících letech 
stoupl objem vyprodukovaných odpadů v ORP Havířov až o 50 %. Zatímco v roce 2016 bylo 
vyprodukováno v celém ORP 122 333 tun odpadů, odpady od původce statutárního města Havířov 
dosáhly „pouze“ 27 369 tun. Z těchto dat je zřejmé, že nárůst v celém ORP Havířov je způsoben 
produkcí odpadů právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání či živnosti nebo odpad 
pochází z jiných obcí než obce Havířov. 
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Graf 1: Produkce odpadů v ORP, ZÚJ a městě Havířov v roce 2016 

Zdroj: VISOH, Statutární město Havířov, zpracování EY 

Množství produkce odpadů na území města Havířov v roce 2016 znázorňuje Graf 1. Je 
patrné, že z 65 666 tun stavebních odpadů v ORP Havířov jich 64 010 tun pochází z území města 
Havířov, zatímco pouhých 2 561 tun pochází ze systému města. Tedy naprostou většinu těchto odpadů 
vytváří fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání či živnosti.  

U komunálních odpadů tak mají osoby oprávněné k podnikání daleko menší podíl. Celkově 
bylo vyprodukováno v ORP Havířov 39 038 tun komunálních odpadů, na území města Havířov 27 078 
tun a z toho ze systému města Havířov 24 729 tun. 

Produkci a využití odpadů ze statutárního města Havířov se bude věnovat následující část. 

Tabulka 9: Množství vyprodukovaného odpadu (v tunách) 

Množství odpadů (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Ostatní odpady 24 807 25 716 24 938 27 343 26 787 

Nebezpečné odpady 19 21 19 25 21 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Dle Tabulka 9 bylo ve městě Havířov během let 2013 - 2017 vyprodukováno kumulativně 
129 697 tun odpadů. Nejvyšší produkce odpadu bylo dosaženo v roce 2016. Zvláštní anomálie poklesu 
ostatních odpadů v roce 2015 byla způsobena především nízkou produkcí objemného odpadu. Ten klesl 
oproti roku 2014 zhruba o 800 tun a naopak stoupl v roce 2016 o 1 200 tun. Přestože dochází 
každoročně k výkyvům, lze tvrdit, že ostatních odpadů stále přibývá. Hodnoty nebezpečných odpadů 
jsou stabilní a na celkové produkci se podílí jen minimálně. 
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Graf 2: Množství vyprodukovaného odpadu v letech 2013 - 2017 (v tunách) 

 
Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Následující tabulka a grafy podávají obraz o nakládání s odpady. 

Tabulka 10: Celková produkce a nakládání se všemi odpady ve statutárním městě Havířov v letech 2011 - 2015 

Celková produkce a využití odpadů 2011 2012 2013 2014 2015 

produkce [t] 27 307 29 638 24 809 25 714 24 931 

produkce [kg/obyv.] 342 377 320 337 332 

materiálové využití [t] 576 549 1 583 1 607 2 046 

podíl materiálového využití [%] 2,1 1,9 6,4 6,2 8,2 

materiálové využití [kg/obyv.] 7,2 7 20,5 21,1 27,3 

energetické využití [t] 0 0 0 0 0 

podíl energetického využití [%] 0 0 0 0 0 

energetické využití [kg/obyv.] 0 0 0 0 0 

skládkování [t] 19 043 18 687 17 061 16 830 16 142 

podíl skládkování [%] 69,7 63,1 68,8 65,5 64,7 

skládkování [kg/obyv.] 239 238 220 221 215 

spálení [t] 9 11,6 16,7 18 14,7 

podíl spálení [%] 0 0 0,1 0,1 0,1 

spálení [kg/obyv.] 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

kompostování [t] 2 196 5 081 1 247 1 660 1 751 

podíl kompostování [%] 8 17,1 5 6,5 7 

kompostování [kg/obyv.] 27,6 64,7 16,1 21,8 23,3 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 - 2026, zpracování EY  
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Tabulka 10 byla převzata z Plánu odpadového hospodářství. Zobrazuje data týkající se 
způsobů nakládání s odpady za roky 2011 až 2015. Hodnoty jsou uváděny ve třech rovinách:  

► absolutní hodnoty; 
► podíl způsobu nakládání na celkové produkci v daném roce; 
► množství jednotlivých způsobů využití na obyvatele.  

 

Graf 3: Nakládání s odpady mezi lety 2011 - 2015 (v tunách)  

 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 - 2026, zpracování EY 

Z Graf 3 vyplývá, že dominantní způsob nakládání s odpady bylo ve sledovaném období 
skládkování, jehož objem se každoročně daří snižovat. Způsob materiálového využití vzrostl za 
sledované období až čtyřikrát. Množství odpadu, které je kompostováno, dosahuje zhruba stejných 
hodnot na začátku a na konci sledovaného období, přestože v průběhu roku 2012 došlo k rapidnímu 
nárůstu. Tabulka 10 ukazuje podíl spalování od roku 2013, který je 0,1 %. Podíl energetického využití 
zůstává nulový.  

 

1.2.2 Nebezpečné druhy odpadů v komunálním odpadu 

Do skupiny nebezpečné druhy komunálních odpadů řadíme všechny nebezpečné odpady 
spadající do skupiny komunálních odpadů jako například rozpouštědla, kyseliny, zásady a barvy. 

Tabulka 11: Množství nebezpečných komunálních odpadů 

Množství nebezpečných komunálních odpadů 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 10,4 13,4 18,7 19,9 17,2 

Produkce [kg/obyv.] 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 - 2026, zpracování EY 

Dle Tabulka 11 ve sledovaném období 2011 - 2015 vzrostlo množství nebezpečných 
komunálních odpadů. Nejvyšších hodnot tato skupina odpadů dosáhla v roce 2014, kdy produkce 
dosáhla dvojnásobku (19,9 t) oproti hodnotám v roce 2011 (10,4 t). Produkce těchto odpadů na 
obyvatele ve statutárním městě Havířov zaznamenala vzestup i vzhledem k faktu, že počet obyvatel 
dlouhodobě klesá. 

Nebezpečné komunální odpady byly v tomto období odstraňovány hlavně spalováním (90 
%), zbylá část byla využita materiálově. 
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1.2.3 Komunální odpady – kategorie ostatní 

Do skupiny komunálních odpadů řadíme vybrané ze skupiny 15 a dále odpady ze skupiny 
20. Konkrétně se jedná o tyto skupiny odpadů: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 
15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 01 10; 15 01 11; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 
20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19; 20 01 21; 20 01 23; 20 01 25; 20 01 26; 20 01 27; 
20 01 28; 20 01 29; 20 01 30; 20 01 31; 20 01 32; 20 01 33; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36; 20 01 37; 
20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 
20 03 03; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99 dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.1  

Graf 4 zobrazuje procentuální podíl jednotlivých složek komunálního odpadu v roce 2015. 
Nejvýznamnější položkou dosahující zhruba dvou třetin celkového komunálního odpadu je směsný 
komunální odpad (SKO), katalogové číslo 20 03 01. Necelou pětinu tvoří objemný odpad (20 03 07).  

Graf 4: Podíl složek komunálního odpadu v roce 2015 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 - 2026, zpracování EY 

 

1.2.4 Směsný komunální odpad 

Tato podkapitola se věnuje směsnému komunálnímu odpadu, který má katalogové číslo 
20 03 01. Tento druh odpadu se odstraňuje skládkováním.  

Tabulka 12: Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách) 

Produkce SKO 2013 [t] 2014 [t] 2015 [t] 2016 [t] 2017 [t] 

SM Havířov 15 696 15 100 14 462 14 806 14 470 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Směsný komunální odpad patří mezi dominantní složku komunálního odpadu. Graf 5 
zobrazuje vývoj produkce mezi lety 2013 - 2017. Jeho objem od roku 2013 klesl zhruba o tisíc tun a 
v roce 2017 tak činil 14 470 tun. Ke značnému poklesu došlo především mezi lety 2013 - 2014, kdy se 
objem snížil cca o 600 tun. Nejnižší hodnoty ve sledovaném období byly zaznamenány v roce 2015 ve 
výši 14 462 tun. Klesající trend produkce směsného komunálního odpadu lze předpokládat i 
v následujících letech díky legislativním požadavkům zvýšit podíl separovaného a biologicky 
rozložitelného odpadu, spolu se zákazem skládkování SKO od roku 2024.  

                                                      

1 Vyhláška č. 93/2016 o Katalogu odpadů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-93 
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Graf 5: Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu ze systému města Havířov 2013 - 2017 (v 
tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se ve sledovaném období, 
dle Tabulka 13 nijak zásadně nezměnila. Během let 2013 - 2017 došlo k několika výkyvům, přičemž 
oscilace hodnot nepřesáhla 10 kilogramů na obyvatele. Rozdíl mezi hodnotou z roku 2013, kdy 
průměrný obyvatel Havířova vyprodukoval 203 kg SKO, a rokem 2017 dosáhl pouhých 6 kg.  

Tabulka 13: Produkce SKO na obyvatele (v kg) 

Produkce SKO na obyvatele 2013 [kg] 2014 [kg] 2015 [kg] 2016 [kg] 2017 [kg] 

SM Havířov 203 198 193 200 197 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY  

Jak lze pozorovat v Tabulka 14, existuje pouze jediný způsob nakládání se směsným 
komunálním odpadem, a to skládkování. Vzhledem k tomu, že SKO zaujímá až dvě třetiny celkově 
vyprodukovaných komunálních odpadů, nedaří se naplnit potenciál jeho využití.  

Tabulka 14: Způsoby nakládání se SKO (v tunách, %) 

Způsoby nakládání se SKO 2011 2012 2013 2014 2015 

Skládkování [t] 17 531 16 884 15 679 15 079 14 439 

Podíl skládkování [%] 100 100 100 100 100 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 – 2026, zpracování EY 

Využití SKO je možné pouze v příslušných zařízeních, jako jsou ZEVO nebo zařízení 
k mechanicko-biologické úpravě SKO. 
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1.2.5 Biologicky rozložitelné odpady 

Významným katalogovým číslem z hlediska objemu produkce jsou biologicky rozložitelné 
odpady, katalogové číslo 20 02 01 biologicky rozložitelné odpady, ze skupiny 20 02 Odpady ze zahrad 
a parků (včetně hřbitovního odpadu).  

Tabulka 15: Produkce BRO (v tunách) 

Množství odpadů (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

BRO (kat. č. 20 02 01) 1 248 1 660 1 752 2 448 2 340 

Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY 

 Vyprodukované množství biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a parků se ve 
sledovaném období zvýšilo. Z Graf 6 vyplývá, že zatímco v roce 2013 činil 1 248 tun, o pět let později 
se vyšplhal na hodnotu 2 340 tun. Jednalo se tedy o zhruba poloviční nárůst, který je větší než úbytek 
směsného odpadu za téže období. 

Graf 6: Množství vyprodukovaných biologicky rozložitelných odpadů 2013 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY 

Při pohledu na statistiky objemu BRO na obyvatele v Tabulka 16 je vidět jednoznačný trend, 
který vysvětluje nárůst výše zobrazený výše. Počet obyvatel města Havířov kontinuálně klesá, ale 
produkce této skupiny odpadů na obyvatele vzrostla ve sledovaném období téměř dvojnásobně. Přitom 
velmi podobné hodnoty nad 20 kg/obyvatel byly zaznamenány v letech 2014, 2015 a nad 30 kg/obyvatel 
v letech 2016, 2017. Růst je způsoben povinností sběru separovaného biologicky rozložitelného odpadu 
v letních měsících. 

Tabulka 16: Produkce BRO na obyvatele 

Produkce 20 02 01 na obyvatele 2013 [kg] 2014 [kg] 2015 [kg] 2016 [kg] 2017 [kg] 

Město Havířov 16 22 23 33 32 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

V rámci prevence vzniku odpadů bude v roce 2018 pořízeno 1 400 domácích 
kompostérů a 15 kontejnerů na textil. Realizace dodávky kompostérů by se mohla uskutečnit do konce 
roku 2018. Občané Havířova, kteří v minulosti vyplnili dotazník, a tím projevili zájem o domácí 
kompostér, dostanou kompostér na dobu 6 let do výpůjčky (po dobu udržitelnosti projektu). Měl by se 
tak snížit podíl skládkování BRKO, který přispívá ke tvorbě skleníkových plynů a následně ke změnám 
klimatu. 
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1.2.6 Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) jsou vybrané odpady skupiny 20. 
Konkrétně se jedná o tyto katalogová čísla 20 01 01, 20 01 08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 38; 20 02 01; 
20 03 01; 20 03 02 a 20 03 07. Výpočet hodnot v následující Tabulka 17 je dle stejného výpočtu BRKO 
v POH Havířov a metodickým návodem pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce.  

Do výpočtu jsou zahrnuta katalogová čísla, pro která jsou dostupné hodnoty a následně 
jsou vynásobena příslušným koeficientem (20 01 01, koef. 1); (20 01 38, koef. 1); (20 02 01, koef. 1); 
(20 03 01, koef. 0,48); (20 03 07, koef. 0,30), aby byl zjištěn podíl BRKO vznikajícího SM Havířov. 

Tabulka 17: Produkce BRKO (v tunách) 

Množství odpadů (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

BRKO 10 938 11 151 10 878 11 982 11 583 

Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY 

Množství biologicky rozložitelných odpadů činilo ve sledovaném období průměrně přes 11 
500 tun ročně, jak znázorňuje Tabulka 17. Nejnižší hodnoty (10 878 tun) bylo dosaženo v roce 2015, 
nejvyšší (11 982 tun) naopak v roce 2016. V součtu nejsou zahrnuty odpady, které vznikají smluvním 
partnerům při údržbě města, což je v tomto případě údržba veřejné zeleně. Vývoj produkce BRKO je 
důležité sledovat s ohledem na další způsob nakládání s těmito odpady, tak aby byly plněny cíle POH 
pro ukládání BRKO na skládky.  

Graf 7: Produkce BRKO (v tunách) 

 
Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY 

Biologicky rozložitelný komunální odpad se dle Tabulka 18 dříve hlavně skládkoval, čímž 
se zbytečně čerpala kapacita skládek. Ke kompostování došlo s výjimkou roku 2012 jen u necelé pětiny 
tohoto druhu odpadu. Od roku 2016 se začal odpad převážně kompostovat a také byla v roce 2016 
spuštěna do provozu bioplynová stanice v areálu skládky Depos Horní Suchá, a.s. (dále jen DEPOS). 
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Tabulka 18: Způsoby nakládání s BRKO 

Způsoby nakládání s BRKO 2011 2012 2013 2014 2015 

Skládkování [t] 8 415 8 104 7 526 7 238 6 931 

Podíl skládkování [%] 70 56 69 65 64 

Kompostování [t] 2 196 5 082 1 248 1 660 1 752 

Podíl kompostování [%] 18 35 11 15 16 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017-2026, zpracování EY 

 

1.2.7 Materiálově využitelné složky separovaného sběru komunálního 
odpadu 

Do materiálově využitelných složek ze separovaného sběru komunálních odpadů řadíme 
odpady, které lze efektivně sbírat oddělené a jež umožňují následné materiálové využití. 

 

1.2.7.1 Papír ze separovaného sběru 

Nejvýznamnějším materiálem této skupiny odpadů je papír a lepenka, s kat. číslem 
20 01 01. Jedná se o hmotnostně významnou skupinu. Papír, který byl vyseparován ze systému města, 
ukazuje graf a tabulka níže.  

Tabulka 19: Produkce Papíru a lepenky (v tunách) 

Množství odpadů (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Papír a lepenka 543 507 545 583 603 

Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY 

 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

Graf 8 Produkce Papíru a lepenky 
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Data ve kvartálních hlášeních pro EKO-KOM a.s. (dále jen EKO-KOM) obsahují krom 
odpadů ze systému města také odpad převzatý do sběren a výkupen, protože i na tento odpad je 
poskytována podpora ze strany společnosti EKO-KOM. 

Tabulka 20 zobrazuje čtvrtletní produkci papíru dle výkazů pro EKO-KOM. Z tabulky 
vyplývá, že produkce papíru nepatrně stoupá. Nejmenší hodnoty byly naměřeny vždy v prvním čtvrtletí 
roku, zatímco nejvyšší každoročně v druhém, resp. čtvrtém čtvrtletí. Naopak lze usuzovat, že rostoucí 
hodnoty v posledním čtvrtletí ovlivňuje rostoucí poptávka po balicím papíru, krabicích a balícím 
materiálu přes online obchody v předvánočním období. Graf 9 vycházející z totožných dat zobrazuje 
vývoj v posledních třech letech.  

Tabulka 20: Produkce papírového odpadu (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM 

Papír (t) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 

2015 309 385 382 386 

2016 342 408 357 411 

2017 367 416 368 408 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

Graf 9: Čtvrtletní produkce papíru a lepenky 2015 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.2.7.2 Plast ze separovaného sběru 

Vedle papíru je materiálově využitelnou surovinou také plast, tříděný do žlutých nádob. 
Označuje se katalogovými čísly 20 01 39, resp. 15 01 02. Podkladem jsou hlášení SM Havířov pro 
společnost EKO-KOM. 

Produkci plastů znázorňuje následující tabulka a grafy. Od roku 2013 do roku 2017 přibylo 
plastů zhruba o sto tun ročně. Zatímco na začátku roku 2015 bylo vyprodukováno pouze 91 tun během 
prvního čtvrtletí, v posledním čtvrtletí roku 2017 došlo k produkci 139 tun. 
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Graf 10: Produkce plastového odpadu (v tunách) 

 
Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

Rozložení produkce na jednotlivá čtvrtletí ukazuje následující tabulka a graf. 

Tabulka 21: Produkce plastového odpadu (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM 

Plast (t) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 

2015 91 105 95 98 

2016 112 114 119 125 

2017 117 141 122 139 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Z Graf 11 vyplývá, že růst produkce je postupný, přičemž minimální výkyvy v rámci čtvrtletí 
naznačují lehký nárůst v letních měsících, kdy lze očekávat zvýšenou spotřebu nápojů balených 
v plastových lahvích. 
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Graf 11: Čtvrtletní produkce plastů 2015 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.2.7.3 Sklo ze separovaného sběru 

Další materiálově využitelnou komoditou sbíranou v rámci separovaného sběru je sklo, 
které se vhazuje zpravidla do nádob se spodním výsypem. Katalogová čísla jsou 20 01 02 a 15 01 07. 
Podkladem jsou hlášení SM Havířov pro společnost EKO-KOM. 

Graf 12 demonstruje nárůst množství vyprodukovaného skla. Mezi lety 2013 - 2017 vzrostlo 
jeho množství o necelých 100 tun, což představuje 17% nárůst. 

Graf 12: Produkce skleněných odpadů (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 
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Tabulka 22: Produkce směsného skla (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM 

Sklo (t) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 

2015 168 134 140 146 

2016 166 151 131 163 

2017 189 161 127 160 

 Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Tabulka výše zahrnuje počet vyprodukovaných tun skleněných odpadů v jednotlivých 
čtvrtletích let 2015 - 2017. Jak tabulka znázorňuje, produkce skla se neustále zvyšuje.  

Při pohledu na jednotlivá čtvrtletí v Graf 13 je patrné, že produkce skla je největší na 
začátku roku a naopak nejslabší zhruba v jeho polovině.  

Graf 13: Čtvrtletní produkce skla 2015 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.2.7.4 Nápojové kartony 

Nápojové kartony byly donedávna shromažďovány v zanedbatelném množství. Nicméně i 
tato skupina odpadů patří mezi odpady s potenciálem následného využití, a proto je potřeba zvyšovat 
množství tříděných nápojových kartonů. 
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Tabulka 23: Produkce nápojových kartonů (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM 

Nápojové kartony (t) I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 

2015 2 1 0 1 

2016 1 1 1 3 

2017 3 6 7 8 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY  

Produkce nápojových kartonů byla dle tabulky výše v letech 2015 a 2016 prakticky 
zanedbatelná. Od čtvrtého čtvrtletí roku 2016 však začala rapidně stoupat a v roce 2017 dosáhla až 
pětkrát vyššího objemu než v předchozím roce. V Graf 14 a Graf 15 lze pozorovat rozdělení dle druhu 
sběru samostatně, resp. ve směsi. 

Graf 14: Čtvrtletní produkce nápojových kartonů (samostatně) 2015 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Množství nápojových kartonů tříděných samostatně bylo ve sledovaného období 
2015 - 2017 naprostou většinu času zanedbatelné. Až během třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2017 se 
jejich hodnota znásobila minimálně dvacetkrát. Přesto však zůstává nejvyšší a poslední naměřená 
hodnota 0,75 tuny prakticky mizivá. Podobně vzrostl i sběr ve směsi s jinou komoditou, zejména s plasty, 
ale i papírem, který dosahuje zřetelně vyšších hodnot oproti samostatnému sběru nápojových kartonů.  
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Graf 15: Čtvrtletní produkce nápojových kartónů ve směsi 2015 – 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.2.7.5 Kovy ze separovaného sběru 

 Mezi dalšími materiálově využitelnými odpady jsou kovy. Kovy jsou v katalogu odpadů 
vedeny pod katalogovým číslem 20 01 40.  

Tabulka 24: Kovy ze separovaného sběru (v tunách) 

Množství odpadů 2013 2014 2015 2016 2017 

Kovy 3 5 5 7 7 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Ve sledovaném období 2013 - 2017 došlo ke zvýšení produkce této komodity. Zatímco 
v roce 2013 činila produkce necelé tři tuny, v roce 2017 byla dvojnásobná. 

Graf 16: Produkce kovů 2013 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 
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1.2.7.6 Způsoby nakládání s materiálově využitelnými odpady 

Mezi materiálově využitelné složky ze separovaného sběru komunálního odpadu řadíme 
papír, plast, sklo, kovy, textil a kompozitní obaly (tetrapak). Jejich využití je zobrazeno v následující 
tabulce. Materiálové využití tříděných odpadů činilo mezi lety 2013 - 2015 průměrně 1 345 tun. Podíl 
energetického využití neustále stoupá, přičemž v roce 2016 činil již 14 procent. 

Tabulka 25: Způsoby nakládání s tříděnými odpady (v tunách, %) 

Způsoby nakládání s tříděnými odpady 2011 2012 2013 2014 2015 

Materiálové využití [t] 555 540 1 398 1 294 1 356 

Podíl materiálového využití [%] 43 41 94 88 86 

Energetické využití [t] 0 0 82 172 226 

Podíl energetického využití [%] 0 0 6 12 14 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 - 2026, zpracování EY 

Data v letech 2011 a 2012 byla počítána podle jiné metodiky. 

 

1.2.7.7 Nádoby na separovaný sběr  

Aktuální stav stanovišť pro separovaný sběr se liší od požadavků na optimální stav. Nádoby 
nejsou umístěny na vhodně upraveném terénu a dlouhodobě se vyskytují stížnosti občanů na stav 
stanovišť. Nádoby jsou umístěny v zeleni nebo ve vozovce a bylo by vhodné pro komfort občanů 
provádět průběžně revitalizaci stanovišť na třídění sběr. Dále některé nádoby omezuj rozhled pro řidiče 
a chodce, což snižuje bezpečnost silničního provozu. Níže je uvedeno několik příkladů stanovišť, která 
potřebují úpravu.  

Stanoviště č. 16, ulice U Stromovky 

Kontejnerové stání je nedostatečné svojí velikostí. Kontejnery jsou umístěny na 
nezpevněné ploše (trávník). Budoucí požadovaný počet nádob: 2x SKO, 1x papír, 1x plasty, 
1x biologické odpady, 1x sklo (1,55 m3). 

Obrázek 6: Ilustrační foto, ulice U Stromovky 

 
Zdroj: SM Havířov  
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Stanoviště č. 46, ulice Hybešova 
- Kontejnerové stání je nedostatečné svojí velikostí. Kontejnery jsou umístěny v křížení 

ulice Hybešova s chodníkem, kde kontejnery mohou bránit v rozhledu vozidlům. Budoucí 

požadovaný počet nádob: 3x SKO, 1x papír, 2x plasty, 1x biologické odpady, 1x sklo 

(1,55 m3). 

Obrázek 7 Ilustrační foto, ulice Hybešova 

 
Zdroj: SM Havířov 

 

Stanoviště č. 177, ulice Vardasova (vnitroblok) 

Kontejnerové stání je o nedostatečné velikosti a umístěné přímo na vozovce ve vnitrobloku. 
Umístění nádob podél osy komunikace snižuje počet parkovacích míst a nádoby jsou vizuálně 
opotřebované. Budoucí požadovaný počet nádob: 4x SKO, 3x papír, 3x plasty, 1x sklo (1,55 m3). 

Obrázek 8 Ilustrační foto, ulice Vardasova 

 
Zdroj: SM Havířov 

 

Vzhledem k trendům posilování separace a umisťování nádob na více druhů odpadů a 
možnosti využití adresnějšího systému sběru odpadu (Door to door systém nebo PAYT systémů), je 
nutné detailněji zvážit umístění většího počtu nádob na veřejná prostranství a k samotným 
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nemovitostem. Špatný stav separačních hnízd lze zlepšit jejich postupnou obnovou a integrací 
požadavku na umístění kontejnerových stání do úprav komunikací a případně dalších veřejných 
prostorů.  

Postupnou úpravu kontejnerových stání lze realizovat například na základě plánu obnovy. 
Dle charakteru zástavby lze realizovat úpravu kontejnerových stání v různých formách a jejich 
kombinací: 

► Pouze zpevnění ploch, 
► Zajištění zastřešení, 
► Zajištění oplocení a uzamčení, 
► Uzavření kontejnerových stání vhodným architektonickým prvkem. 

Kvalita separačních hnízd může být psychologickou bariérou pro občany v třídění odpadu.  

 

1.2.7.8 Podzemní nádoby 

Ze současných trendů je nutno zmínit instalaci velkokapacitních podzemních nádob. Tyto 
jsou budovány především v centrech historických měst. Výhody podzemních kontejnerů jsou: 

► Podzemní kontejnery splynou lépe s okolím, proto se využívají především v turistických 
oblastech.  

► Nedochází ke znehodnocení odpadu, například srážkami. 
► Minimalizuje se zápach v letních měsících. 
► K odpadu není přístup a nemůže docházet k jeho vymístění mimo nádobu. 
► Výhodou velkokapacitních kontejnerů je také jejich větší kapacita než standardní nádoby na 

sběr odpadu, takže je možné snížit frekvenci svozu odpadu. 

 

Nevýhody u podzemních kontejnerů jsou: 

► Vysoké investiční náklady – kontejnery je nutné umístit do betonové jímky a jedná se relativně 
drahé řešení. 

► K podzemním kontejnerům musí být přímý přístup nákladním vozidlem. Aby byl zajištěn přístup 
ke kontejnerům, tak obvykle dochází k redukci parkovacích míst. 

► Realizace je komplikovaná vzhledem k množství inženýrských sítí v podzemí. 
► Pro svoz podzemních kontejnerů je nutné auto s hydraulickou rukou o dostatečné kapacitě, 

které by musel smluvní partner si zajistit. 
► Dochází k prodražení svozu odpadu vzhledem k nižší efektivitě oproti nádobám s horním 

výsypem. 
► U podzemních kontejnerů pro plasty a papír dochází k umisťování odpadu v okolí kontejnerů a 

to z důvodu, že se v hrdle kontejneru vzpříčí odpady nebo odpady nemohou projít hrdlem (velké 
plastové nádoby, lepenky). 

Po zhodnocení místních podmínek na území města Havířova, je nutno konstatovat, že 
výstavba těchto nádob by byla na území města velmi komplikovaná (hustá síť podzemních vedení, 
zábor parkovacích míst, neefektivní provoz). Z tohoto důvodu již nebyl tento záměr v dalších částech 
KOH rozpracován. 

 

1.2.8 Stavební a demoliční odpady 

Hmotnostně významnou složkou odpadů ve statutárním městě Havířov jsou jednoznačně 
stavební a demoliční odpady. Do této skupiny odpadů patří všechny odpady uvedené pod katalogovými 
čísly začínajícími 17.  
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Tabulka 26: Produkce stavebních a demoličních odpadů (v tunách) 

Stavební a demoliční odpady 2013 2014 2015 2016 2017 

Beton 0 3 0 0 0 

Cihly 0 0 0 31 21 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 0 0 0 0 0 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 183 311 688 660 545 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0 0 0 1 3 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 1 382 1 748 1 704 1 869 1 652 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Objem stavebních a demoličních odpadů se od roku 2013 zvýšil celkem o více než 500 
tun. V roce 2016 množství přesahovalo hranici 2 500 tun, ale během posledního roku se snížilo. Při 
pohledu na Tabulka 26, je patrné, že dvě položky - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - jsou 
každoročně vysoké, zatímco beton, cihly či izolační materiály dosahují relevantních hodnot zcela 
nepravidelně. 

Graf 17: Produkce stavebních a demoličních odpadů (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Velkým problémem, který se týká této skupiny odpadů, je fakt, že valná většina 
se odstraňuje skládkováním. Zatímco v roce 2011 a 2012 připadalo na tento způsob odstraňování až 
99 % všech vyprodukovaných stavebních a demoličních odpadů, v roce 2015 už jen 71 %. Zásadně se 
naopak zvedl podíl materiálového využití na 28,8 % všech odpadů kategorie 17 vyprodukovaných v roce 
2015. 

 

1.2.9 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Do elektroodpadů řadíme elektrická a elektronická zařízení v režimu zpětného odběru. 
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Tabulka 27: Evidence zpětně odevzdaného EEZ (v t) 

Evidence zpětně odevzdaného EEZ 2013 2014 2015 2016 2017 

Elektrowin – lednice (kg) 46 998 43 260 42 720 49 280 52 840 

Elektrowin – ostatní (kg) 30 490 30 500 44 340 61 030 51 710 

ASEKOL - TV + PC (ks) 3 053 2 651 2 682 2 607 2 183 

ASEKOL - ostatní (kg) 9 141 7 356 6 774 8 705 7 358 

Ekolamp (kg) 403 378 169 766 1 387 

Zdroj: Statutární město Havířov, zpracování EY 

Tabulka 27 zobrazuje evidenci zpětně odevzdaných elektrických a elektronických zařízení 
během let 2013 - 2017. Hodnoty jsou většinou v kilogramech, pouze u položky ASEKOL TV + PC, je 
množství těchto zařízení v kusech.  

Graf 18: Zpětně odevzdané EEZ – ELEKTROWIN (v kg) 

Zdroj: Statutární město Havířov, zpracování EY 

Graf 18 zobrazuje graficky vývoj zpětně odevzdaného EEZ kolektivnímu systému 
ELEKTROWIN a.s. (dále jen ELEKTROWIN). Lze si všimnout, že ve sledovaném období 2013 - 2017 
došlo zhruba ke dvaceti-procentnímu nárůstu lednic. Objem ostatních komodit zpětně odevzdaného 
EEZ se v roce 2016 oproti roku 2013 dokonce zdvojnásobil, nicméně v roce 2017 se snížil na 51 710 kg.  
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Graf 19: Zpětně odevzdané EEZ – ASEKOL (v kg, ks) 

Zdroj: Statutární město Havířov, zpracování EY 

Množství vrácených TV a PC obrazovek se od roku 2013 do roku 2017 snížilo skoro o 900 
ks. Dle Graf 19 se ostatní zpětně odevzdané EEZ - ASEKOL také snížilo z 9 141 kg z roku 2013 na 
7 358 kg v roce 2017. Klesající trend v objemu těchto odpadů narušil jen rok 2016, kdy hmotnost 
odevzdaného OEEZ kolektivnímu systému ASEKOL dosáhla 8 705 kg. 

Graf 20: Zpětně odevzdané EEZ – EKOLAMP (v kg) 

Zdroj: Statutární město Havířov, zpracování EY 

K obrovskému nárůstu došlo ve sledovaném období u společnosti EKOLAMP s.r.o. (dále 
jen EKOLAMP), jak vyplývá z Graf 20. Od roku 2013, kdy hmotnost zpětně odevzdaného EEZ byla 
403 kg, v roce 2017 činila 1 387 kg.  
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1.2.10 Odpadní oleje 

Odpadní oleje jsou sbírány na sběrných dvorech a jejich produkce je v průběhu posledních 
let stabilní.  

Tabulka 28: Produkce odpadních olejů (v tunách) 

Množství odpadů (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpadní oleje 2 2 2 3 2 

Zdroj: ISPOP, zpracování EY 

Graf 21 demonstruje vývoj sběru odpadních olejů skupiny (13 02 08) a produkce 
nepřesahuje 3 tuny ročně. 

Graf 21: Produkce odpadních olejů 2013 - 2017 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.2.11 Odpad přijatý na povolení mobilního svozu  

Tato podkapitola se věnuje vývoji odpadu přijatého na povolení mobilního svozu v Havířově 
ze systému města, kdy se jedná převážně o sběr a svoz SKO, odpadů z údržby zeleně a zeleně od 
občanů a objemného odpadu.  

Tabulka 29: Celkový odpad mobilní svoz - sběr (v tunách) 

Mobilní svoz (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Mobilní svoz - CZT00475 17 779 17 481 16 742 17 739 17 392 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Tato podkapitola se věnuje vývoji odpadu přijatého na povolení mobilního svozu v Havířově 
ze systému města, kdy se jedná převážně o sběr a svoz SKO, odpadů z údržby zeleně a zeleně od 
občanů a objemného odpadu.  

Tabulka 29 a Graf 22 ukazují relativně stabilní hodnoty odpadu přijatého na povolení 
mobilního svozu. Jeho dominantní původ tvoří biologicky rozložitelný odpad (kat. č. 20 02 01) a 
především směsný komunální odpad (kat. č. 20 03 01). 
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Graf 22: Celkový odpad - mobilní svoz (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.2.12  Objemný odpad v jednotlivých zařízeních 

Graf 23 zobrazuje příjem objemného odpadu (kat. č. 20 03 07) na sběrné dvory a DEPOS. 
Nejvíce objemného odpadu přebírá sběrný dvůr Karvinská. V posledních dvou letech rapidně stouplo 
množství těchto odpadů na sběrném dvoře Jarošova, zatímco došlo k úbytku množství svezeného 
odpadu přímo na zařízení DEPOS a v rámci mobilního svozu. Jen nepatrnou část oproti ostatním 
zaujímá mobilní sběrna NO. Objemný odpad sebraný na sběrných dvorech finálně také končí na skládce 
společnosti DEPOS, ale partnerem pro skládku jsou TSH. 

Graf 23: Umístění objemného odpadu v letech 2013 - 2017 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 
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1.2.13 Příspěvkové organizace – produkce odpadu 

Tato podkapitola se věnuje množství produkce odpadu a frekvence svozu všech hlavních 
veřejnoprávních příspěvkových organizací s provozem na území SM Havířov. Patří sem: 

► mateřské a základní školy, 
► základní umělecké školy, 
► kulturní služby jako jsou městské knihovny a kulturní střediska, 
► rekreační a sportovní služby, 
► domovy seniorů, 
► služby pomáhající lidem s invaliditou. 

Technické služby Havířov s.r.o. (dále jen TSH nebo Technické služby Havířov) nebo 
zajišťují svoz odpadu valné většiny příspěvkových organizací. S jednotlivými příspěvkovými 
organizacemi mají smluvně zavázanou četnost a objem svozu. Celková tonáž SKO od příspěvkových 
organizací činila v roce 2017 přes 130 tun. Detailní přehled množství odpadu, počty kontejnerů pro SKO 
a BRKO nádob a frekvence svozu pro příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze. 

Mnoho organizací má nastaven sezónní režim. Platí to například pro Správu sportovních a 
rekreačních zařízení Havířov, kde je četnost svozu dvou kontejnerů snížena mezi dubnem a červencem. 
Dále se to týká zejména škol, konkrétně Základní školy a Mateřské školy Havířov – Bludovice Frýdecká, 
Základní školy Havířov – Město (1. máje), Základní školy Havířov – Šumbark (Školní) a Mateřské školy 
Občanská, které využívají režimu až poloviční frekvence svozu odpadu v měsících červenci a srpnu, 
kdy mají z důvodu prázdnin omezený provoz. 

Technické služby Havířov také zajišťují separovaný sběr papíru, plastu i skla a četnost 
svozu separovaného sběru se mezi jednotlivými organizacemi liší. Z poskytnutých dat vyplývá, že valná 
většina mateřských a základních škol využívá pro separovaný sběr městskou síť a nemá samostatně 
nasmlouvaný separovaný sběr (viz. Příloha).  

S některými příspěvkovými organizacemi mají Technické služby Havířov smluvně 
zavázány i svoz dalších komodit jako jsou zdravotnické odpady (kat. č. 18 01 01 a 18 01 03), svoz 
objemného odpadu (kat. č. 20 03 07), biologicky rozložitelný komunální odpad (kat. č. 20 02 01), 
separovaný sběr obalů (papír s kat. č. 15 01 01, plasty s kat. č. 15 01 02 a sklo s kat. č. 15 01 07) a 
ojediněle kal ze septiků a žump (kat. č. 20 03 04).  

Technické služby Havířov nemají navázánu spolupráci s Mateřskou školou Havířov – 
Město (Resslova) a Základní školou Havířov – Šumbark (M. Pujmanové). Svoz směsného komunálního 
odpadu neobstarávají pro Základní školu Kapitána Jasioka, ze které sváží pouze plasty. 

V SM Havířov provozují svoz odpadu i další společnosti, minimálně to jsou: 

► FCC Česká republika, s.r.o., která zajišťuje svoz separovaného papíru v zásadě nepravidelně 
na zavolání,  

► DEPOS, jenž zajišťuje svoz gastroodpadu a minoritní část biologických odpadů, 
► TRAFIN OIL, a.s., jehož hlavní činností je svoz olejů, 
► společnosti ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP, které se zabývají elektrozařízením, 
► SMOLO Services s.r.o. specializující se na svoz plastů. 
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1.2.14 Srovnání ukazatelů s podobnými městy 

Srovnání způsobu nakládání s odpady jednotlivých měst je velmi užitečný ukazatel 
efektivity odpadového hospodářství. Pro získání relativní pozice města Havířov bylo vybráno pět měst 
podobné velikosti a počtem obyvatel - Olomouc, Zlín, Kladno, Hradec Králové a Pardubice.  

Informace o nakládání s odpady v jednotlivých městech byly převzaty z Českého 
statistického úřadu, Plánů odpadového hospodářství jednotlivých měst a webových stránek technických 
služeb provozující služby v daných lokalitách. Srovnání se soustředilo na kategorie produkce SKO, 
BRO, objemného odpadu, separovaného odpadu, srovnání počtu sběrných dvorů a frekvence svozu 
velkoobjemových kontejnerů.  

Mezi základní ukazatele odpadového hospodářství patří srovnání produkce celkového 
počtu odpadu na jednoho obyvatele. Hodnoty pro jednotlivá města za rok 2015 jsou uvedeny 
v následující tabulce.  

Tabulka 30: Počet obyvatel a produkce celkových odpadů v městech v roce 2015 

  Havířov Olomouc Zlín Kladno HK Pardubice 

počet obyvatel k 31. 12. 2015 74 101 100 378 75 117 68 660 92 929 90 044 

celkem odpadu (t) 24 957 27 921 28 715 19 392 41 359 29 885 

měrný ukazatel (kg/obyv.) 337 278 382 282 445 332 

Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, ČSÚ, zpracování EY 

Z tabulky vyplývá, že Havířov měl poměrně vysokou produkci celkových odpadů na 
jednoho obyvatele tj. 337 tun odpadu za rok. Vyšší produkci měl pouze Zlín a Hradec Králové, přičemž 
na vysoké produkci v Hradci Králové se podílelo velké množství BRO a stavebního odpadu. Stavební 
odpad může do velké míry ovlivňovat hodnoty tohoto ukazatele, a proto je užitečné přihlédnout i k dalším 
podskupinám produkce nakládání s odpady, jako je v první řade SKO.  

Tabulka 31: Produkce SKO ve městech v roce 2015 

SKO Havířov Olomouc Zlín Kladno HK Pardubice 

celkem (t) 14 462 16 054 13 101 13 882 16 393 15 330 

měrný ukazatel (kg/obyv.) 195 160 174 202 176 170 

Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, zpracování EY 

Snížení produkce SKO je jednou z hlavních priorit POH Havířova, protože SKO je odpad, 
který končí na skládce odpadu a obsahuje složky, které mají další využití, jako jsou materiálově 
využitelné komodity (papír, lepenka, plast, sklo, textil, oleje, kov atd.) nebo biologicky rozložitelný odpad 
vhodný ke kompostování. Čím větší produkce SKO, tím méně jsou naplňovány principy tzv. recyklační 
společnosti. V rámci produkce 195 kg na obyvatele za rok je Havířov druhý od konce ze srovnávaných 
měst. Horší je pouze Kladno, které má spolu s Havířovem velké rezervy v předcházení vzniku odpadu. 

Tabulka 32: Produkce BRO ve městech v roce 2015 

BRO Havířov Olomouc Zlín Kladno HK Pardubice 

celkem (t) 1 752 3 787 2 545 2 278 7 253 3 186 

měrný ukazatel (kg/obyv.) 24 38 34 33 78 35 

Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, zpracování EY 

Na chvostu tabulky se Havířov také pohybuje v produkci BRO ze zahrad a parků, což značí 
velmi nízký separovaný sběr tohoto druhu odpadu a také „outsourcing“ produkce na smluvní dodavatele 
města, kteří provádějí například údržbu parků. Vzhledem k tomu, že od roku 2024 by mělo dojít 
k povinnému sběru BRKO, Havířov bude muset razantně změnit způsob sběru a nakládání s tímto 
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odpadem. Produkce BRO dosáhla v roce 2015 pouhých 24 kg / obyv., což je čtyřikrát méně než 
v případě Hradce Králové2. 

Graf 24: Produkce tříděných odpadů na obyvatele v roce 2015 (v kg) 

 
Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, zpracování EY 

Měrnou produkci tříděných odpadů plastu, papíru a skla ilustruje Graf 24. Prakticky stejně 
vysokou míru třídění těchto tří komodit odpadu vykazují města Havířov, Kladno a Pardubice, přičemž 
rozdíl mezi komoditami činí maximálně 2 kg na obyvatele. Vyrovnané ukazatele plastu a skla u zbylých 
měst narušuje diametrálně rozdílné množství vyprodukovaného papíru. Ve Zlíně dosáhl v roce 2015 
necelých 30 kg na obyvatele, v Hradci Králové dokonce až 37 kg na obyvatele.  

Tabulka 33: Produkce stavebních a demoličních odpadů ve městech v roce 2015 

Stavební a dem. odpady Havířov Olomouc Zlín Kladno HK Pardubice 

celkem (t) 2 392 135 956 29 4 729 4 076 

měrný ukazatel (kg/obyv.) 32 1 13 0 51 45 

Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, zpracování EY 

Stavební a demoliční odpady, tj. odpady katalogové skupiny 17, vykazují zcela rozdílné 
hodnoty. Nejvyšší byly vyprodukovány v Hradci Králové (51 kg/obyv.) a Pardubicích (45 kg/obyv.). Nižší 
množství bylo vyprodukováno v Havířově, konkrétně 2 392 tun. Čtvrtý Zlín se dostal pod hranici tisíce 
tun. Zcela zanedbatelné tonáže na obyvatele byly vyprodukovány v Olomouci a Kladně. 

Tabulka 34: Produkce objemného odpadu ve městech v roce 2015 

Objemný odpad Havířov Olomouc Zlín Kladno HK Pardubice 

celkem (t) 3 957 1 753 2 177 613 2 065 3 822 

měrný ukazatel (kg/obyv.) 53 17 29 9 22 42 

Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, zpracování EY 

Poslední sledovaná skupina odpadů, objemný odpad, přinesla v roce 2015 městu Havířov 
příčku s nejvyšší produkcí objemného odpadu. Havířov měl tohoto odpadu vůbec nejvíce a to i přesto, 
že má jako druhý nejméně obyvatel. Celková produkce objemného odpadu dosáhla 3 957 tun, což činí 
53 kg na obyvatele. V měrném ukazateli se Havířovu jen částečně přiblížily Pardubice s 42 kg na 

                                                      

2 V POH Hradce Králové je uvedeno, že do produkce města byly zahrnuty i odpady a materiály 

shromažďované od občanů města nebo z údržby města mimo evidenci odpadového hospodářství města, zejména 
bioodpady z veřejné zeleně a odpady vykupované sběrnami a dále výrobky předávané občany v rámci zpětného 
odběru. 
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obyvatele. Nízké hodnoty byly dosaženy naopak v Kladně a relativně nízké v Olomouci nebo Hradci 
Králové, který měl tonáž většiny odpadů velmi vysokou. 

Graf 25: Měrná produkce odpadů ve městech na obyvatele (v kg) 

 
Zdroj: SM Havířov, POH jednotlivých měst, zpracování EY 

Graf 25 zobrazuje měrnou produkci obyvatel sledovaných měst u směsného komunálního 
odpadu, plastu, papíru, skla a biologicky rozložitelných odpadů. Z grafu je patrné, že Havířov dosahuje 
oproti ostatním městům vysoké hodnoty produkce SKO, a množství tříděných odpadů je téměř nejnižší. 
Tento ukazatel značí, že lidé nejsou navyklí třídit tolik, co v ostatních městech. Dále z dat vyplývá, že 
podstatnou kapitolou, na kterou je nutné se zaměřit, jsou BRO. 

Nakládání s odpady v Havířově činilo v roce 2015 z 64,7 % skládkování, 8,2 % materiálové 
využití a 7 % kompostování. Jednalo se o druhý nejvyšší podíl odstraňování odpadů skládkováním ze 
všech šesti sledovaných měst. Hůře na tom bylo jen Kladno se 76,8 % odpadů odstraněných 
skládkováním v roce 2016. Vysoké procentuální hodnoty bývají způsobeny především způsobem 
odstraňování směsných komunálních odpadů, které se dominantně podílí na celkových odpadech. SKO 
bylo v témže období odstraňováno pouze skládkováním ve městech Havířově, Zlíně, Kladně (rok 2016) 
a Hradci Králové. V Olomouci se v roce 2014 skládkovalo jen 14 % SKO, zatímco zbytek se v souladu 
s koncepcí vyvážel do spalovny SAKO Brno, kde byl energeticky využit.  

Na území Havířova se nachází pouze dva sběrné dvory, což je shodné s Olomoucí a 
Kladnem. Nejvyšší počet SD, konkrétně osm, se nachází v Pardubicích. Čtyři sběrné dvory jsou 
provozovány na území Zlína a Hradce Králové. 

Pro všechna města platí, že objemný odpad mohou obyvatelé v průběhu roku umisťovat 
do sběrných dvorů. Velkoobjemové kontejnery bývají do ulic umisťovány nepravidelně. V Olomouci a 
ve Zlíně jsou zavedeny jarní a podzimní sběrové soboty, v období od konce března do začátku května, 
resp. během října až do začátku listopadu. V Kladně Technické služby Kladno přistavují vany pro sběr 
velkoobjemového odpadu každý všední den do dvou různých lokací, a to dle pravidelných rozpisů pro 
měsíce duben až červen a září až listopad. V Pardubicích jsou velkoobjemové kontejnery přistavovány 
do vybraných lokalit jednou týdně, ale dle harmonogramu jen v určité týdny. 

 

1.2.15 Příklady dobré praxe dalších měst 

Již při porovnávání 5 měst podobné velikosti a osídlení obyvateli, tj. měst Olomouc, Zlín, 
Kladno, Hradec Králové a Pardubice byly zřetelné určité rozdíly, které mohou být zdůvodněny místními 
podmínkami, způsobem organizace separovaného sběru a dalších složek odpadového hospodářství, 
snahou o předcházení vzniku odpadu a v neposlední řadě informačními kampaněmi a osvětou občanů. 
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Předcházení vzniku odpadu je hlavní a perspektivní cesta ke snižování nákladů na sběr a 
využití odpadů obecně. Obce, které mají nízkou produkci odpadů, mají často i velmi nízké náklady na 
provoz odpadového hospodářství. Klíčové je celkové nastavení systému odpadového hospodářství s 
prvky finanční motivace obyvatel a celé šíře opatření a aktivit, které lze významně podpořit osvětovou 
činností města a občanských sdružení. Právě osvěta je nejúčinnějším a klíčovým nástrojem pro 
předcházení a snižování produkce odpadů, tedy i dobré fungování odpadového hospodářství 
města. 

Hlavním problémem nakládání s komunálními odpady je vysoká produkce směsného 
odpadu. Produkci směsného komunálního odpadu lze snížit, protože tento odpad obsahuje významné 
množství využitelných surovin. Pro obce je obvykle ekonomicky výhodnější podpořit třídění těchto 
surovin než platit vyšší náklady na odstranění směsného komunálního odpadu. Naznačují to rozdíly v 
roční produkci tohoto odpadu z různých míst ČR přepočtené na 1 obyvatele. 
Právě porovnávání se s dalšími městy a obcemi srovnatelné velikosti celkově poskytuje stimuly pro 
posílení a realizaci dalších opatření. Vhodné je sledovat celou šíři vybraných indikátorů, které jsou 
meziročně zveřejňovány z dat v rámci dotazníků měst a obcí pro EKO-KOM, tedy údaje publikované 
společností EKO-KOM ve sbornících konference Odpady a obce nebo údaje ze studií Institutu 
udržitelného rozvoje města a obcí (IURMO). 

Většinou jsou srovnávány indikátory celková produkce odpadů, produkce směsného 
odpadu, příjem obce od EKO-KOMU za vytříděné obaly (vše v přepočtu na 1 obyvatele) a úroveň 
recyklace odpadů. 

V průměru obce ČR produkují kolem 300 kilogramů komunálních odpadů v přepočtu na 
1 obyvatele a rok. Z toho asi dvě třetiny tvoří směsný odpad. V jeho produkci jsou u obcí velké rozdíly. 
Pokud je zanedbáno 5 % nejmenších a 5 % nejvyšších hodnot, byla v roce 2015 v sídlech nad 3 000 
obyvatel produkce od cca. 140 do 300 kg. Nejnižší produkce směsného odpadu v obcích se pohybuje 
kolem 60 kg/ob/rok, ve městech je to kolem 100 kg/ob/rok. Pokud máme dát vhodný příklad, pak město 
Písek s cca 30 tis. obyvateli produkovalo za rok 2015 pouhých 137,8 kg směsného odpadu na 
obyvatele. V porovnání město Havířov produkovalo za stejný rok 195 kg na obyvatele. Obdobně město 
Dvůr Králové nad Labem (15 840 obyvatel) snížilo produkci směsného odpadu na 128 kg v roce 2015. 
Z menších měst a tím i případně odlišným charakterem zástavby je to např. město Fulnek (5 700 
obyvatel) a pouhých 100 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele. 

Podobně jako u směsného odpadu jsou velké rozdíly i u tříděných složek. To naznačuje, 
že mnoho obcí má potenciál navýšit separovaný sběr (papír, plast, sklo, nápojové kartony). Dosažitelná 
úroveň recyklace je závislá na celkovém nastavení systému odpadového hospodářství a typu zástavby. 
Podstatná, jak už bylo uvedeno výše, je veškerá osvěta a informační kampaně podporující navržená 
opatření a aktivity města.  

Pro předcházení vzniku odpadů a úspěšné snižování jejich produkce, které vidíme 
v příkladech dobré praxe z tohoto pohledu v nejlepších městech ČR lze doporučit následující opatření 
a aktivity. 

► Opatření pro osvětu, informování a zapojování obyvatel do problematiky prevence vzniku a 
snižování objemu odpadů. 

► Opatření pro motivaci obyvatel. 
► Opatření pro podporu třídění obalů (papíru, plastů, skla a kovů). 
► Opatření regulace objemu nádob na směsný odpad. 
► Opatření pro podporu třídění bioodpadu včetně gastroodpadu. 

► Podpora domácího kompostování. 
► Podpora komunitního kompostování. 
► Podpora snížení produkce bioodpadů z údržby zeleně. 
► Podpora prevence vzniku potravinových odpadů formou potravinových bank. 
► Podpora sběru a využití gastroodpadu v rámci gastro provozů organizací města, 

podnikatelů i sběru od občanů. 
► Opatření pro podporu snižování objemu reklamních materiálů. 
► Opatření pro podporu spotřeby nebalené (kohoutkové) vody, předcházení vzniku 

jednorázových obalů. 
► Opatření pro podporu využití zelených zakázek (nákupu ekologicky šetrných výrobků) na úrovni 

města, městských a případně dalších organizací. 



 

Stránka 48 z 171 

 

► Opatření pro podporu RE-USE programů a center, sdílení věcí a služeb, sběru pro charitativní 
účely. 

Součástí všech těchto výše uvedených opatření je samozřejmě osvěta veřejnosti, která 
hraje klíčovou roli pro dobré fungování odpadového hospodářství měst a obcí. Veřejnost má zájem i 
o informace, které jí umožní odpadům předcházet. 

Například město Dvůr Králové nad Labem má jednu z nejmenších produkcí směsných 
odpadů v ČR, za což vděčí nejen svým obyvatelům, ale i své práci, kterou vynakládá na poli osvěty. 
Informace s tématikou odpadů zde naleznete v tisku města a regionu, na webu města, v letácích a 
brožurách pro domácnosti, na výlepových plochách či na panelu naučných stezek. Již osm let město 
vydává odpadový kalendář, který obdrží všechny domácnosti. Na téma odpadů uspořádalo město i 
výstavu. 

Informace o stavu odpadového hospodářství nepotřebuje znát jen veřejnost, ale i zástupci 
obcí a měst a jeho organizací ke zvážení efektivnosti svého chování. Jednou z možností, jak si udělat 
obrázek o tom, v jakém stavu se obec či město ve vztahu k odpadovému hospodářství nachází, je 
sledovat vybrané indikátory. Nejdůležitější je obecně doporučeno sledovat celkovou produkci odpadů, 
produkci směsného odpadu, příjem od EKO-KOMU za vytříděné obaly (vše v přepočtu na 1 obyvatele) 
a úroveň recyklace odpadů. Jedním z důležitých indikátorů stavu odpadového hospodářství obce či 
města je příjem od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů v přepočtu na 1 obyvatele. Pokud je příjem 
podprůměrný, indikuje to, že se v obci málo třídí, a také to, že je zde málo nádob na tříděný sběr nebo 
jejich rozmístění není ideální. 

Další možností, jak porozumět stavu odpadového hospodářství obce či města, je porovnat 
situaci své obce se svými sousedními obcemi v regionu a porovnat situaci ve srovnatelných městech 
dle jejich velikosti. I mezi sousedními obcemi či srovnatelnými obcemi či městy v rámci ČR mohou 
existovat poměrně velké rozdíly, a to jak v produkci odpadů, tak v nákladech na odpadové hospodářství, 
které mohou napovědět nebo inspirovat, jak současný stav odpadového hospodářství dále zlepšit. 

Pokud se v rámci hledání příkladů dobré praxe a výše uvedeného porovnávání 5 měst 
podobné velikosti a osídlení obyvateli, tj. měst Olomouc a dalších zaměříme na město s nejlepšími 
hodnotami produkce v rámci těchto 5 měst, tj. město Olomouc s produkci odpadů 278 kg/obyv. (2015) 
a produkcí 160 kg/obyv. (2015), pak je vhodným příkladem města s dlouhodobě velmi dobrými výsledky 
v separaci odpadů. V případě potřebného naplnění cíle evropské rámcové směrnice o odpadech 
(ES/98/2008), který byl stanoven pro rok 2020, tj. recyklovat minimálně 50% komunálního odpadu, se 
městu daří k těmto cílům přiblížit již dnes. V roce 2014 byla míra separace 52,70%, v roce 2015 49,07%, 
v roce 2016 49,75%, přičemž hodnotu 50% město překračovalo již v letech 2011-2012. 

Spolupráce společnosti EKO-KOM a Olomouckého kraje vede k zahušťování sběrné sítě 
kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění pro občany pohodlnější a tato skutečnost významně 
napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. V Olomouci mají díky tomu 
na svém kontě i celou řadu prvenství. Olomouc byla například průkopníkem v zavádění třídění 
nápojových kartonů do speciálně určených sběrných nádob či ve sběru bioodpadů ve vybraných 
městských částech. Od roku 2011 probíhá svoz biologicky rozložitelného odpadu na celém území 
města. Díky cílené a rozsáhlé informační kampani se již do svozu zapojilo téměř 6 000 domácností.  

Již v roce 2002 přijal Magistrát města Olomouce záměr zdvojnásobit počet sběrných 
stanovišť (sběrných hnízd) na dvojnásobek do roku 2004 (z původních 348 stanovišť a 900 nádob v roce 
2012), resp. s plánem dosáhnout do roku 2010 počtu 500 stanovišť. V roce 2013 již doplnilo město 
počet na 802 sběrných stanovišť na separovaný odpad, s většinou stanovišť v kompletním počtu složek 
papír, plasty, sklo a nápojový karton a s hustotou sběrné sítě na separovaný odpad ca. 124 
obyvatel/sběrné stanoviště. Tento počet jde nad požadavky společnosti EKO-KOM k zajištění minimální 
hustoty sběrné sítě a pokud to ekonomika svozu dovolí, je dosahováno vyšších objemů a současně 
podle specifických podmínek nastavení OH v obcích a městech pro využití a odstraňování jednotlivých 
složek ze separace také je dosahováno také vyšších výnosů (min. zvýšení odměny od systému EKO-
KOM).  

Město Olomouc mělo v roce 2016 v plánu umístit do čtvrtí s rodinnými domy nádoby 
na plasty a papír o objemu o objemu 240 litrů v počtu až deset tisíc kusů s měsíční frekvencí svozu. 
Uplatněn je v tomto případě systém „Door to Door“ („sběr ode dveří ke dveřím“). Trvalou snahou města 
tak je zajistit obyvatelům rodinných domů vyšší komfort třídění, jehož výsledkem má být větší množství 
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a kvalita vytříděných komodit, na úkor směsného komunálního odpadu. Obdobně je podporován systém 
odděleného nádobového sběru a svozu bioodpadů na celém území města Olomouce. 

Pro úspěch i budoucí udržitelnost celého systému odpadového hospodářství považuje 
Magistrát města Olomouce za klíčové informování občanů města. K tomu cíleně a inovativně používá 
pestrou řadu komunikačních kanálů: 

► webové stránky města s aktuálními informacemi o provozu systému, dokumentech OH a 
vyhláškách, 

► měsíčník radnice s každoměsíčními aktualitami odpadového hospodářství, 
► letákové akce k zavádění novinek, 
► opatření pro osvětu, informování a zapojování obyvatel do problematiky prevence vzniku a 

snižování objemu odpadů, 
► kontaktní kampaně pro vzdělávání veřejnosti, 
► školní vzdělávací akce včetně vzdělávacích programů v ekologickém centru Sluňákov 

(příspěvkové organizaci města), 
► hry, omalovánky a další pomůcky pro děti. 

Klíčové faktory úspěchu odpadového hospodářství větších (srovnatelných) měst (dle 
příkladu statutární města Olomouce): 

► dlouhodobé plánování v OH, 
► ověřování nových postupů formou pilotních projektů v části města (posílení sběru BRKO, 

systém Door to Door), 
► podpora vedení města (vyčleňování finančních prostředků pro posílení sběrné sítě města a 

všech forem vzdělávání občanů), 
► hustá síť sběrných sítě (stanovišť) na 1 obyvatele, 
► propracovaná, inspirativní a inovativní komunikace města s občany, 
► důraz na výchovu a vzdělávání (vzdělávací centrum a investice do vzdělávacích pomůcek pro 

děti). 
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1.3 Zařízení pro nakládání s odpady 

Základní přehled všech zařízení nakládání s komunálními odpady je uveden v Tabulka 35 
a na mapách, které ukazují přesnou lokaci zařízení v rámci ORP Havířov a jeho blízkého okolí.  

Data pro tuto sekci byla získána z veřejné části Registru zařízení ISOH, který je 
provozovaný Ministerstvem životního prostředí a poskytuje aktuální informace o provozu zařízení podle 
§ 14 odst. 1, § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1, seznam vydaných souhlasů 
k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a konečně vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e). 

Zařízení jsou popsána pro vybrané kategorie v dojezdové vzdálenosti cca 50 km 
v následujících ORP: Karviná, Bohumín, Orlová, Ostrava, Hlučín, Frýdek Místek a Těšín.  

Obrázek 9: Mapa rozmístění zařízení pro nakládání s odpady v ORP Havířov 

Zdroj: ISOH, 2018 

Tabulka 35: Přehled dostupných zařízení pro nakládání s odpady včetně provozovatelů v ORP Havířov 

Typ zařízení Provozovatel Lokalita Komentář 

Řízená skládka odpadů S-OO (ostatní 
odpad)  

AWT Rekultivace 
a.s. 

Dělnická 41/884, Havířov-
Prostřední Suchá 

 

Stacionární sběrný dvůr na území 
obce 

Technické služby 
Havířov a.s. 

Havířov Povolená kapacita 5 000 t 

Technické služby 
Havířov a.s. 

Havířov Povolená kapacita 4 000 t 

Depos Horní Suchá, 
a.s. 

Albrechtice Povolená kapacita 1 300 t 

Depos Horní Suchá, 
a.s. 

Horní Suchá Povolená kapacita 1 500 t 
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Zdroj: ISOH, 2018 

 

Depos Horní Suchá, 
a.s. 

Těrlicko Povolená kapacita 1 500 t 

Kompostárna 

Ing. Karel Kotula Havířov - Bludovice Provoz od 2016 

Depos Horní Suchá, 
a.s. 

Horní Suchá  

AGRO-EKO spol. s 
r.o. 

Albrechtice  

Dotřiďovací linka separovaného 
odpadu 

Technické služby 
Havířov a.s. 

Havířov  Kapacita 1 850 t/rok 

Roka steel s.r.o. Albrechtice  

Aluco Czech s.r.o.  Havířov  

Bioplynová stanice 
Depos Horní Suchá, 

a.s 
Horní Suchá  

Biodegradace odpadu 

Severomoravské 
vodovody a 

kanalizace Ostrava 
a.s. 

Šenov  

Drcení odpadu Plastic Europe s.r.o. Havířov – ul. Lidická  

Skladování nebezpečných odpadů 
Technické služby 

Havířov a.s. 
Havířov – ul. Karvinská  

Sběr a výkup odpadů (kromě 
autovraků a elektro zařízení) 

Demonta T, s.r.o. Havířov – ul. Moskevská  

Aluco Czech s.r.o. Havířov – ul. Na Kopci   

TSR Czech Republic 
s.r.o. 

Havířov – ul. Staniční  

Havisteel s.r.o. Havířov – ul. U Závor  

Michal Sýkora Havířov – ul. Lidická  

Alfemo s.r.o. Havířov – ul. U Pošty  

Zařízení pro nakládání s autovraky dle 
§14 odst. 1 

Oldřich Buček Havířov – ul. Na Pavlůvce  

Dáša Koláčková Havířov ul. Na Pavlůvce  
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1.3.1 Sběrné dvory 

Na území ORP Havířov se nachází celkem 5 sběrných dvorů. Dva sběrné dvory jsou 
umístěny v západní části Havířova a zbylé tři v obcích Horní Suchá, Albrechtice a Těrlicko. Jihovýchodní 
oblast Havířova není pokryta sběrným dvorem a nejblíže je této oblasti sběrný dvůr v obci Horní Suchá 
v dojezdové vzdálenosti 5 km od centra Havířova. Z celkového množství čtyřiceti sběrných dvorů 
v Moravskoslezském kraji se dále pět nachází v ORP Frýdek Místek, čtyři v ORP Orlová, dva v ORP 
Třinec a Bohumín a jeden v ORP Karviná.  

Obrázek 10: Sběrné dvory v okolí města Havířov 

Zdroj: ISOH, 2018 

Na území SM Havířov jsou v současné době dva sběrné dvory SD Karvinská a SD 
Jarošova. Vytíženější byl v letech 2013 – 2017 SD Karvinská, který v daných letech přijímal téměř 
maximální množství svojí povolené kapacity 5 000 tun odpadu za rok. Sběrný dvůr Jarošova, 
s maximální povolenou kapacitou 4 000 tun odpadu za rok, naopak dosahuje v průměru čtvrtinového 
objemu odevzdaného odpadu oproti SD Karvinská. Pouze v roce 2016 se nasbírané množství odpadu 
vyšplhalo k 2 700 tun z důvodu naplnění kapacity SD Karvinská, odkud se odpad převážel (dle 
rozhodnutí krajského úřadu). 

Město Havířov se chce zaměřit na rozšíření kapacit SD, což bude vyžadovat modernizaci 
zařízení a rozšíření, které ale není prostorově možné nebo vybudování nových SD.  

Tabulka 36: Umístění celkových odpadů na sběrné dvory 2013 - 2017 (v tunách) 

Sběrný dvůr (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

SD Karvinská3 4 516 4 612 4 769 4 762 4 920 

SD Jarošova4 357 822 1 098 2 697 1 792 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

                                                      

3 Technické služby Havířov a.s. - SD Karvinská, CZT00695, Karvinská 66/1461, 73601, Havířov, 555088 

4 Technické služby Havířov a.s. - SD Jarošova, CZT01116, Jarošova 826/2, 73601, Havířov, 555088 
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Graf 26: Celkový odpad - sběrné dvory v (tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Součástí odevzdaného odpadu na sběrné dvory, je také dřevo s kat. č. 20 01 38. Je zřejmé, 
že v průběhu let se nejvíce dřeva odevzdalo na SD Karvinská a množství dřeva odevzdaného na SD 
Jarošova postupně v průběhu let rostlo. Rok 2017 ovšem zaznamenal rapidní pokles odevzdaného 
dřeva v obou sběrných dvorech.  

Graf 27: Umístění dřeva neuvedeného pod číslem 20 01 37 (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 
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1.3.2 Skládka odpadu 

Dále se na území ORP Havířov nachází jedna sládka pro ukládání ostatního odpadu v obci 
Horní Suchá. Další tři skládky, z celkového množství 21 skládek odpadu v Moravskoslezském kraji, se 
nachází v ORP Ostrava (tj. 20 km od města Havířov). Jsou to skládky pro ostatní odpad, inertní odpad 
a nebezpečný odpad. Dále jsou čtyři skládky v ORP Frýdek Místek a dvě skládky v ORP Hlučín.  

Obrázek 11: Skládky odpadu v okolí města Havířov 

Zdroj: ISOH, 2018 

Množství odevzdaného odpadu přímo oprávněné osobě DEPOS je uveden v následující 
tabulce. V průběhu let 2013 – 2017 množství odevzdaného odpadu oscilovalo mezi 353 tun odpadu 
v roce 2016 a 1 324 tun odpadu v roce 2014. Na skládku se převážně vozí objemný odpad a dále také 
zemina a kamení. Součástí skládky odpadu je také kompostárna biologického odpadu.  

Tabulka 37: Celkový odpad DEPOS (v tunách) 

DEPOS (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Depos - skládka (CZT00838) 649 1 324 686 353 908 

Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY 
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1.3.3 Kompostárny 

Na území ORP Havířov jsou provozovány tři kompostárny – jedna ve městě Havířov a další 
dvě v obci Albrechtice a Horní Suchá. Další tři, z celkového množství 48 kompostáren 
v Moravskoslezském kraji, se nachází v ORP Hlučín, tři v ORP Frýdek Místek, dvě v ORP Ostrava, dvě 
v ORP Třinec a jedna v ORP Český Těšín.  

Obrázek 12: Kompostárny v okolí města Havířov 

Zdroj: ISOH, 2018 

Následující tabulka informuje o hodnotách BRO (kat. č. 20 02 01) svezeného na 
kompostárnu DEPOS. V letech 2013, 2014 a 2017 nebyla kompostárna vůbec využita a v letech 2015 
– 2016 bylo množství odevzdaného BRO odpadu velmi malé.  

Tabulka 38: Celkový odpad DEPOS (v tunách) 

DEPOS (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Depos – kompostárna (CZT00839) 0 0 52 92 0 

Zdroj: Hlášení SM Havířov, zpracování EY  

Následující graf ilustruje souhrnné množství odpadu na kompostárně a skládce DEPOS 
v jednotlivých letech 2013 - 2017. Jak lze vidět, po sledované období nelze najít jednoznačný trend. 
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Graf 28: Celkový odpad – DEPOS (v tunách) 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.3.4 Výkupny odpadu  

Na území ORP Havířov je v provozu celkově 8 výkupen odpadu. Tato zařízení se zaměřují 
jak na běžný výkup odpadu, tak na autovraky nebo elektroodpad. Sběrná místa pro elektroodpad 
v režimu zpětného odběru jsou popsána detailněji v sekci o sběru elektrozařízení.  

Obrázek 13: Výkupny odpadu v okolí města Havířov (kromě elektrozařízení) 

Zdroj: ISOH, 2018 
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1.3.5 Dotříďovací linky  

Na území ORP Havířov jsou provozovány 3 zařízení pro třídění odpadu. Největší zařízení 
s kapacitou 1 850 t je provozované Technickými službami Havířov. Další dvě zařízení jsou umístěna 
v Havířově a v Albrechticích. Dalších třináct zařízení pro třídění odpadu, z celkového množství 49 
v Moravskoslezském kraji, je situovaných v ORP Ostrava, dvě v ORP Bohumín, pět v ORP Frýdek 
Místek a dvě v ORP Třinec.  

Obrázek 14: Zařízení pro třídění odpadů v okolí města Havířov 

Zdroj: ISOH, 2018 

V rámci dotřiďovací linky provozované TSH v SM Havířov jsou roztříděny plasty, sklo, papír 
a kompozitní obaly (TETRAPACK) na materiálově využitelné materiály. Roční kapacita třídící linky je 
1850 tun a její kapacita byla v roce 2017 téměř naplněna.  

Tabulka 39: Celkový odpad - dotřiďovací linka (v tunách) 

Dotřiďovací linka (t) 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotřiďovací linka (CZT00050) 1 484 1 466 1 581 1 690 1 796 

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

 

1.3.6 Bioplynová stanice 

Na území ORP Havířov je jedna bioplynová stanice v obci Horní Suchá. Další dvě 
bioplynové stanice jsou v dojezdové vzdálenosti, tj. ve vzdálenosti 40 km v obci Velké Albrechtice a ve 
vzdálenosti 70 km v obci Vítkov.  
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Obrázek 15: Bioplynové stanice 

 

Zdroj: ISOH, 2018 

 

1.3.7 Zpětný odběr pneumatik, olejů a léků 

Zpětný odběr pneumatik podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje povinnost 
zřízení míst zpětného sběru všem výrobcům pneumatik. Výrobci a dovozci pneumatik mají na výběr 
sběr pneumatik buď přes individuální systém, který si musí na vlastní náklady obhospodařit, a/nebo se 
účastnit kolektivního odběru pneumatik, který je v ČR provozován společností ELT Management 
Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA).  

Seznam odběrných míst v rámci kolektivního systému ELTMA je ukázán pro město Havířov 
na následujícím obrázku. Na těchto místech lze zdarma odevzdat použité pneumatiky bez rozdílu jejich 
značky a typu.  

Dále je možno odevzdat pneumatiky na jakémkoliv sběrném dvoře v ORP Havířov. 

Obrázek 16: Zpětný odběr pneumatik v rámci kolektivního sběru ELTMA 

Zdroj: ELTMA, 2018 
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Ke zpětnému odběru léků se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze využít každou 
z lékáren pro odpadní léčiva.  

Odpadní oleje se v ORP odevzdávají do stacionárních zařízení v režimu odpadu a nikoliv 
zpětného odběru. 

 

1.3.8 Zpětný odběr elektrozařízení  

Pravidla zpětného odběru elektrozařízení jsou definována jak zákonem o odpadech, tak 
konktrétněji vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
Jsou stanoveny povinnosti pro sběr, dopravu a recyklaci následujících typů elektrozařízení:  

► velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky atd.); 
► malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, váhy atd.); 
► zařízení informačních technologií a telekomunikace (notebooky, tiskárny, mobilní telefony atd.); 
► spotřebitelská zařízení (televize, hi-fi, videokamery atd.); 
► solární panely; 
► osvětlovací zařízení (zářivky, vysokotlaké světelné zdroje, nízkotlaké sodíkové výbojky atd.); 
► elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, šicí stroje atd.); 
► hračky, vybavení pro volný čas a sporty; 
► lékařské přístroje; 
► přístroje pro monitorování a kontrolu (detektory kouře, regulátory topení, termostaty atd.); 
► výdejní automaty (na nápoje, tuhé nádoby, na peníze atd.). 

Na území Havířova operují tři společnosti, které zajišťují sběr elektroodpadu v rámci tzv. 
kolektivního zpětného sběru elektrozařízení. 

► Společnost ASEKOL má největší pokrytí a v Havířově provozuje sběr elektrozařízení 
od prodejců a servisních zařízení, sběr elektrozařízení skrz červené kontejnery na drobné 
elektro zařízení a malé spotřebiče, sběr elektrozařízení ve školách, firmách a státních institucích 
a také sběr elektrozařízení v rámci sběrných dvorů v ORP Havířov.  

► Společnost ELEKTROWIN provádí sběr skrz sjednané prodejce elektrozařízení, ale nemá 
v ORP Havířov zastoupení kontejnerů na elektrozařízení. 

► Společnost EKOLAMP se specializuje na sběr osvětlovacích zařízení a na území Havířova 
provozuje sběr skrz malé sběrné nádoby, sběrné dvory, velkoobchod a prodejny 
elektrospotřebičů.  

Ze zákona o odpadech, v němž je definována povinnost prodejců na bezplatný odběr 
elektrozařízení i v případě pokud nebylo zakoupeno v daném obchodě, je hustota odběrných míst 
v centru Havířova vysoká a to hlavně v okolí ulic Národní třída, Hlavní třída a Dlouhá třída, kde lze 
sběrné místo najít přibližně každých 200 metrů. Jsou zde i lokality, kde je velmi malý počet sběrných 
míst, například Dolní Datyně na jihozápadě Havířova, Dolní Suchá na severu Havířova a také Prostřední 
Suchá na severovýchodě Havířova. 

Celkový přehled všech sběrných míst lze najít v databázi Registru míst zpětného odběru 
elektrozařízení provozovaném Ministerstvem životního prostředí.  

Obrázek 17: Registr míst zpětného odběru elektrozařízení v okolí Havířova 

Zdroj: ISOH, 2018 
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Následující mapy ukazují umístění kontejnerů a jiných sběrných míst v rámci jednotlivých 
společností provozujících kolektivní sběr elektrozařízení. Počet kontejnerů je znázorněn jako celkový 
součet kontejnerů pro danou lokalitu v různě barevných boxech (modrý – jeden až devět kontejnerů, 
žlutý – deset a více kontejnerů). Oblast, která nemá velkou hustotu kontejnerů, ukazuje jen jednotlivé 
ikony pro danou lokaci. 

Zdroj: ASEKOL, 2018 

Obrázek 18: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL – stacionární kontejnery 
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Obrázek 19: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL. – školy 

Zdroj: 
ASEKOL, 2018 

Zdroj: ASEKOL, 2018 

  

Obrázek 20: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL – firmy a instituce 
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Obrázek 21: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL – prodejce a servis elektrozařízení 

Zdroj: ASEKOL, 2018 

Obrázek 22: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ELEKTROWIN - prodejce 

Zdroj: ELEKTROWIN, 2018 
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Obrázek 23: Zpětný odběr elektrozařízení firmou EKOLAMP 

 

Zdroj: EKOLAMP, 2018 

 

1.3.9 Kontejnery na textil 

Instalování nádob na sběr textilu bylo stanoveno jako jedno z opatření dokumentu 
Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012 – 2020. Textil bylo možné odevzdávat pouze ve 
sběrném dvoře, ale od roku 2015 se začalo využívat rozmisťování kontejnerů na textil na veřejných 
prostranstvích města Havířov a to jak kontejnery v režimu odpadu tak kontejnery v režimu prevence. 
V roce 2015 bylo instalováno 25 nádob. Od roku 2016 přibyl druhý typ kontejnerů. Celkový počet 
kontejnerů se od roku 2016 ustálil na 40. Do kontejnerů je možné odevzdávat běžné čisté oblečení a 
dále i boty, záclony a další textil uvedený na etiketě kontejneru.  

Tabulka 40: Množství kontejnerů na textil v Havířově 

Množství kontejnerů dle let a typu 2015 2016 2017 

Textil v režimu zákona o odpadech 25 15 15 

Textil prevence, charita - 25 25 

Zdroj: SM Havířov  
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Zdroj: SM Havířov 

 

1.3.10 Kompostování na komunitní úrovni 

Kompostováním na komunitní tzv. obecné úrovni je podle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, myšleno sběr rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad z veřejného prostranství, z nichž 
vzniká kompost používaný k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Při souhlasu obce se 
mohou do komunitního kompostování využívat i rostlinné zbytky od fyzických a právnických osob. V 
rámci komunitního kompostovaní se nepřijímají zbytky z domácností, které se však můžou přidávat do 
domácích kompostáren anebo do soukromých komunitních kompostáren zřízených pro několik domů 
případně zahradní kolonie.  

Zřízením komunitních kompostáren, ať už veřejných, soukromých nebo domácích, se 
efektivně přispívá ke snížení množství biologicky rozložitelného odpadu (BRO) v celkovém množství 
komunálního odpadu a tím se přispívá ke splnění národních cílů na zvýšení podílu recyklace tohoto 
druhu odpadu.  

Při uvedení do provozu veřejné kompostárny, tzv. malého kompostovacího zařízení, nesmí 
podle zákona o odpadech množství biologicky rozložitelných odpadů přesáhnout pro jednu základku 10 
tun odpadu a celkově nesmí přesáhnout 150 t kompostovaného objemu za rok. Při uvádění do provozu 
komunitní kompostárny je nutné doložit:  

► provozní řád pro nakládání s odpady, 
► obecně závaznou vyhlášku k provozu kompostárny schválenou zastupitelstvem obce. 

 
  

Graf 29: Vývoj počtu nádob na textil (2015 – 2017) 
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1.4 Využívání SKO 

1.4.1 Technologie mechanicko-biologických úprav komunálního odpadu 

V mnoha středoevropských zemích jsou úpravy odpadu spočívající v mechanické, 
biologické a fyzikální úpravě SKO silně etablovány. Tato zařízení nejsou koncová, ale slouží 
k předúpravě odpadu před jeho konečným využitím či odstraněním. Je tedy vždy nezbytné tuto 
technologii posuzovat v rámci navazujícího řetězce a nikoliv samostatně. Silným hybatelem vzniku 
těchto zařízení bylo významné omezení možnosti skládkování neupraveného či biologicky 
rozložitelného odpadu. Omezení je dané obvykle buď zákazem ukládání biologicky rozložitelných 
odpadů na skládky, přičemž již ze své podstaty BRKO obsahuje i směsný komunální odpad. 

 

1.4.1.1 Principy a zařízení typu MBÚ 

Principiálně je možné sledovat plnění následujících cílů při využití mechanicko-biologicko-
fyzikální úpravy SKO: 

► zvýšení podílu vytříděných druhotných surovin; 
► splnění parametrů pro uložení upraveného odpadu na skládky; 
► snížení objemu skládkovaného odpadu; 
► zajištění hygienizace odpadu; 
► zvýšení výhřevnosti odpadu vysoušením; 
► separaci závadných a nebezpečných látek; 
► oddělení výhřevných frakcí. 

Procesy mechanicko-biologicko-fyzikální úpravy jsou etablované technologie, které mají 
mnoho referenčních zařízení v okolních zemích (Rakousko, Německo, Polsko) ale i v dalších 
evropských státech. 

V žádném případě si nelze pod souhrnným názvem MBÚ představit jedno nastavení 
mechanicko-biologicko-fyzikálních procesů. Procesy úprav SKO v rámci MBÚ jsou vždy nastaveny na 
podmínky jednotlivé lokality a mohou se od sebe zcela zásadně odlišovat. Je tedy velmi ošidné vynášet 
paušální soudy ohledně „technologie MBÚ“, protože ve skutečnosti jde o velmi rozmanitou třídu 
technologií s velmi různorodými výsledky i účinky na okolí. Důležité je hodnotit jednotlivá zařízení podle 
výsledků technologicky neutrálních kritérií a nikoliv podle názvu. Klíčové aspekty, které je nutné při 
vydefinování procesů úprav, kterým je odpad podroben, zvážit, jsou: 

► legislativní omezení; 
► podmínky lokality; 
► obchodní podmínky při nakládání s výstupními proudy; 
► investiční a provozní dotace; 
► celkové investiční a provozní náklady; 
► dostupnost odpadu ve vlastní svozové oblasti a v okolních překládacích stanicích. 

 

1.4.1.2 Nejběžnější používané procesy úpravy SKO v zařízeních typu MBÚ 

Základní technologické procesy u vstupu na linku mechanicko-biologicko-fyzikálních úprav 
jsou následující operace. 

► Příjem odpadu. 
► Separace závadných, nebezpečných nebo nadměrných materiálů je prováděna již při vkládání 

na první stupeň mechanického zpracování. Lze využít jeřáby, teleskopické manipulátory 
i nakladače. 

► Prvním stupněm může být zařízení, které provádí otevírání pytlů, nebo pomaloběžný drtič, který 
zajistí definovanou maximální velikost částic. Maximální velikost částic je nutná pro zajištění 
průchodnosti odpadu všemi dopravními trasami technologie a správnou separaci na 
jednotlivých zařízeních. 

► Při dávkování odpadu dochází k separaci nadměrných a nebezpečných složek odpadu jako 
jsou pračky, chladničky, pneumatiky a velké kusy kovů, například ocelové traverzy. Mezi 
nebezpečné části, které jsou separovány, dále patří nádoby s chemikáliemi, autobaterie a další 
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odpady s nebezpečnými vlastnostmi, které se mohou nacházet ve směsném komunálním 
odpadu. 

► Zpracování biologické složky. 

Krok zpracování biologické složky nemusí být na všech zařízeních pro mechanicko-
biologicko-fyzikální úpravu SKO. Následující volba jednotlivých technologií je závislá na lokálních 
podmínkách nebo složení odpadu. Významnou roli zde hraje hlavní účel zpracování SKO. Účely mohou 
být: 

► minimalizace environmentálních dopadů při skládkování v souladu s legislativou; 
► snižování kontaminace skládkových vod; 
► snižování emisí pachových látek a emisí skleníkových plynů (metan) ze skládek; 
► řízený a kvalitnější rozklad biologicky rozložitelných látek než ve skládkách včetně zisku 

energetického potenciálu uloženého v SKO; 
► snížení rizika kontaminace okolí skládek polutanty ze skládek; 
► úspora prostoru ve skládkách; 
► oddělení výhřevné, lehké frakce/TAP; 
► snížení množství odpadu, který je využíván termicky; 
► vysoké náklady za skládkování, případně zákaz skládkování; 
► aerobní zpracování; 
► anaerobní zpracování. 

V českém legislativním prostředí je klíčovým limitujícím faktorem parametr definovaný ve 
vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu, kde je stanoven limit respirační aktivity. Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku 
s výjimkou směsných komunálních odpadů a odpady ukládané na skládku, které přestaly být biologicky 
rozložitelné po úpravě, musí splnit parametr biologické stability AT4. V rámci tohoto parametru je nutné 
zajistit, aby zařízení integrálně řešilo otázku biologicky rozložitelných odpadů a tím zajistilo konformitu 
s parametrem respirační aktivity. Možnosti zpracování biologicky rozložitelných frakcí jsou v zásadě 
dva. 

Tabulka 41: Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) 

Parametr Limitní hodnota Jednotka 

Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) 10 mg O2/g sušiny 

Zdroj: vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Nejlevnější technologií zpracování biologicky rozložitelného odpadu je aerobní stabilizace 
těžké frakce. Aerobní stabilizace může probíhat na otevřených prostranstvích, v igelitových tunelech, 
na venkovní ploše nebo v uzavřených prostorech s řízeným oběhem vzduchu a vláhy tak, aby 
přirozenými mikrobiologickými procesy došlo k maximálnímu snížení obsahu biologicky rozložitelných 
látek a omezily se vlivy na životní prostředí při následném využívání/odstraňování stabilizátu. 

Výstupem zpracování těžké frakce je stabilizát, který je následně dočištěn. Dočištění může 
být například v podobě separace plastů nebo inertních látek. Stabilizát může sloužit jako materiál pro 
terénní úpravy nebo rekultivace skládek, případně je uložen přímo na skládky.  

V rámci aerobních technologií stabilizace těžké frakce jsou použity investičně náročnější 
technologie, které obsahují více automatizace. Tyto technologie sestávají například z pokročilejšího 
měření a regulace nebo automatizovaného plnění boxů pro aerobní stabilizaci.  

Řešení, která jsou finančně méně náročná, mívají vyšší provozní náklady, protože 
k obsluze je třeba více personálu a techniky. Příkladem může být řešení, kdy jsou boxy pro aerobní 
stabilizaci plněny kolovým nakladačem, který je provozně dražší, než plnění pomocí automatizovaných 
dopravníků. 

Od zařízení se středně velkou a vyšší roční kapacitou (60 000 t), se objevuje technologický 
koncept anaerobní stabilizace těžké frakce.  

Těžká frakce je vstupem do bioplynové stanice, která je integrální součástí celého procesu 
zpracování SKO. V bioplynové stanici je využit energetický potenciál biologicky rozložitelného odpadu, 
kdy dojde ke tvorbě bioplynu. Bioplyn se následně využívá pro výrobu elektrické energie a tepla. Teplo 
se může využít k temperaci fermentoru bioplynové stanice, případně pro vlastní potřebu v jiných 
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provozních částech (např. administrativa nebo kabina ručního dotřídění). Elektrická energie je využita 
pro vlastní potřebu, případné přebytky mohou být dodány do distribuční sítě. 

Výhodou technologického procesu anaerobní stabilizace je maximalizace využití 
energetického potenciálu obsaženého v biologicky rozložitelných látkách. Anaerobní technologie se 
používají ve dvou variantách. Mokrý proces má obsah do 12 % sušiny. Suchý proces má obsah sušiny 
až 30 – 35 %.  

Suchá fermentace se v posledních letech více prosazuje u aplikací v odpadovém 
hospodářství, protože má výhody v menší velikosti reaktoru a menšího objemu perkolátu.  

Digestát, tedy tuhý zbytek BRO z bioplynové stanice, je následně aerobně dále 
stabilizován a je možné obdobné využití jako u těžké frakce stabilizované výlučně aerobní cestou. 

Mechanické zpracování SKO 

Obvyklé technologie, které se používají pro separaci druhotných surovin a pro zvyšování 
homogenity a kvality jednotlivých výstupních proudů, jsou následující. 

► Separace železa a separace magnetických kovů se realizuje pomocí magnetů na dopravnících, 
skluzech. Jedná se o jeden z prvních procesů mechanické separace, který je do linky 
zařazován. 

► Separace neželezných kovů funguje na principu tvorby vířivých proudů a slouží převážně 
k separaci hliníku, ale i jiných nemagnetických kovů. 

► Balistický separátor využívá pro dělení materiálu rozdílných měrných hmotností a tvaru částic. 
► Ve vzduchovém třídiči probíhá dělení materiálů v proudu vzduchu na základě rozdílných 

měrných hmotností. 
► Automatizované třídění využívá senzorů, které identifikují materiálové složení a dají následně 

povel k vytřídění daného materiálu. Senzory většinou pracují v infračervené, případně jiné 
viditelné oblasti spektra. Na konci pásu, na kterém probíhá detekce, jsou instalovány vzduchové 
trysky, které udělí látce impuls a oddělí ji na konci dopravníku za přepážku. Principem je buď 
pozitivní, nebo negativní třídění.  

► Automatizované linky je možné využít pro snižování obsahu chloru, který je klíčovým 
parametrem u TAP pro následné využití při spoluspalování v energetických zdrojích. 

► Odpadní vody a odpadní plyny. 

Součástí všech technologií musí být i řešení pro nakládání s odpadními plyny a odpadními 
vodami. Odpadní vody vznikají převážně v průběhu zpracování biologicky rozložitelné části odpadu. 
Čištění odpadních vod může být řešeno na místě nebo řešeno společně se splaškovými odpadními 
vodami na komunálních čistírnách odpadních vod. Množství vznikajících odpadních vod je závislé 
na zvolené technologii. 

Pro zamezení emisí pachových látek je nutné celý proces navrhnout v uzavřených 
prostorech, kde budou vznikající pachové látky zachyceny. V procesu anaerobního zpracování 
biologicky rozložitelné složky je nutné zamezit emisím metanu do ovzduší. U aerobních procesů je 
potřeba zaručit, že aerace biologicky rozložitelných látek bude dostatečná, aby se zamezilo tvorbě 
metanu, který má značný vliv na globální oteplování. 

U procesů drcení a mechanické separace je nutné zajistit odsávání prachu. Prachové 
částice mohou mít potenciál pro tvorbu výbušného prostředí, kterému je třeba zamezit. Pro emise TZL 
a prachu jsou nastaveny limity, které je nutné plnit u výduchů.  

V systému čištění odpadních plynů se mohou využít technologie biofiltrů, tkaninových filtrů, 
cyklonů nebo praček plynu. Jaké technologie čištění odpadních plynů bude využito, se rozhoduje dle 
použité technologie.  

V případě anaerobního zpracování biologicky rozložitelné části SKO je vzniklý bioplyn 
využíván na kogeneračních jednotkách. Hlavní části kogeneračních jednotek jsou spalovací motor, 
generátor a teplené výměníky. Produktem je elektrická energie a teplo.  

Ve srovnání se skládkováním se jedná o velmi významnou úsporu emisí. Technologie 
mechanicko-biologicko-fyzikálního zpracování odpadu mají za určitých podmínek velký environmentální 
přínos. Z dlouhodobých provozních dat ale také jednoznačně vyplývá, že zařízení typu MBÚ neslouží 
k navýšení materiálově využitelných složek odpadu. 
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1.4.2 Zařízení pro energetické využití SKO 

V současné době není v Moravskoslezském kraji v provozu ani přípravě zařízení pro 
energetické využití komunálního odpadu (ZEVO). Toto zařízení funguje na principu spalování 
komunálního odpadu, ale na rozdíl od běžné spalovny odpadů, je vzniklé teplo dále zachyceno, 
zpracováno a využito jako alternativní zdroj tepla nebo elektřiny. Zbytky škváry, která po spálení vzniká, 
lze dále využít jako vyseparované železné a neželezné kovy, které se využívají jako druhotná surovina. 
V ČR jsou v současné době v provozu čtyři ZEVO zařízení, a to v Liberci, Brně, Praze a Chotíkově. 
Moravskoslezský kraj na svoje první zařízení teprve čeká.  

Moravskoslezský kraj se v období 2005 – 2017 pokoušel o postavení ZEVO z veřejných 
zdrojů. V roce 2005 bylo podepsáno memorandum mezi pěti statutárními městy Ostrava, Karviná, 
Havířov, Frýdek-Místek a Opava za účelem vybudování krajského integrovaného centra (KIC). Cílem 
centra bylo vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu a objemného 
odpadu s celoroční dodávkou energií do odběratelských sítí. V roce 2008 byla vytvořena společnost 
KIC odpady a.s., která měla zrealizovat projekt Krajského integrovaného centra odpadů a použít zde 
ověřenou a nejlepší dostupnou technologií pro energetické využívání komunálních odpadů. Projekt měl 
pomoci přispět k plnění povinnosti postupného snižování ukládání BRKO na skládky (max. 35 % do 
roku 2020), stanovené ze Směrnice EU o skládkování a zároveň přispět k plnění povinnosti ukončit 
skládkování SKO do roku 2024. Bohužel byl tento projekt po dvanácti letech v roce 2017 uzavřen. 
Problémů v realizaci bylo hned několik. 

► V první fázi projektu byl zjištěn negativní postoj státních orgánů činných v oblasti životního 
prostředí ve vztahu k výstavbě spaloven odpadu a absenci finančních prostředků. Tento 
problém byl překonán, když během let 2008 - 2009 došlo ke změně Plánu odpadového 
hospodářství ČR, jenž přístup k výstavbě spaloven změnil a umožnil i finanční podporu na její 
výstavbu z veřejných fondů. 

► V následujících letech se objevily další problémy, kvůli nimž se projekt nepodařilo do 
plánovaného roku 2015 uskutečnit. Vzhledem k tomu, že nositeli (akcionáři) projektu byly kraj 
a města, byl projekt zamýšlen jako veřejný a měl být financován pouze z veřejných zdrojů.  

► Dále se projekt setkal s obtížemi spojenými s nutností souhlasu o územním povolení ke stavbě 
ze strany Polska (vzhledem k přeshraničnímu charakteru dopadů realizace). Odpor hnutí Duha 
vůči stavbě a následná žaloba na podjatost úředníků ve stavebním řízení pozastavily realizaci, 
což mělo za následek uplynutí doby stavebního povolení a nezískání podpory ze strukturálních 
fondů EU.  

V březnu roku 2017 došlo na základě rozhodnutí valné hromady společnosti k ukončení 
projektu „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ ve 
stávající podobě. Důvodem je fakt, že municipality již neměly prostředky ani ambice projekt KIC 
realizovat. Zároveň také byla ukončena jednání se zájemci o strategické partnerství na tomto projektu, 
včetně společnosti PGP Terminal, a.s. 

 

1.4.3 Plazmové zplyňování 

Technologie plazmového zplyňování představuje technologii transformace SKO 
do výstupních materiálů formou termického rozkladu, tzv. gasifikace. Princip plazmového zplyňování 
spočívá v rozkladu látek za vysokých teplot (cca 3 000°C v okolí plazmových hořáků). Nedochází zde 
ke spalování (oxidaci) materiálu, ale k jeho rozložení na prvky a jednoduché sloučeniny jako jsou vodík, 
oxid uhelnatý a voda. Výstupem procesu jsou následující dva hlavní produkty: 

► syntézní plyn, 
► inertní vitrifikát. 

Syntézní plyn neobsahuje dehtové složky a lze jej po zchlazení a odstranění nečistot dále 
využít buď jako náhradu plynného paliva, nebo k výrobě produktů s vyšší přidanou hodnotou (nafta, 
etanol, vodík). 

Vitrifikát je pouze podrcen na požadovanou zrnitost a přímo expedován k odběratelům. 
Výhodou vitrifikátu je, že se jedná o materiál o podobné struktuře, jako má sklo. Vitrifikát je velmi málo 
rozpustný. 
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Zdrojem podkladů pro následující popis jsou Informace o technologii plazmového 
zplyňování převzaté z podkladů společnosti PGP Terminal a.s., která je výhradním zástupcem 
Westinghouse Plasma Corporation, divize kanadské společnosti Alter NRG Corp. pro Českou republiku.  

Technologie plazmového zplyňování sestává z následujících technologických uzlů: 

► Příjem, skladování a příprava odpadů – jedná se o podobné kroky přípravy jako u technologie 
MBÚ, jejímž cílem je zajištění vhodné velikosti částic pro následující zpracování.  

► Skladování pomocných surovin – v rámci plazmového zplyňování jsou využívány pomocné 
látky, jako je koks nebo vápenec.  

► Zplyňovací reaktor – jedná se o nádobu tvaru amfory, ve které dochází k míchání odpadu 
s pomocnými surovinami (např. koks nebo vápenec). V reaktoru jsou umístěny plazmové 
hořáky, ve kterých je pomocí elektrického proudu vytvořen oblouk plazmatu, který se podílí na 
rozkladu organické hmoty a tavení anorganických látek. Struska je odváděna mimo reaktor a 
tuhne na výsledný, špatně rozpustný vitrifikát.  

► Syntézní plyn musí být před dalším využitím čištěn od znečišťujících látek. Po zchlazení je plyn 
zbaven pevných látek a kyselých plynů. Využití syntézního plynu je možné jak v klasickém cyklu 
výroby elektřiny a tepla, tak i v procesech syntézy kapalných paliv (např. ethanol nebo jiné 
PHM). 

Referenční zařízení pro technologii plazmového zplyňování se nacházejí pouze 
v zahraničí. Kromě menšího projektu společnosti Hitachi Metals v roce 1999 a následně projektu 
Mihama-Mikata v roce 2002 lze zmínit především projekt Utashinai (investorem opět Hitachi Metals) 
realizovaný v Japonsku v roce 2003 technologií plazmového zplyňování při kapacitě 80 300 tun odpadu 
ročně (zpracováván SKO a výstupy z drtiče automobilů). Podle informací Ministerstva energetiky 
Spojených států amerických dosáhl objem zpracovaného objemu odpadu v roce 2007 zhruba 110 000 
tun. Přes nesporné úspěchy byl provoz zařízení Utashinai uzavřen do roku 2013. Vzhledem 
k poskytnuté 80% dotaci na výstavbu zařízení byl účel naplněn a úspěšnost dostatečně ověřena. 

Následně byly realizovány projekty menší kapacity v Indii, Číně a USA. Přesto však dosud 
nebylo realizováno a následně provozováno referenční zařízení s roční kapacitou min. 100 000 tun a 
více, zejména pak zařízení určené pouze pro zpracování SKO, které by bylo v současné době ještě 
v provozu. Projektem splňujícím tyto požadavky je projekt TeesValley o roční kapacitě 2 x 350 000 tun 
SKO, který však po výstavbě první části projektu dosud nebyl úspěšně uveden do provozu.  

Kromě Westinghouse Plasma Corporation patří mezi další dodavatele technologie 
plazmového zplynování rovněž společnosti PlascoEnergy Group Inc., PEAT International a Advanced 
Plasma Power. 
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1.5 Přeshraniční přeprava odpadů 

Pohyb odpadu v rámci ČR je bez omezení v případě, že s odpady nakládají osoby 
s oprávněním pro nakládání s odpady. Přeshraniční přeprava odpadu je řešena v ustanovení § 53 až § 
60 zákona o odpadech. V ustanovení § 53 se odkazuje na přímo použitelný předpis EU, nařízení č. 
1013/2006 ze 14. června 2006 o přepravě odpadů.  

Ustanovení § 54 uvádí, že odpad vzniklý v ČR se přednostně odstraňuje v ČR. Dále je 
zakázán import odpadu do ČR za účelem odstranění odpadu s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních 
státech v důsledku živelních pohrom nebo stavu nouze. Dále je definována teze, že odpad vzniklý v ČR, 
by se přednostně měl využívat v ČR, pakliže se nejedná o využití odpadů v jiném členském státu EU. 
Z toho vyplývá, že využívání odpadů je běžná hospodářská činnost, která umožňuje volný pohyb 
odpadů (zboží) v rámci EU.  

Obrázek 24 Schéma toku odpadu  

Zdroj: Přeshraniční přeprava odpadů - praktická příručka, CEHO 2013 

Ke schématu je následující vysvětlení. 
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A. Přeprava odpadů musí probíhat za předchozího písemného oznámení a souhlasu všech 
příslušných orgánů. Průvodní doklad a kopie formuláře oznámení s uvedením písemných 
souhlasů a podmínek příslušných dotčených orgánů musí provázet každou dopravu.  

B. Přeprava je zakázána.  

C. Země mimo OECD mohou určit, který postup je použitelný pro přepravu odpadů uvedených 
na zeleném seznamu k recyklaci do této země:  

► zákaz nebo, 

► postup předchozího písemného oznámení a souhlasu podle č. 35 nebo, 

► žádná kontrola v zemi určení; průvodní doklad (příloha VII) a smlouvy jsou 

povinné.  

D. Průvodní doklad (příloha VII) musí doprovázet každou dopravu a musí existovat i smlouva 
mezi osobou, která přepravu zařizuje, a příjemcem odpadu k využití. Příslušné orgány mohou 
požadovat kopii této smlouvy. Odpad musí být určen k využití v zařízení, které je provozováno 
podle platného vnitrostátního práva, nebo má oprávnění působit v zemi určení.  

 

Země OECD: Austrálie, Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, 
Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie  

Země EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko  

Země, které podepsaly, ale neratifikovaly Basilejskou úmluvu: Afghánistán, Haiti, USA  

Nebasilejské země: Angola, Aruba, Fidži, Grenada, Myanmar, Šalamounovy ostrovy, San 
Marino, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Sierra Leone, Surinam, Tádžikistán, Tchaj-wan, Tuvalu, 
Zimbabwe, Vanuatu, Vatikán  

Země, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD: Albánie, Alžírsko, Andorra, Argentina, 
Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, 
Burundi, Curaçao, Čad, Čína, Egypt, Filipíny, FYR (bývalá jugoslávská republika Makedonie), Gabon, 
Gruzie, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongkong (Čína), Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán 
(Íránská islámská republika), Izrael, Jihoafrická republika, Kapverdy, Katar, Kazachstán, Keňa, 
Kolumbie, Kongo (Demokratická republika Kongo), Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, 
Libérie, Macao (Čína), Madagaskar, Malajsie, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius (Mauricijská republika), 
Nepál, Moldavsko (Moldavská republika), Černá Hora, Nový Zéland, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, 
Pobřeží slonoviny 18 (Republika Pobřeží slonoviny), Rusko (Ruská federace), Rwanda, Senegal, 
Spojené arabské emiráty, Srbsko, Seychely, Singapur, Srí Lanka, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Tchaj-
wan (Čínská Taipei), Togo (Tožská republika), Tunisko, Ukrajina, Vietnam, Zambie (Jsou to země 
uvedené v přílohách nařízení č. 1418/2007 a jeho novelizacích č. 740/2008, č. 967/2009, č. 837/2010, 
č. 661/2011, č. 674/2012) 

Ze schématu vyplývá, že v případě nutnosti zajištění využití SKO mimo území ČR, kdy se 
jednoznačně nabízí možnost využití volných, dostupných kapacit v Polsku, se jedná o přepravu odpadu 
mezi členskými státy EU. V případě, že se bude jednat o přepravu k využití odpadu, který je uvedený 
na „zeleném seznamu“, tak je možné přepravit odpad v režimu popsaným bod bodem D. V jiném 
případě bude přeprava odpadů podléhat předchozímu písemnému oznámení a souhlasu všech 
příslušných orgánů. Průvodní doklad a kopie formuláře oznámení s uvedením písemných souhlasů a 
podmínek příslušných dotčených orgánů musí provázet každou přepravu.  

Směsný komunální odpad (kat. č. 20 03 01) je zařazený dle Basilejské úmluvy pod kód 
Y46 a celní harmonizovaný kód Ex 3825. Z přílohy č. IV nařízení o přepravě odpadu vyplývá, že SKO 
je zařazený na „žlutý seznam“, tedy že přeprava odpadu podléhá předchozímu písemnému oznámení 
a souhlasu všech příslušných orgánů. V ČR je příslušným orgánem MŽP. 

Z výše uvedeného vyplývá, že existuje právní rámec pro využívání odpadu mimo území 
ČR, přestože zákon o odpadech jednoznačně uvádí, že odpad vzniklý na území ČR by se měl 
přednostně také využívat na území ČR. 
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1.6 Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady  

Odpadové hospodářství statutárního města Havířov je ovlivněno poměrně vysokou 
hustotou zalidnění. 

Ve městě je vytvořena fungující síť zařízení pro nakládání s odpady. Jedná se o systém 
sběru a svozu SKO, mobilního sběru NO, sběrných dvorů a míst zpětného odběru. V ORP Havířov a 
v kraji se nachází zařízení pro využívání odpadu, jako jsou kompostárny, skládky, spalovny NO, zařízení 
pro nakládání s autovraky, bioplynové stanice, třídící linky a další technologie, které jsou součástí 
celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady. Kapacity zařízení pro nakládání s odpady ve vztahu 
k celkové produkci odpadů, produkci odpadů v příslušných kategoriích a produkci využitelných odpadů 
jsou dostačující. Pro rozvoj oběhového hospodářství bude nutné investovat do nových technologií, které 
pomohou uzavřít tok materiálu v cykly. To znamená, že odpady budou do budoucna vnímány jako 
suroviny. Zařízení pro materiálové využívání odpadů budou mít do budoucna nadregionální (krajský, 
celostátní) charakter a jsou vhodnou příležitostí pro vytvoření nových pracovních míst. 

V rámci Moravskoslezského kraje je nedostatečná kapacita zařízení pro využívání SKO, 
který nebude dle současné právní úpravy možné od roku 2024 ukládat na skládky. V rámci 
Moravskoslezského kraje je diskutováno několik projektů, které jsou i po novele vyhlášky č. 294/2005 
Sb., z roku 2016, schopny zajistit využití odpadu. Jedná se o projekty jak soukromých investorů 
(VEOLIA, ČEZ Dětmarovice, PGP Terminal, Marius Pedersen, AVE CZ), tak subjektů, které jsou 
vlastněny veřejným sektorem (TSH, Frýdecká skládka, OZO Ostrava).  

Systém svozu je postaven na tom, že je aktuálně pouze minoritní podíl odpadu sbírán 
odděleně, což vede k tomu, že je stále velký podíl skládkování odpadu. Následující schéma ukazuje 
rozdíl při přípravě odpadu k opětovnému použití při mechanickém dotřídění u separovaného sběru a 
dotřiďování zbytkových frakce KO, tedy směsného odpadu. 

 
Zdroj: EY 

Přestože se může jevit, že technologické schéma je obdobné, tak je nutné pro získání 
stejně kvalitní vytříděné druhotné suroviny vynaložit výrazně větší úsilí. Druhotné suroviny v SKO jsou 
znečištěny jinými odpady nebo ve stavu nevhodném pro materiálové využití, např. zamaštěné nebo plné 
nečistot. Z toho důvodu je pro vysoké materiálové využití odpadů nutné spíše posilovat možnosti 
primární separace než vycházet z předpokladů zisku druhotných surovin z SKO. 
  

Obrázek 25: Schéma dotřiďování odpadu 
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1.6.1 Systém sběru, svozu a odstranění odpadu 

Na území ORP Havířov je smluvním partnerem k nakládání s komunálními odpady 
společnost Technické služby Havířov. Tato společnost je 100% vlastněná městem Havířov a zajišťuje 
širokou škálu služeb sběru, svozu a odstranění odpadů v následujících oblastech: 

► komunální odpad – nádobový a kontejnerový sběr; 
► komunální odpad – sběr odpadních košů; 
► separovaný tříděný odpad – kontejnery; 
► biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) z rodinných domů; 
► velkokapacitní kontejnery; 
► mobilní sběr nebezpečného a ostatního odpadu; 
► likvidace černých skládek;  
► kompostování; 
► provoz sběrných dvorů (na ul. Karvinská a na ul. Jarošova). 

Přesná pravidla sběru, svozu a odstranění odpadu byla stanovena mezi městem Havířov 
a TSH ve smlouvě o dílo při nakládání s komunálním odpadem ve městě Havířově č. E/ŽP/1012/98 ze 
dne 21. 12. 1998. Od roku 1998 došlo ke schválení 20 dodatků smlouvy, díky nimž se pozměnila 
pravidla sběru odpadů. Nejčastěji dochází ke změně cen svozu odpadu, ale často také došlo ke změně 
harmonogramu a počtu sběrných míst pro odpadní koše a separovaný odpad (poslední změna 
v harmonogramu sběru a počtu nádob proběhla, která byla upravena ještě formou samostatného 
dodatku, byla upravena v Dodatku č. 7 smlouvy E/ŽP/1012/98 v roce 2005). Od tohoto roku již počty a 
lokace stanovišť na separovaný odpad nejsou upravovány formou dodatku smlouvy s TSH, ale 
průběžně měněny v souladu s podmínkami smlouvy s TSH a ty určuje OKS na základě kontroly 
stanovišť, plnosti nádob a podnětů občanů. Dalším z důležitých milníků sběru odpadu bylo zavedení 
sběru nápojových kartonů – kompozitních obalů (Tetra Pack) v roce 2005, sběr BRKO v roce 2006 nebo 
nastavení spolupráce se smluvními partnery pro zpětný odběr elektrozařízení, firmami ASEKOL, 
EKOLAMP a ELEKTROWIN. V roce 2006 došlo dále na základě požadavků Plánů odpadového 
hospodářství města Havířov 2006 – 2010 ke smluvnímu závazku TSH vybudovat do roku 2010 dva 
sběrné dvory na své vlastní náklady a pod svým vlastním jménem. 

Obrázek 26: Vývoj sběru, svozu a využití odpadu  

Zdroj: EY, 2018 

Dalším z oficiálních dokumentů určující pravidla pro sběr a využití komunálních odpadů pro 
občany je obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem. Vyhláška byla schválená 22. 9. 2014 a je účinná od 1. 1. 2015. V rámci vyhlášky 
je definován systém nakládání s využitelnými složkami odpadu, systém nakládání s biologicky 
rozložitelným komunálním odpadem (BRKO), objemným odpadem, nebezpečnými složkami 
komunálního odpadu, s kovovým odpadem, elektroodpadem a směsným zbytkovým komunálním 
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odpadem. Vyhláška dále stanovuje systém svozu komunálního odpadu včetně pravidel provozu 
sběrných dvorů na území města. 

V současné době platí dle vyhlášky č. 2/2014 o stanovení systému nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem a smlouvě o dílo při nakládání s komunálním odpadem ve městě 
Havířově č. E/ŽP/1012/98 ze dne 21. 12. 1998 pravidla shrnutá v následujících odstavcích.  

 

1.6.1.1 Komunální odpad  

Pro sběr SKO se využívají sběrné nádoby o objemu 110 litrů nebo 120 litrů, sběrné 
kontejnery o objemu 1 100 litrů a doplňkově odpadkové koše. Svoz sběrných nádob u rodinných domů 
je jednou týdně a u bytového fondu v zástavbě sídlišť je jednou až 3x za týden, v ojedinělých případech 
lze požádat Magistrát města Havířova o přistavení další nádoby. Svoz nádob s kapacitou 1 100 l je 
prováděn 1 – 6x týdně.  

Harmonogram svozu, počet nádob a přesné lokace odpadních košů jsou definovány ve 
smlouvě č. E/ŽP/1012/98 a jejím dodatku č. 7 z roku 2005. Následující tabulka znázorňuje počty 
odpadních košů a počet svozů za týden dle tohoto dodatku smlouvy. Počty odpadních košů, lokace a 
harmonogram jejich svozu se od roku 2005 dále mění na základě písemné žádosti mezi SM Havířov a 
TSH.  
Tabulka 42: Přehled počtu odpadních košů a jejich svoz ve městě Havířov 

Objem koše Počet nádob Svoz za týden 

80 l 77 ks 185 ks / týden 

50 l 548 ks 996 ks / týden 

20 l 464 ks 784 ks / týden 

Zdroj: Smlouva mezi městem Havířov a Technickými službami Havířov, 2005 

 

1.6.1.2 Tříděný sběr  

Na území města Havířov se tříděný komunální odpad sbírá od občanů z kontejnerů. Tyto 
nádoby jsou rozděleny na: 

► modré kontejnery: papír, karton a nápojový kartón,  
► zelené kontejnery: směsné a barevné sklo,  
► bílé kontejnery: bíle a čiré sklo, 
► žluté kontejnery: plasty,  
► bílé kontejnery: textil, obuv, oděv 

Počty nádob a jejich rozmístění jsou definované ve smlouvě č. E/ŽP/1012/98 a následně 
jejích dodatcích. Poslední podrobnou specifikaci obsahoval Dodatek č. 7 z roku 2005. Od tohoto roku 
již počty a lokace stanovišť na separovaný odpad nejsou upravovány formou dodatku smlouvy s TSH, 
ale průběžně měněny v souladu s podmínkami smlouvy s TSH a ty určuje OKS na základě kontroly 
stanovišť, plnosti nádob a podnětů občanů. Harmonogram svozu není písemně stanoven ani ve 
smlouvě mezi Městem Havířov a TSH ani ve vyhlášce č. 2/2014. Smlouva pouze stanovuje, že TSH 
mají povinnost zajistit, aby odvozy separovaného odpadu byly zajišťovány tak, aby nedocházelo 
k přeplňování nádob. Pochopitelně v současném nastavení systému není možné předejít dočasnému 
lokálnímu přeplnění některých kontejnerů a shromažďování separovaného odpadu mimo sběrné 
nádoby, a proto je zřejmé, že toto pravidlo není v praxi dostatečně dodržováno. K zvýšení míry 
recyklace a předcházení přeplnění nádob bude nutné pravidelně revidovat počet, frekvenci svozu a stav 
zaplněnosti nádob separovaného odpadu.  

V roce 2017 bylo ve veřejné sběrné síti města Havířov rozmístěno 392 nádob na papír, 475 
nádob na plast a 325 nádob na sklo (sklo směsné), dle Dotazníku i Běžného čtvrtletního výkazu pro 
EKO-KOM vykazováno jako 380 sběrných hnízd, i když celkový počet sběrných hnízd ve veřejné síti se 
počítá jako celkový počet nádob 1192 nádob děleno 3 (složky papír, plasty, sklo), což se rovná 397 
sběrným místům (rozdíl oproti vykazovaným 380 místům je způsoben např. nevyvezením nádob za 
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sledované období). Z celkového počtu nádob pro složky papír, plasty, sklo ve výkazech pro EKO-KOM 
za rok 2017 je 273 nádob vykazováno ve vlastnictví svozové firmy (TSH) a 919 nádob je vykazováno 
jako zapůjčené ze systému EKO-KOM.  

V evidenci je ještě vykazováno 64 nádob pro sklo čiré (1100 l – 22 kusů), (1550 l – 23 
kusů), (2150 l – 19 kusů), ve výkazech pro EKO-KOM za rok 2017, kdy vzhledem k tomu, že není 
získáváno separovaným způsobem sběru čisté bíle sklo, jsou tyto nádoby ve výkazech uváděny jako 
nevyvážené. Získané tonáže jsou připočteny dle skutečnosti do směsného skla.  

Tabulka 43: Počet nádob na separovaný odpad na veřejných prostranstvích města Havířova (pro výkazy EKO-
KOM) dle stavu prosinec 2017  

Druh nádoby Počet nádob TSH Počet nádob EKO-KOM 

Papír (1 100 l) 111 281 

Plasty (1 100 l) 113 362 

Sklo barevné (1 100 l/1 550 l/2 150 l) 49 212 

Sklo čiré (1 100 l/1 550 l/2 150 l) 0 64 

Zdroj: Výkaz/dotazník pro EKO-KOM, zpracování EY 

Poznámka: nádoby Sklo čiré vykázané za sledované období 2017 jako nevyvážené  

Tabulka 44: Počet nádob na separovaný odpad ve městě Havířov dle podrobné evidence Magistrátu města 
Havířova (OKS) k 28.5.2018 

Druh nádoby Počet nádob TSH Počet nádob EKO-KOM 

Papír (1 100 l) 112 280 

Plasty (1 100 l) 112 363 

Sklo barevné (1,1 m3)  78 

Sklo barevné (1,55 m3)  70 

Sklo barevné (2,15 m3)  65 

Sklo čiré (1,1 m3)  22 

Sklo čiré (1,55 m3)  23 

Sklo čiré (2,15 m3)  19 

Sklo barevné (1,1 m3) 49  

Sklo čiré (1 100 l), (1 550 l), (2 150 l)  64 

Zdroj: Majetková a provozní evidence Magistrátu města Havířova (OKS), zpracování EY 

Pro majitele rodinných domů je sběr separovaného odpadu provozován formou barevně 
odlišených plastových pytlů: 

► modré pytle: papír, karton, nápojový karton,  
► žluté pytle: plast, 
► zelené pytle: sklo. 

Svoz pytlů je provozován 1x měsíčně a přesný harmonogram a datum těchto svozů je 
zveřejňován v předstihu 1x ročně v Radničních listech vždy na celý kalendářní rok. 

Z podkladů odboru komunálních služeb vyplývá, že řada stížností od občanů v oblasti 
odpadového hospodářství směřuje především na stav stanovišť pro sběrné nádoby. Stížnosti směřují 
na umístění kontejnerů na nevhodných prostranstvích, kdy jsou kontejnery umístěny na zeleni, kapacita 
stání není dostatečná nebo brání rozhledovým poměrům křižovatkám. Současný stav stanovišť, včetně 
požadavku na jejich rozvoj je ilustrován v kapitole 1.2.7.7. V rámci dalších investičních akcí do 
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infrastruktury města by se měla realizovat také opatření pro umístění sběrných nádob na odpad. Dále 
je nutné, aby docházelo k průběžné údržbě a opravě jednotlivých kontejnerových stání např. na základě 
zpracovaného plánu prací. 

 

1.6.1.3 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Sběr BRKO odpadu se na území města Havířov provádí do speciálně označených hnědých 
nádob s nápisem BIOODPAD. V rámci BRKO se sbírají odpady ze zahrady jako je tráva, listí, stará 
zemina, piliny, kůra, spadané ovoce nebo seno a dále odpady z domácností jako jsou zbytky a slupky 
ovoce a zeleniny, pecky, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, popel ze dřeva, čistý starý 
papír, lepenka, papírové kapesníky nebo zbytky vlasů.  

Pro každý rodinný dům nebo chatu je přidělena hnědá nádoba o objemu 240 litrů s 
intervalem svozu jednou za týden v období duben až listopad. Celkově se využívá 5 svozových dnů za 
týden. V zimním období nedochází ke svozu bioodpadu a k této potřebě lze využít pouze sběrných 
dvorů. Lze usuzovat, že současný sběr bioodpadu preferuje sběr odpadu ze zahrad raději než 
z domácností. Se vzrůstajícím úsilím o sběr BRKO bude potřeba začlenit širší škálu BRKO odpadů jako 
je potravinový odpad a tím i potřeba zavést celoroční sběr BRKO.  

V současné době jsou již hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad umístěny rovněž 
v bytové zástavbě v těchto ulicích: Moravská 2x, Šrámkova, Karolíny Světlé, Kollárova, Na Nábřeží 
u letního kina, Hlavní třída ve směru na ul. U Stromovky, Čs. Armády, Beethovenova, Gorkého. 

Po vzoru dalších měst, jako je Brno, je dalším z opatření, které pomůže zvýšit množství 
separovaného BRKO je rozmístění BRKO nádob rovnou před nemovitostmi, obzvláště v rámci sídlištní 
zástavby, která je v SM Havířov dominantní.  

Rada města Brna v roce 2017 odsouhlasila pilotní projekt, kterým se ověřovalo zavedení 
hnědých nádoby na biologicky rozložitelný odpad v Masarykově čtvrti se čtrnáctidenním svozem. Pilotní 
projekt měl ověřit, zda město Brno bude moci tuto službu zavádět jako standardní součást systému 
hrazeného z místního poplatku, nebo bude nabízena pouze zájemcům za poplatek. Ze zkušeností měst 
jako je např. Olomouc, plyne, že zavedením možnosti komfortního třídění bioodpadu klesá množství 
zbytkového odpadu tak, že je možné přejít na čtrnáctidenní interval jejich svozu. 

Na jaře roku 2018 je pilotní projekt kompletně vyhodnocován, aby bylo následně 
rozhodnuto o způsobu a harmonogramu zavedení třídění bioodpadu také v dalších částech města Brna. 
Jisté je, že systém bude nastavován s ohledem na specifické potřeby lidí v různých typech zástavby 
v různých částech města. 

Příkladem možného řešení sběru na sídlištích je město Písek. Na území města Písku je 
zaveden systém odděleného svozu bioodpadu, celkem bylo rozmístěno již 2 030 ks nádob na 
bioodpady. Nádoby se nacházejí u rodinných domů, dále jsou umístěny ve vybraných separačních 
hnízdech a také u kontejnerů na sídlištích. Občané mohou bioodpady odevzdávat také ve všech 
sběrných dvorech nebo přímo na kompostárně, kde je k dispozici i štěpkovač. Z vývoje produkce mezi 
roky 2013 a 2015 je patrná účinnost tohoto opatření a výrazně rostoucí trend separace biologicky 
rozložitelných odpadů od občanů prostřednictvím nádobového systému. Od roku 2013, kdy byl sběr 
zahájen, se množství vytříděných odpadů od občanů téměř zdvojnásobilo (zdroj POH Písek) Příkladu 
v Písku následovalo např. Milevsko, které nádoby o objemu 120 a 240 litrů umístilo do rodinných 
zástaveb a několik desítek kusů kontejnerů do sídlištních lokalit. 

 

1.6.1.4 Ostatní druhy odpadů 

Svoz objemného odpadu (koberce, nábytek) je zajišťován převážně sběrnými dvory a 
mimo sběrné dvory také prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny dle 
harmonogramu na přechodná stanoviště. Zkušenosti SM Havířov u sběru objemného odpadu ukazují, 
že dochází k zneužívání obecního systému podnikatelskými subjekty, umisťování odpadu mimo 
velkoobjemové kontejnery a úroveň separace odpadů je nižší, než v případě odkládání odpadů na 
sběrných dvorech. Dále může docházet k vyhazování odpadu mimo kontejnery při neoprávněném 
prohrabování kontejnerů, protože u kontejnerů není umístěna obsluha, která by koordinovala ukládání 
odpadu. Významnou funkcí stálého dohledu by také bylo, že by kontrolovala, že nejsou do kontejnerů 
ukládány odpady, které tam nepatří (např. nebezpečné odpady, výrobky v režimu zpětného odběru). 
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Z pohledu lepší separace a dalšího využití odpadu se jeví jako vhodnější forma podpora sběru 
objemného odpadu ve sběrných dvorech, kde je zajištěna obsluha, která koordinuje příjem odpadu. 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován převážně sběrnými dvory a 
dále mobilní sběrnou odpadu, která se přistavuje zpravidla dvakrát ročně dle harmonogramu uvedeného 
v Radničních listech a webových stránkách města Havířov. Dále jsou nebezpečné odpady sbírány na 
sběrných dvorech, které jsou vhodné i pro další druhy odpadů. Výhodou sběrných dvorů je delší otvírací 
doba, než jednorázová a krátká časová okna pro odevzdání nebezpečných odpadů u mobilního sběru 
odpadu. 

 

Technické služby Havířov zajišťují také likvidaci černých skládek na území ORP Havířov. 
Úklid černých skládek je zajištěn dle objednávky Odboru komunálních služeb Havířov. Průběžný úklid 
města také zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prací. Na tento úklid jsou vynakládány další nemalé 
finanční prostředky. Následující obrázek ukazuje objemný odpad uložený mimo místo k tomu 
vyhrazené, které musí město na své vlastní náklady odstranit.  

Zdroj: SM Havířov 

 
  

Obrázek 27 Objemný odpad volně umístěný na ulici 
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1.6.1.5 Odpady vznikající při údržbě a stavebních investicích města 

SM Havířov je původcem odpadů v několika rovinách.  

► Odpady od občanů – město je dle zákona původcem odpadů ve chvíli, kdy nepodnikající fyzické 
osoby odloží odpad na místa k tomu určená. Současně se stává obec vlastníkem tohoto 
odpadu. Jedná se o signifikantní objemy odpadu. 

► Odpady vznikající při vlastním provozu města – jedná se o odpady charakterem podobné 
komunálním odpadů, které vznikají při běžném provozu magistrátu města (papír, plasty, sklo, 
SKO, objemný odpad). Jedná se o minoritní objemy odpadu. 

► Odpady vznikající v příspěvkových organizacích – jedná se o odpady charakterem podobné 
komunálním odpadů, které vznikají při běžném provozu příspěvkových organizací, jako jsou 
mateřské nebo základní školy. Jedná se o minoritní objemy odpadu. 

► Odpady vznikající při údržbě veřejné zeleně a při stavebních investičních akcích města – jedná 
se o pravidelně vznikající objemy odpadu z údržby veřejné zeleně. U realizovaných stavebních 
zakázek se objemy odpadů budou lišit podle druhu realizované investiční akce, kdy významné 
objemy budou spíše vznikat při demolicích a rekonstrukcích a případně při realizaci liniových 
staveb. 
 

Současné nastavení smluv s dodavateli je takové, že vzniklé odpady při jejich činnosti 
(např. údržba zeleně, stavební zakázka), jsou odpovědní dodavatelé města. Dodavatelé města mají 
povinnost zajistit odvoz a uložení odpadu na skládky, včetně uhrazení všech poplatků. Ve vzorové 
smlouvě na dodávku stavebních prací je výslovně uvedeno, že dodavatel (zhotovitel) nese odpovědnost 
původce odpadu. U smlouvy na komplexní údržbu veřejné zeleně, kde jsou smluvním partnerem např. 
Technické služby Havířov, se uvádí, že zhotovitel se zavazuje odstranit odpady v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 
znění této smlouvy. 

 

1.6.1.6 Odpady podnikajících fyzických nebo právnických osob zapojených do 
systému města (živnostenské odpady) 

Systém odpadového hospodářství města Havířova umožňuje zapojení podnikajících 
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání produkujících odpad podobný 
komunálnímu do obecního systému nakládání s komunálními odpady, tedy podporu zavedení systému 
společného nakládání s komunálními a živnostenskými odpady. Zapojení je ze strany těchto osob zcela 
dobrovolné. Tyto subjekty mají v současnosti individuální smlouvy s oprávněnými osobami na svoz a 
likvidaci odpadu, na likvidaci nebezpečných odpadů, odpadů z kuchyní a stravoven a na tříděné složky.  

Navýšení kontrol těchto subjektů může zvýšit informovanost o zneužívání odpadového 
systému obce a zabránit průvodnímu efektu této problematiky, což je nárazové přeplňování sběrných 
stanovišť na tříděné složky komunálního odpadu. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
také za úplatu odevzdávají část své produkce odpadu, především tříděné složky, do sběrných dvorů 
nebo mají odpadové hospodářství řešeno v nájemní smlouvě na prostory, které užívají. 

Pokud se původce, na základě písemné smlouvy s obcí, zapojí do systému pro nakládání 
s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu 
odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. To znamená, že je povinen respektovat obecní 
systém a třídit komunální odpad v rozsahu složek určených obcí. 

Město Havířov tak postupuje podle následujících zásad: 

► Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce (zejména živnostníci, 
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neprůmyslové výrobní sféra, administrativa, služby a obchod) možnost zapojení do systému 
nakládání s komunálními odpady města. 

► Umožnit zapojení do systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému. 

► Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 
do systému nakládání s komunálními odpady města. 

Do systému odpadového hospodářství města bylo v roce 2017 zapojeno celkem 132 
živnostníků/podnikatelů. Ceny pro zapojené podnikatele jsou podle objemu nádob (odpadu) a frekvence 
svozu následující: 

► max. 110 litrů odpadu týdně:  
► 2 016,- Kč/rok bez DPH, 2 439,- Kč/rok cena vč. 21 % DPH  

► max. 110 litrů odpadu za 14 dní:  
► 1 008,- Kč/rok bez DPH, 1 220,- Kč/rok cena vč. 21 % DPH  

► více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu týdně:  
► 7 851,- Kč/rok bez DPH, 9 500,- Kč/rok cena vč. 21 % DPH  

► více než 110 litrů max. však 1100 litrů odpadu za 14 dní:  
► 3 926,- Kč/rok bez DPH, 4 750,- Kč/rok cena vč. 21 % DPH  

Celkové příjmy od živnostníků/podnikatelů zapojených do systému města činily 266 125 Kč 
v roce 2017 a mají rostoucí trend (v roce 2016 celkové příjmy 241 132 Kč. Přesto by však bylo žádoucí, 
aby vzhledem k výskytu zneužívání zejména nádob na SKO nebo tříděný sběr placených občany města, 
a to k odstraňování živnostenského odpadu, bylo příslušným opatřením podporováno širší zapojení 
živnostníků/podnikatelů. Lze zvolit a kombinovat různé formy. Může se jednat o adresné informační 
kampaně pro řádné zapojení živnostníků do obecního systému nakládání s odpady (ke vzniku 
smluvního vztahu s TSH nebo jinou oprávněnou osobou) a provádět kontrolu zapojení 
živnostníků/podnikatelů podle technických možností statutárního města Havířov. K dalšímu zhodnocení 
lze navrhnout, zda je tento monitoring nezapojených podnikatelů, jejich oslovení a monitoring vůbec 
možný se současnou technickou podporou v dostupných informačních systémech nebo zda je nutné 
další dovybavení nebo personální podpora. Dlouhodobé přínosy z širšího zapojení podnikatelů by 
ovšem také měly odůvodnit případné zvýšené náklady s tím spojené. 

I podle příkladu jiných měst je pak dobrou praxí vhodnou formou informovat alespoň jednou 
ročně právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání 
s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s ním. 

 

1.6.2 Financování služeb odpadového hospodářství 

Financování služeb odpadového hospodářství v jeho současné podobě vychází 
z nastavení stávajícího obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady na území 
statutárního města Havířov pro SKO, BRKO, papír, plasty, sklo, kovy z odděleného sběru, obalové 
odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů v rámci jeho potřebného souladu se závaznou částí 
Plánu odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 - 2026 a POH MSK 2016 - 2026. 

Podle zákona o odpadech mají odpadová hospodářství a jejich financování na starost 
samotné obce vystupující jako původci odpadů. Jsou tedy odpovědni za jejich využití. Za účelem této 
služby obce kontrahují externí společnosti (soukromé, s veřejným vlastnictvím nebo jejich kombinací) 
nebo zakládají vlastní společnost. Ve všech těchto variantách je nutné vynaložit na tyto služby 
prostředky z rozpočtu obce.  

V další části nás bude zajímat celková výše a přiměřenost těchto nákladů z vlastního 
rozpočtu statutárního města Havířov. Uvažovány budou současné příjmy systému odpadového 
hospodářství, resp. přiměřenost nákladů ve vztahu k celorepublikovým srovnávacím hodnotám nebo 
argumenty vysvětlující odchylky od srovnávacích hodnot, a místní podmínky zajištění systému 
odpadového hospodářství. 

Příjmy obcí jsou tvořeny nejčastěji poplatky od občanů, platbami podnikajících fyzických 
nebo právnických osob zapojených do systému odpadového hospodářství obce a případně tržbami za 
prodej druhotných surovin získávaných z odpadů. Další významnější položkou jsou také odměny 
systému EKO-KOM a platby kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení. U menších obcí 
může mít podstatnější vliv také příjem od chatařů. 
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Pravomoci obce s nakládáním s odpadem jsou založeny především na předpokladu obce 
jako původce komunálního odpadu. Způsoby realizace těchto pravomocí jsou zcela na uvážení obcí, 
respektive na finančních prostředcích, kterými disponují ve svých rozpočtech pro tyto účely. Obec má 
pravomoc upravit vyhláškou systém nakládání s komunálním odpadem a poplatek za komunální odpad. 
Ve většině obcí se tak uplatňuje forma úhrady větší části nákladů provozu systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v podobě místního poplatku. 

Místní poplatky řadíme obecně mezi daňové příjmy. O využití těchto zdrojů rozhoduje 
pouze zastupitelstvo. Jejich význam tkví samozřejmě nejen v možnosti příjmu, ale také v regulaci. Místní 
poplatky mají fakultativní charakter, čímž se myslí možnost zastupitelů rozhodovat o tom, zda se vůbec 
budou na území obce vybírat. Poplatky obec zavádí obecně závaznou vyhláškou a poměr jejich nákladů 
a výtěžnosti by měl představovat jedno ze základních kritérií pro jejich zavedení či nezavedení. 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů se vybírá na základě zákona o místních poplatcích, ale obdobný 
poplatek může obec vybírat také na základě zákona o odpadech jako poplatek za komunální odpad, ale 
obec nemůže vybírat místní poplatek za komunální odpad současně podle zákona o odpadech i podle 
zákona o místních poplatcích. 

Zákon o odpadech připouští ještě třetí možnost, kterou je výběr úhrady za shromažďování, 
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě 
smlouvy. Ta musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, 
nemůže stanovit poplatek za komunální odpad vyhláškou podle zákona o odpadech ani místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů podle zákona o místních poplatcích.  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích platí fyzická osoba, jež má v 
obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.  

Maximální sazba poplatku činí až 250 Kč za osobu a kalendářní rok plus částka stanovená 
na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz neseparovaného komunálního 
odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok. Obec musí v obecně závazné vyhlášce stanovit 
rozúčtování nákladů na sběr a svoz neseparovaného komunálního odpadu na osobu. 

Podle zákona o odpadech lze poplatek za komunální odpad vybírat tak, že poplatníkem je 
každá fyzická osoba, při jejíž činnosti komunální odpad vzniká. Plátcem poplatku (tj. ten, kdo poplatek 
fyzicky obci odvádí) je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Ten pak rozúčtuje poplatek na 
jednotlivé poplatníky. Maximální sazba zde není stanovena, vychází se z předpokládaných nákladů 
obce na systém nakládání s komunálním odpadem v závislosti na počtu nádob přidělených na jednotlivé 
nemovitosti nebo z počtu uživatelů bytů a také z úrovně třídění odpadů (recyklace, skládkování). Do 
poplatku se mohou promítnout i náklady spojené s pronájmem nádob pro odpad. 

 

1.6.2.1 Způsob konstrukce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Za odpady vzniklé v domácnostech (resp. ve veřejných odpadkových koších a dalších 
kontejnerech nebo zařízeních pro tříděný sběr komunálního odpadu) je podle zákona zodpovědná obec, 
respektive za jejich sběr a svoz, úpravu a využití. Tím obci logicky vzniká náklad spojený s těmito 
činnostmi. 

Prostředky na provádění odpadového hospodářství obec získává převážně z výběru 
poplatku za komunální odpad ve smyslu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uvedeného v zákoně č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek od obyvatel přitom pokrýval v roce 2016 
pouze 54 % z celkových nákladů obcí v ČR. S příjmem obcí od povinných osob ze zákona o obalech, 
který získávají téměř všechny obce za třídění odpadů (povinnost podle zákona o obalech, kterou mají 
výrobci, plniči, distributoři, prodejci a dovozci obalů a baleného zboží, kteří uzavírají s autorizovanou 
obalovou společností (AOS) a platí do systému sdruženého plnění poplatky za nevratné obaly), a příjmů 
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z dalších zdrojů v rámci systému odpadového hospodářství, bylo v roce 2016 pokrytí nákladů obcí na 
úrovni 69 %. 

Výše tohoto poplatku je standardně stanovena místní obecně závaznou vyhláškou. Dle 
zákona o poplatcích je aktuální výše tohoto poplatku maximálně 1 000 Kč na osobu na rok. Sazba 
poplatku byla roku 2012 zvýšena zákonem o odpadech z maximální hranice 500 Kč za osobu za rok. 
Většina obcí však maximální výši poplatku zatím nevyužívá a poplatek zvyšuje jen postupně. 

Sazbu poplatku tvoří: 

► částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a, 
► částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr 

a svoz neseparovaného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu (uvedenou v odstavci 1 
zákona o místních poplatcích) a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví 
rozúčtování nákladů na sběr a svoz neseparovaného komunálního odpadu na osobu. 

V případě statutárního města Havířov přijalo dne 27. 11. 2017 zastupitelstvo města obecně 
závaznou vyhlášku č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška stanovuje poplatek na 552 Kč ročně a s 
platností od 1. 1. 2018 nahradí vyhlášku č. 1/2016. 

Aktuální sazba poplatku dle této vyhlášky č. 8/2017 činí 552 Kč a je tvořena: 

► z částky 250 Kč za kalendářní rok a, 
► z částky 302 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

statutárního města Havířova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz neseparovaného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

Skutečné náklady statutárního města Havířov za rok 2016 na sběr a svoz neseparovaného 
komunálního odpadu činily 44 788 284 Kč a byly rozúčtovány následovně. 

Náklady 44 788 284 Kč děleno 77 567 (tj. 76 276 počet osob s pobytem na území 
statutárního města Havířova plus 1 291 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných 
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) je rovno 577,41 Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši 302 Kč. Jak je patrné, město 
Havířov má stále dostatečný prostor z pohledu zákona i skutečných nákladů hrazených městem za sběr 
a svoz neseparovaného komunálního odpadu k navýšení tohoto místního poplatku. Další zlepšení 
výběru poplatku lze spatřovat v nalezení účinnějších nástrojů v rámci vymáhání poplatku od neplatičů. 

Celkový počet aktivních poplatníků byl 76 309 k datu 31. 12. 2015, 76 276 k datu 31. 12. 
2016 a 75 609 k datu 31. 12. 2017. Počet obyvatel statutárního města Havířov se stále snižuje, což má 
za následek také snížení celkového počtu poplatníků. Počet dlužníků při platbě poplatku za komunální 
odpad dosáhl za rok 2015 počtu 9 688 poplatníků, což představuje 12,69% z celkového počtu aktivních 
k poplatku povinných poplatníků.  

Tento počet představuje bohužel spíše setrvalý stav a lze i nadále zatím očekávat počet 
kolem 9 000 platebních výměrů. Toto číslo je pochopitelně velmi proměnlivé, protože současně s nově 
vystavovanými výměry jsou občany dopláceny dlužné částky z minulosti. U některých neplatících 
občanů města Havířova je nutné vymáhat poplatky také z minulých let, někdy se mezi neplatiče 
krátkodobě dostanou i jinak běžně platící občané. Z celkového počtu poplatek neplatících občanů se 
nachází přibližně třetina v exekuci a přibližně 1900 osob v insolvenci. 
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Graf 30: Výběr poplatku za komunální odpad v systému odpadového hospodářství statutárního města Havířov  

Zdroj: Výkazy pro EKO-KOM, zpracování EY 

K poklesu místního poplatku od občanů statutárního města Havířov mezi roky 2015 až 
2017 došlo kvůli osvobození od poplatku osob umístěných do dětského domova do 3 let věku, osob 
vyžadujících okamžitou pomoc, osob umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
domově pro seniory. Dalším vlivem byl i pokračující úbytek obyvatel města. 

V poslední době probíhá napříč celou ČR v řadě obcí diskuze k případné změně způsobu, 
jakým je konstruován poplatek za svoz občanů. Snahou těchto úvah je podpořit třídění komunálního 
odpadu, a to jak zvyšováním počtu obyvatel participujících na sběru separovaného odpadu, tak 
zvyšováním výtěžnosti. 

Aktuální tendence směřují k akcentaci výkonového způsobu stanovení výše poplatku 
namísto dosavadní praxe, jež je v největší části obcí založena na jednotné platbě pro obyvatele dané 
obce bez přímého vztahu k produkovanému množství odpadu. Poplatek zohledňující množství 
vyprodukovaného směsného komunálního odpadu by mohl plnit funkci finančního nástroje motivujícího 
jednotlivé domácnosti k zintenzivnění třídění. Další motivací může být snaha uvést do souladu cenu za 
svoz, kterou obce hradí, a výnos z poplatků od občanů. Velmi často totiž obce provoz systému sběru a 
nakládání s komunálním odpadem dotují z jiných částí obecních rozpočtů a výjimečné nejsou ani 
případy, kdy způsob konstrukce poplatku neodráží princip, na základě kterého je stanovena cena za 
svoz. Změna ve výpočtu poplatku by tak umožnila harmonizovat zájmy jednotlivých zainteresovaných 
stran, zejména pak zájmy obyvatel a obce (Sborník Konference Odpady a obce, 2017). 

Mezi možné varianty konstrukce poplatku mohou patřit následující tři varianty. 

► Kapitační platba, jež nemá přímou souvislost s přístupem jednotlivce k nakládání s odpadem, 
obvykle v podobě jednotné platby pro obyvatele dané obce v konstantní výši po celý rok a jeho 
výše tedy nezohledňuje ani aktivitu jednotlivých obyvatel, ani vyprodukované množství odpadu. 
Výše poplatku se odvíjí od počtu členů domácnosti.  

► Výkonově určený poplatek, jehož výše se odvíjí od konkrétně stanoveného rozsahu aktivit 
vykonávaných jednotlivými obyvateli v souvislosti s nakládáním s vyprodukovaným odpadem. 
Výkonově nastavené poplatky mohou zohledňovat celkový objem vyprodukovaného odpadu 
nebo pouze objem směsného komunálního odpadu. Mohou být vypočteny na základě hmotnosti 
odpadu, frekvence svozu, velikosti nádob, jejich počtu, případně na základě kombinace 
uvedených kritérií. Jednotlivec může v této variantě svým přičiněním ovlivňovat výši své úhrady. 
Proto je tato varianta vhodným základem pro model platby v aktuálně diskutovaných trendech 



 

Stránka 83 z 171 

 

PBW (Pay by Weight) a PAYT (Pay As You Throw), tj. za platby objem nádoby nebo za 
hmotnost odpadu. 

► Paušální platba v podobě např. místní daně. Avšak oproti první variantě není paušální platba 
přímo vázána na počet členů domácnosti (její úhrada je vázána na vlastnictví nemovitosti), 
nýbrž ani na konkrétní přičinění a motivaci jednotlivce. 

Variabilní platby vyžadují investici do technického vybavení (vážní systémy, popř. čipy na 
sběrných nádobách), hardwaru (počítač v kabině řidiče) a softwaru (program na vyhodnocování 
vstupních dat, program na administraci systému – zasílání vyúčtování apod.). 

Proto očekávané užitky, které plynou ze zavedení variabilních plateb (např. vyšší množství 
vytříděných materiálů a jejich hodnota na trhu, optimalizace logistických nároků – nižší náklady na svoz 
směsného komunálního odpadu) je nutné porovnat s vícenáklady na zavedení a provoz nového 
systému plateb. 

Variabilní platby jsou doprovázeny (alespoň v krátkém období po zavedení) nelegálními 
způsoby nakládání s odpady, se kterými je třeba počítat a kterým je nutné předcházet. Je-li občan 
motivován k tomu, aby více třídil, pak je nutné tomuto očekávání více přizpůsobit infrastrukturu na 
oddělený sběr využitelných složek, tedy ještě komplexněji doplnit současnou síť o různé systémy 
odděleného sběru, které absorbují vyšší množství využitelných složek (odvozový sběr, mobilní svozy, 
sběrné dvory/místa).  

Variabilní platby musí pokrýt náklady na nakládání s komunálním odpadem. Podle 
informací z evropských zemí není zvykem, aby byly systémy nakládání s komunálními odpady dotovány 
z veřejných prostředků. V případě, že tomu tak není, produkují občané, resp. živnostníci více odpadu a 
méně využitelných složek, než by tomu bylo v případě, kdy ponesou skutečné náklady na nakládání s 
komunálními odpady. 

Variabilní platby ovšem mohou vést také k problémům s financováním systému nakládání 
s komunálním odpadem, pokud je ohroženo profinancování fixních nákladů. Konstrukce variabilních 
plateb tak by měla být taková, aby umožnila pokrýt jak fixní náklady systému, tak svou variabilní 
motivační složkou, tedy variabilní náklady, které jsou závislé na výkonu systému. Proto je vhodné využít 
přechodné období, které většinou slouží k tomu, aby obec adaptovala nejen technické vybavení a 
softwarové aplikace pro správu systému, ale i celý systém kalkulace na konkrétní podmínky dané 
lokality.  

Variabilní platby a zpoplatněná jednotka by měla respektovat způsob výpočtu ceny, kterou 
platí obec svozové společnosti za odpad, a to jednoduchým a přehledným způsobem, jelikož využití 
relativně složitějších kalkulačních vzorců snižuje účinek motivace občanů. 

Způsob konstrukce poplatku zvolený magistrátem města Havířova je z hlediska výběru 
poplatku od občanů systém, který je v ČR široce používaný, jelikož se jedná o systém efektivní, který 
klade nízké nároky na administraci v porovnání se systémem smluv. 

Z pohledu motivace občanů ke snižování produkce odpadů, resp. motivace občanů k 
odstranění vytříditelných složek SKO může být ovšem v odborné diskuzi považován použitý model 
kapitačního (případně paušálního) poplatku v porovnání s modelem platby za objem nádoby nebo platby 
za hmotnost odpadu (PBW, PAYT) za méně efektivní. 

Další motivaci občanů ke snižování produkce SKO zvýšením motivace občanů ke sběru 
vytříditelných složek SKO mohou představovat další trendy a prvky v rámci současných aktivit smart 
cities, např. dalším technickým a logistickým zlepšováním kvality primární separace, její dostupnosti 
občanům nebo zvýšení hygienického a hlukového komfortu míst sběrné sítě vůči svému 
bezprostřednímu okolí.  

Systém sběrných hnízd s velkokapacitními nádobami může být doplněn o zajímavější a 
poutavější informační systém s motivací ke správnému třídění (dostatečné třídění má vliv na peněženku 
každého z nás), technicky vhodnější a barevné řešení (včetně individualizace a označení „Vašeho“ 
hnízda) společně s dostatečnou údržbou stání nepůsobící diskomfort svému bezprostřednímu okolí. 
Tedy se sběrnými hnízdy ve stavu, jehož záměrem je působit i výchovně na své uživatele, resp. 
poskytovat satisfakci za peníze občanů odváděné i nepřímo do rozpočtu obcí a měst. 

Mezi tyto moderní prvky a řešení, které svým přístupem zčásti navazují na variantu 
pytlového sběru, patří dnes v některých zemích již dostatečně a úspěšně ozkoušené systémy Door to 
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Door, tedy sběru odpadů například v pytlích od dveří (pytle jsou označené např. QR kódy nebo jinou 
identifikací). Lze předpokládat, že jsou občané svědomitější, pokud mají pytel s odpadky odevzdat před 
vlastním domem. Další variantou jsou barevné nádoby separovaného sběru (volitelné velikosti) u 
vlastního domu svážené ve stanoveném harmonogramu. Tento systém má v některých 
západoevropských zemích velmi dobrou odezvu a výsledky, jelikož může podpořit motivaci občanů a 
nabídnout jim možnost za odpad ušetřit, chovat se šetrně vůči životnímu prostředí a navíc si při třídění 
užívat i nesporně většího komfortu. Praktické zkušenosti z ČR tomu již také dávají za pravdu. 

Systém Door to Door, v častých případech již v kombinaci s režimem PAYT - Pay As You 
Throw (tedy zaplať, kolik vyhodíš, např. podle velikosti nádoby) systémem a moderními technologiemi 
bezkontaktního sledování zaplnění nebo vážení nádob má v praktických zahraničních příkladech velmi 
dobré výsledky, vysokou míru separace odpadů a zejména pak kvalitu vyseparovaných surovin, což 
vede ke zvýšení výnosů při prodeji surovin, a tím nabízí i další motivaci všech zúčastněných zlepšovat 
tyto výsledky.  

Dodavatelé těchto systémů v ČR již úspěšně testují tyto systémy v méně rozsáhlé 
zástavbě menších obcí nebo v rámci pilotních čtvrtí většího města, Jsou připraveni vyzkoušet nasazení 
ve větších městech jako ucelená řešení několika na sebe navazujících a do jednoho systému 
integrovaných prvků.  

V případech převažující individuální bytové zástavby jsou podle předem určeného 
svozového harmonogramu v jednotlivé dny v týdnu před domy svými majiteli pravidelně a zodpovědně 
přistaveny malé nádoby jedné barvy na tříděné odpady. Často jsou používány malé 40-litrové nádoby 
typu URBA PLUS, případně nádoby většího objemu nebo jiného typu. V případě zbytkového odpadu je 
použit systém PAYT. Tedy šedá nádoba je vybavena např. mikročipem nebo QR kódem obsahujícím 
data uživatele. Ve stanovené časy je tato nádoba vysypávána nezávisle na tom, zda je zcela zaplněna, 
nebo je její obsah/naplněnost bezkontaktně monitorována a na základě vyhodnocení těchto údajů je 
posléze vysypávána. Nákladní vozidlo pro odvoz odpadu ale vždy zaznamenává údaje uživatele a tyto 
náklady jsou dálkově zaslány a přidány na uživatelský účet rezidenta. Místní poplatek, který platí občan, 
je rozdělen na dvě složky: paušální a variabilní poplatek. 

V případech převažující bytové zástavby činžovních domů v uliční zástavbě pro bydlení 
více rodin je nutné přizpůsobit způsob shromažďování odpadu před jeho svozem (individuálně 
v domácnostech nebo kolektivně v rámci domu před jeho svozem). Zde již více záleží na zvoleném 
způsobu a technickém zajištění svozu včetně evidence převzatých odpadů v rámci elektronických 
systémů tak, aby podporoval motivaci obyvatel města k třídění a současně k individuální úspoře občana 
při platbě poplatku. Ekonomiku svozu nádob je možné optimalizovat některým z vhodně zvolených 
technických opatření, např. bezkontaktním skenováním zaplněnosti nádob, přičemž některé varianty 
opatření nádob RFID kódy nemusí být pro zimní období v ČR nejvhodnější. 

Svozová firma sváží separovaný odpad přímo z domácností (dům od domu). Je tedy na 
volbě podle místních podmínek, zda se město rozhodne pro variantu třídění do pytlů nebo nádob, které 
jsou polepeny adresným QR kódem. Svozová firma pak při každém svozu načítá QR kódy a sbírá pytle 
nebo vysypává nádoby, u kterých eviduje jejich naplněnost. 

Tyto nové přístupy ovšem musí mít z pohledu financování, konstrukce poplatku a 
samozřejmě i celé logistiky a technického provedení svozu vždy odpovídající přechodné období 
testování, ověřování, úprav a zdokonalování systému včetně osvětových aktivit k intenzifikaci systému 
separovaného sběru.  

Přestože tyto již zkoušené systémy a principy Door to Door nebo Pay As You Throw, které 
mají svoji významnou roli v novele zákona o odpadech, kterou připravovalo a znovu bude připravovat 
Ministerstvo životního prostředí, mohou být pro obce a města i s ohledem na praktické aplikace jiných 
samospráv zajímavé a spolufinancovatelné z EU fondů (patří mezi podporované oblasti OPŽP 2014 - 
2020), lze jednoznačně doporučit odpovědný přístup při správě veřejných financí. V praktické rovině to 
znamená v ideálním případě přípravu finanční predikce vývoje/stability systému odpadového 
hospodářství ve formě alespoň zjednodušeného finančního modelu, který porovná a ověří předpoklady 
klíčových nákladů a výnosů v několika scénářích s analýzou citlivosti a na základě tohoto modelu pak 
určí nejvhodnější počáteční nastavení konstrukce poplatku participace občanů při financování provozu 
systému odpadového hospodářství. Model finanční predikce vývoje/stability systému by měl být 
současně předem otestován na citlivost systému vůči možným rizikům, např. riziku zvýšení nákladů na 
sběr a svoz odpadu, změny cen při odbytu vytříděných odpadů apod. 
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Predikci finanční stability nově navrhovaných systémů je doporučeno zpracovat současně 
s případným zaváděním jakýchkoliv motivačních programů pro obyvatele, které jsou založeny na 
slevách nebo odměnách pro obyvatele, kteří např. ve vyšší míře třídí odpad. To je vhodné i s ohledem 
na návrh rozpočtu obce i vzhledem k současnému stavu, kdy obce v ČR (dle stavu 2016) dotují systém 
odpadového hospodářství průměrně na každého obyvatele ve výši 31 % skutečných nákladů. 

Při případné snaze o nalezení příkladů dlouhodobé dobré praxe aplikace PAYT systému 
by bylo nutné zaměřit se zejména na západoevropské země, ve kterých jsou dostupná data k jeho 
hodnocení již za delší období. Zatímco PAYT jako systém je poměrně dobře znám a byl v posledních 
deseti letech realizován v mnoha městech a obcích v celé Evropě včetně dostupných dat z 20leté 
implementace PAYT, v literatuře je zatím stále nedostatek podrobných případových studií.  

Systém PAYT jako prvek dobré a využitelné praxe, není ovšem vždy nejvhodnější volbou 
v závislosti na již existující infrastruktuře a povědomí nebo přístupu veřejnosti. Zahájení systému PAYT 
vyžaduje značné úsilí k získání a zpracování údajů pro účtování, účetnictví a účely optimalizace 
systému. Všechny pytle, nádoby a kontejnery na odpad musejí být kódovány nebo jinak označeny a 
sběrné vozy vybaveny čtecím zařízením pro kódy a samozřejmě také váhovým zařízením. Data bývají 
přesměrována do centrálního úložiště prostřednictvím telemetrie v reálném čase, kde dochází ke 
zpracování, účtování a fakturaci koncových uživatelů. Shromážděné údaje jsou také využívány k měření 
ekonomické efektivnosti systému, optimalizaci logistiky systému a řádné evidenci odpadů.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že další podstatnou součástí těchto systémů je většinou nový 
systém elektronické evidence odpadů, tedy s klíčovými prvky, které nám pomohou zavést adresný svoz 
se systémem bonusů a motivovat občany, aby zbytečně nevytvářeli odpad. Pokud tedy město chce 
redukovat produkci směsného komunálního odpadu, navýšit podíl vytříděných složek, chce mít své 
odpady a statistiky o nich pod kontrolou a vědět, jestli svozová firma udržuje a poskytuje reálné údaje, 
bude potřebovat moderní systém s evidenčním, motivačním a statistickým modulem.  

S nejnovějšími variantami evidenčních systémů odpadů lze získáte kompletní přehled o 
třídění a produkci odpadů v domácnostech s vazbou na nově zavedené technické prvky svozu. 
S novými prvky evidenčních systémů je možné nejprve posílit jen evidence a zavést svoz odpadů Door 
to Door. Současně zlepšíme evidenci odpadů na sběrných dvorech. Zkušenosti s moderními systémy 
evidence ukazují, že obce a města zaznamenávají výrazné změny evidovaného množství 
produkovaného odpadu ihned po zavedení nového systému. Zároveň, nebo až následně, můžete 
zavést také motivační systém pro občany.  

Je důležité poznamenat, že stejně jako mnoho dalších osvědčených postupů v oblasti 
nakládání s odpady není možné izolovat dopad jediné techniky od doprovodných opatření prováděných 
současně. Poměrně zásadní význam mají doprovodné a stále se opakující informační a osvětové 
kampaně. Zavedení programů plateb PAYT, systémů Door to Door spolu s rozvojem vhodné 
infrastruktury, zvyšováním povědomí a dalšími politikami oběhového hospodářství by pomohlo 
dosáhnout cílů omezení skládkování a zvýšení recyklace. Jiné druhy sběru odpadů dosud nedosáhly 
stejných úrovní odklonu skládek a recyklace odpadu.  

V rámci politik oběhového hospodářství je potvrzené, že místní organizace a opatření pro 
nakládání s odpady mají zásadní význam pro realizaci ambiciózních cílů obnovy odpadů.  

Za určitých okolností není vždy legislativní rámec dostatečně sladěný s vývojem nových 
systémů plateb a jiných podpůrných opatření. Stejně jako bude mít zatím slabou oporu zavedení 
zálohového systému sběru PET nápojových obalů, tak i moderní způsoby svozu Door to Door nemusí 
být dostatečně optimalizované na systém odměn společnosti EKO-KOM. Ovšem i EKO-KOM pružně 
reaguje na moderní přístupy dalšími úpravami, proto by případné současné nedostatky v systému 
odměn neměly být překážkou zavádění těchto systémů.  

Můžeme si povšimnout také důležitého aspektu chování občanů a jejich přístupu k 
recyklaci. Zatímco PAYT se zaměřuje na celou řadu občanů s různou úrovní povědomí, národní 
stimulační a motivační programy pro podporu třídění a recyklaci mají největší dopad na uživatele s 
vysokou úrovní povědomí, kteří reagují odpovídajícím způsobem a zvyšují míru sběru recyklovatelných 
látek.  

Na závěr je vhodné ještě jednou poznamenat, že významnou prevenci vzniku odpadů 
nelze dosáhnout pouze prostřednictvím implementace PAYT, ale vyžaduje další politiky vypracované na 
národní nebo regionální úrovni (např. politiky ekologických produktů a obalů, plány předcházení vzniku 
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odpadů a daňové předpisy) a celou šíři cílených akcí na místní úrovni, jako jsou kampaně pro zvyšování 
povědomí, RE-USE iniciativy pro opětovné využívání, trhy předmětů z druhé ruky/bazary, opravárenské 
kavárny atd. Některých z těchto prvků si můžeme povšimnout např. v rámci tvorby Vize a strategie 
#Brno 2050. Inspirativní příklad jsme již zmínili při prezentaci výsledků města Olomouce, další příklady 
nalezneme v mnoha menších městech ČR, namátkou lze jako příklady zmínit města Písek, Mikulov, 
Dvůr Králové nad Labem, Letohrad nebo Jeseník, jejichž praktická opatření doplněná průběžnou 
osvětou vedla k výraznému poklesu produkce směsných komunálních odpadů.  

 

1.6.2.2 Nefinanční motivace nebo kombinace s finančními prvky 

Z výše uvedeného je zřejmé, že další podstatnou součástí možné podpory třídění 
komunálního odpadu, a to jak zvyšováním počtu obyvatel participujících na sběru separovaného 
odpadu, tak zvyšováním výtěžnosti jsou také další nové formy nefinanční motivace občanů města. 
Mluvíme-li o nefinanční motivaci, ve většině případů je zvýšená participace občanů podpořena jistou 
formou finanční odměny, např. hodnotným dárkem pro náhodně vylosované účastníky systému  

Inspiraci lze již nalézt i v některých větších městech ČR. Jedním z nich je také město 
Jihlava, kde bonusem pro aktivní občany je sleva na poplatku za svoz komunálního odpadu. Magistrát 
města Jihlavy navrhl tři způsoby, kterými lidé mohou díky své motivaci ušetřit, ovšem nejdříve je nutné 
se na ekonomickém odboru magistrátu do systému zaregistrovat. Jedná se o „Program zodpovědného 
nakládání s odpady“. K evidenci do dobrovolných aktivit občanů poslouží buď již zavedená Jihlavská 
karta, nebo „odpadová“ karta, kterou dostane zájemce při registraci na magistrátu. 

Prostřednictvím Programu zodpovědného nakládání s odpady mohou občané získat úlevu 
65 korun na poplatku za svoz komunálního odpadu při splnění některé ze základních podmínek. 
Například čtyřčlenná rodina tak může ušetřit 260 Kč. Sleva na poplatku byla poprvé v Jihlavě poskytnuta 
v roce 2015.  

Jednou z možností splnění některé ze základních podmínek v Jihlavě je dvakrát za půl 
roku přinést na kterýkoliv ze sběrných dvorů například bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení 
nebo kovy. Další cestou pro získání slevy je to, že lidé požádají na odboru životního prostředí o snížení 
počtu nebo objemu svých nádob na komunální odpad nebo požádají o krácení četnosti jejich vývozu. 
S poslední třetí možností lze slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí do systému třídění biologicky 
rozložitelného odpadu. Tato možnost byla ovšem zpočátku dostupná jen pro některé z městských částí 
v rámci pilotního programu svozu bioodpadu, později byla již rozšířena v celém městě. 

Jihlava chce společně se zvyšováním motivace svých občanů dosáhnout navýšení 
procenta vytříděného odpadu na 50%. Město se k tomu snaží vytvářet co nejvhodnější podmínky jak 
technicky například zřizováním sběrných dvorů a zajišťováním kvalitní sítě kontejnerových stání na 
separovaný odpad, tak osvětou nebo právě motivačními platbami. 

V případě variant motivačních akcí statutárního města Havířova lze uvažovat např. 
s losováním zajímavých a atraktivních odměn (smartphone, tablet či jiné podobné zařízení nebo 
odměny rozlišené podle věkových kategorií ke zvýšení jejich atraktivnosti). Podmínkou by mohly být 
návštěvy sběrných dvorů spolu s odevzdáním odpadů během jednoho kalendářního roku. Lze volit mezi 
určitým minimálním počtem návštěv sběrných dvorů (např. 2 a více návštěv), případně v kombinaci 
s podmínkou určitého minimálního množství odevzdaného odpadu. 

Z pohledu ekonomiky systému odpadového hospodářství je nutné si uvědomit, že s 
rozšířením tohoto motivačního programu se zřejmě mohou jistým způsobem změnit příjmy města 
Havířova systému EKO-KOM a nejspíš mohou o něco stoupnout provozní náklady sběrných dvorů. 
Bonus za množství separovaného sběru (papír, plast, sklo) případně odevzdaného ve sběrných dvorech 
je odlišný (nižší), než když je dosažen (vykázán) při sběru prostřednictvím veřejné sítě nádob v rámci 
separačních hnízd. Proto sběr prostřednictvím separačních hnízd je určitě vhodné i nadále aktivně 
propagovat. 

Systém motivace, který je využit v Jihlavě, vychází zejména z místních podmínek v rámci 
jednotlivých měst. Město Jihlava si předem uvědomilo, že většina dosud prezentovaných motivačních 
systémů byla postavena na pytlovém sběru papíru a plastu. Ten je vhodný do malých obcí, kde jsou 
krátké docházkové vzdálenosti ke sběrnému místu a evidence odevzdaného odpadu je spíše 
jednodušší na administrativu. V padesátitisícovém městě velikosti Jihlavy by takový systém vyžadoval 
další nemalé investice do čipů, softwaru, který bude evidovat množství odpadu odevzdané konkrétním 
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občanem a zároveň bude umět rozpočítat výši úlevy, další investicí by bylo zřízení sběrných míst, aby 
pytle nebyly volně pohozené po ulicích. 

Tato poslední připomínka byla již zmíněna při komentáři k zavádění systémů PAYT a 
provázanosti na nejnovější varianty evidenčních systémů. Jak již bylo řečeno, zkušenosti s moderními 
systémy evidence ukazují, že obce a města zaznamenávají výrazné změny evidovaného množství 
produkovaného odpadu ihned po zavedení nového systému. Společně s jejich zavedením se také 
ideálně spouští další motivační zejména finanční programy pro občany.  

 

1.6.2.3 Náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Vývoj nákladů na odpadové hospodářství obcí sleduje dlouhodobě EKO-KOM. Hlavním 
datovým zdrojem jsou roční dotazníky z obcí, kde jsou sledovány nákladové i příjmové položky obecních 
systémů nakládání s odpady. Roční dotazník o nakládání s komunálními odpady, který všechny obce 
zúčastněné v systému EKO-KOM poskytují jednou ročně. Počet obcí zapojených do systému EKO-
KOM a tím i takto statisticky sledovaných se v posledních letech mírně zvyšuje. V roce 2015 bylo 
zapojeno 6 085 obcí, v roce 2016 celkem 6 114 obcí a v roce 2017 celkem 6 123 obcí. Třídění odpadů 
se v současnosti aktivně věnuje 73 % obyvatel ČR a z hlediska požadavků EU na Českou republiku 
narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů. Dosažená míra recyklace a využití 
odpadů z obalů v ČR byla za rok 2017 u papíru 90 %, skla 75 %, plastů 69 %, kovů 62 %, a nápojových 
kartonů 25 %, celkem za všechny tyto složky dohromady byla průměrná dosažení míra recyklace v ČR 
74 %. 

Pro sledování a hodnocení ekonomických parametrů obecních systémů nakládání s 
odpady jsou od roku 2001 používány základní položky, které měly a mají význam při stanovení nákladů. 
V roce 2007 byla základní sada ukazatelů rozšířena o další. Jedná se o podrobnější popis nákladovosti 
provozu sběrných dvorů a odděleného sběru využitelných odpadů podle komodit. Dále pak jsou 
sledovány náklady na informování obyvatel, náklady na sběr bioodpadů, administrativní náklady 
spojené s odpadovým hospodářstvím. Sledují se také další služby, které zajišťuje obec a při jejichž 
realizaci vznikají také odpady. Jedná se například o veřejnou zeleň, údržbu veřejných prostranství atd. 
K další změně ve sledování nákladů došlo v roce 2012, kdy se náklady na jednotlivé komodity nebo 
činnosti začaly sledovat ve vazbě na způsob jejich sběru a zajištění v obci. U všech nákladových položek 
se jedná vesměs o provozní náklady (v případě investic je zahrnuta i část odpisů investice v daném 
roce, nikoliv však celková výše investic v daném roce). Veškeré provozní náklady jsou uvedeny včetně 
DPH, protože většina obcí a měst není plátcem DPH v oblasti odpadového hospodářství. 

Největší nákladovou položkou ve statistice obcí ČR zapojených do systému EKO-KOM je 
náklad za sběr a svoz směsného komunálního odpadu, který představuje průměrně 58,3 % celkových 
nákladů na odpadové hospodářství obcí (údaje EKO-KOM za rok 2016). 
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Graf 31: Velikost produkce a náklady na SKO statutárního města Havířov  

Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Druhou nejvýznamnější položkou odpadového hospodářství ve statistice obcí ČR je náklad 
na separovaný sběr odpadu (nejčastěji papír, sklo, plasty a nápojové kartony), který představuje 
průměrně 18,5 % celkového rozpočtu odpadového hospodářství, což představuje přibližně 166 Kč na 
obyvatele (údaje EKO-KOM za rok 2016). 
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Graf 32: Vývoj nákladů na odpadové hospodářství statutárního města Havířov (v Kč/obyvatel/rok)  

 Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Dalšímu porovnání nákladů na provoz systému odpadového hospodářství statutárního 
města Havířova se věnuje kapitola Vyhodnocení finanční efektivity odpadového hospodářství. 

 

1.6.2.4 Systém smluvního zajištění služeb odpadového hospodářství a zpětného 
odběru 

Stávající nastavení odpadového hospodářství statutárního města Havířov ve vztahu 
k občanům a zapojeným podnikatelům v rámci místní legislativní úpravy bylo společně s přehledem 
hlavních vyhlášek podrobněji uvedeno již v kapitole 1.6.1. 

Zastupitelstvo statutárního města Havířov schválilo dne 22. 9. 2014 vyhlášku č. 2/2014, o 
stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem, s účinností od 1. 1. 2015, která je 
stále platná. 

Dne 27. 11. 2017 přijalo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Tato vyhláška stanovuje poplatek na 552 Kč ročně a s platností od 1. 1. 2018 
nahradí vyhlášku č. 1/2016. 

Z hlediska výběru poplatku od občanů je tento systém řešení vyhláškou efektivní a klade 
nízké nároky na administraci v porovnání se systémem individuálních smluv. 

Statutární město Havířov tak využívá nastavení shodné s valnou většinou municipalit 
v České republice. Účastníkem systému jsou většinou občané, zapojení živnostníků do systému je i na 
celostátní úrovni minimální. 
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Osoby zapojené do systému jsou povinny třídit komunální odpad na tyto složky: 

► využitelné složky (papír, karton, nápojové kartony, směsné a čiré sklo, plasty a textil); 
► biologicky rozložitelný odpad; 
► objemný odpad; 
► nebezpečné složky komunálního odpadu; 
► kovový odpad; 
► elektroodpad a 
► směsný (zbytkový) komunální odpad. 

Svoz komunálních odpadů a komplexní služby v odpadovém hospodářství ve statutárním 
městě Havířově vykonává společnost Technické služby Havířov, kde je 100 % akcionářem město. 

Smlouva mezi statutárním městem Havířov a společností Technické služby Havířov má 
formu Smlouvy o dílo při nakládání s komunálním odpadem ve městě Havířov a je uzavřená na dobu 
neurčitou dne 21. 12. 1998 s účinností od 1. 1. 1999 (a nahrazuje původní Smlouvu o dílo ze dne 17. 
12. 1997). Věcně usměrňované ceny za činnosti specifikované v této smlouvě jsou součástí příloh 
smlouvy. Tato smlouva je doplněna dodatky smlouvy č. 1 – 20. Od počátku roku 1999 nebyla ekonomika 
vzájemného vztahu zadavatel/dodavatel podrobena přímé tržní konfrontaci/srovnání, ovšem ceny za 
služby jsou průběžně upravovány v rámci dodatků smlouvy. 

Společnost Technické služby Havířov rovněž provozuje 1 dotřiďovací linku druhotných 
surovin s kapacitou 1 850 t/rok a 2 sběrné dvory odpadů. SKO a některé KO (např. velkoobjemový 
odpad) jsou odstraňovány ukládáním na skládku DEPOS. 

Nakládání s KO tedy obecně zabezpečuje ve statutárním městě Havířov společnost 
Technické služby Havířov (100 %), která jej v jednotlivých podskupinách dle potřeby na základě 
smluvního zajištění předává dál oprávněným osobám ke zpracování. 

Statutární město Havířov jako původce komunálního odpadu podle zákona o odpadech 
(185/2001 Sb., § 4, písm. w) tímto způsobem zajišťuje provoz systému pro nakládání s komunálním 
odpadem (dále také “Odpadový systém obce”). Při provozování Odpadového systému obce je sbírán a 
tříděn odpad včetně obalové složky, který je dále předáván k recyklaci ve smyslu zákona o obalech, tj. 
k využití procesem, kterým jsou odpady z obalů, obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu 
s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo druhotnou surovinu, případně k jinému využití podle 
zákona o obalech.  

Společnost Technické služby Havířov takto ve statutárním městě Havířov zabezpečuje 
systém separovaného sběru komunálního odpadu, v rámci kterého zajišťuje ve vlastní režii nebo ve 
spolupráci s dalšími osobami oprávněnými ke zpracování: 

► nakládání se SKO (dále předáván oprávněným osobám ke zpracování); 
► nakládání se BRKO; 
► nakládání s nebezpečným odpadem (NO), (dále předáván oprávněným osobám ke 

zpracování). Do odpadového proudu NO jsou zahrnuty všechny odpady kategorie N z KO; 
► nakládání s biologickými odpady rostlinného původu (BORP); 
► nakládání s hmotnostně nejvýznamnější složkou odpadů ve statutárním městě Havířov mimo 

SKO a BRKO, kterou jsou stavební a demoliční odpady (SDO, skupina 17 v katalogu odpadů). 
Hlavním způsobem nakládání se SDO bylo jeho ukládání na skládku (98,7 % v roce 2011, 88,3 
% v roce 2013 a 71,2 % v roce 2015), rostlo ovšem také jeho materiálové využití z 0,4 % v roce 
2012 na 28,8 % v roce 2015; 

► nakládání s odpadními oleji, které patří mezi odpadové toky, které mohou být v režimu zpětného 
odběru a současně evidovány jako odpad; 

► nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení (dále také OEEZ, elektroodpady), 
mezi které patří zejména odpady ze zařízení, jejichž funkce závisí na elektrickém proudu nebo 
na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření proudu které je určeno 
pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný 
proud. Jde tedy o příslušné odpady skupin 16 a 20 vyjma baterií a akumulátorů. V současné 
době provozuje kolektivní systém OEEZ několik společností (např. ELEKTROWIN, ASEKOL, 
EKOLAMP, REMA, RETELA, OFO recycling a další). Statutární město Havířov má v současné 
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době podepsány smlouvy se společnostmi ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP. OEEZ 
předané do systémů zpětného odběru se v evidenci odpadů nevykazují; 

► funkční systém separovaného sběru komunálního odpadu nakládání s materiálově využitelnými 
složkami (dále také MVO) ze separovaného sběru komunálního odpadu. Za MVO 
separovaného sběru KO jsou považovány ty odpady, u nichž lze v praxi zajistit oddělený způsob 
sběru a jejich následnou úpravu na druhotnou surovinu. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a 
textil ze skupiny 20 Katalogu odpadů a papírové, plastové, skleněné, kovové, textilní a 
kompozitní obaly (tetrapak) z podskupiny 15 01 Katalogu odpadů. Tyto komodity jsou nejčastěji 
sbírány prostřednictvím nádobového sběru (barevné kontejnery), sběrných dvorů odpadů a v 
menší míře i pytlovým sběrem. Systém je doplněn také mobilním sběrem nebezpečných a 
ostatních odpadů; 

► nakládání s obalovými odpady (papírové, plastové, skleněné, kovové, textilní, kompozitní, 
dřevěné a směsné obaly z podskupiny 15 01 Katalogu odpadů), které jsou dále předávány k 
recyklaci ve smyslu zákona o obalech, tj. k využití procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo 
obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve 
výrobek nebo druhotnou surovinu, nebo k jinému využití podle zákona o obalech.  

Jak je uvedeno výše, smlouvy v rámci nakládání s odpady z elektrických a elektronických 
zařízení má město Havířov (TSH) uzavřeno se třemi společnostmi (ASEKOL, ELEKTROWIN a 
EKOLAMP), které se specializují na sběr elektroodpadu v rámci tzv. kolektivního zpětného sběru 
elektrozařízení. Ze zákona o odpadech, v němž je definována povinnost prodejců na bezplatný odběr 
elektrozařízení i v případě pokud nebylo zakoupeno v daném obchodě, je hustota odběrných míst v 
centru Havířova vysoká. Příjmy jsou získávány za odběr elektrozařízení pouze od dvou společností, a 
to od společností ASEKOL a ELEKTROWIN, společnost EKOLAMP, která se specializuje na sběr 
osvětlovacích zařízení, odměny městu (TSH) nevyplácí. Vypláceny jsou čtvrtletně a v posledních 3 
letech byly tyto příjmy proměnlivé. V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 165 123 Kč (ASEKOL 43 651, 
ELEKTROWIN 121 472), v roce 2016 celkem 204 827 (ASEKOL 40 520, ELEKTROWIN 164 307) a v 
roce 2017 celkem 98 339 Kč (ASEKOL 23 190, ELEKTROWIN 75 149).  

Pro zajištění zpětného odběru, tj. odběru použitých obalů od spotřebitelů za účelem využití 
nebo odstranění odpadu z obalů včetně zajištění recyklace odpadu z obalů je mezi statutárním městem 
Havířov a EKO-KOM v „Systému sdruženého plnění EKO-KOM“ uzavřena smlouva z 27. 6. 2014 na 
dobu neurčitou, včetně příloh č. 1 – 4, (dále také Smlouva s EKO-KOM), tj.: 

► Příloha č. 1 - Běžný čtvrtletní výkaz; 
► Příloha č. 2 - Dotazník za příslušný kalendářní rok; 
► Příloha č. 3 - Odměna za zajištění míst zpětného odběru, Odměna za obsluhu míst zpětného 

odběru, Odměna za zajištění využití odpadů z obalů a Odměna za zajištění energetického 
využití odpadu z obalů; 

► Příloha č. 4 – Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky. 

Zapojením odpadového hospodářství statutárního města Havířov do „Systému sdruženého 
plnění EKO-KOM“ společnosti EKO-KOM získává město smluvní nárok na odměnu dle výše uvedené 
smlouvy, a to ve struktuře:  

► odměna za zajištění míst zpětného odběru,  
► odměna za obsluhu míst zpětného odběru,  
► odměna za zajištění využití odpadů z obalů, pokud tato složka není nastavena jako nulová a  
► odměna za zajištění energetického využití odpadu z obalů, pokud tato složka není nastavena 

jako nulová. 

Celková odměna může být navýšena o bonusovou složku, pokud obec splní podmínky pro 
vznik nároku na bonusovou složku tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Obec má právo použít odměnu pro 
účely související s nakládáním s komunálními odpady obsahujícími obalovou složku. 

Každá obec nebo město, zapojené do systému EKO‑KOM má povinnost pravidelně zasílat 

vyplněný Výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných, využitých a 
odstraněných obcí v daném čtvrtletí. Výkaz lze předat písemně, faxem nebo elektronickou poštou na 
adresu regionálního manažera společnosti nejpozději do konce 1. měsíce po ukončení kalendářního 
čtvrtletí (tj. vždy nejpozději do 30. 4., 31. 7., 31. 10., 31. 1.). V případě pozdního zaslání se obec 
vystavuje sankcím. Údaje potřebné pro vyplnění výkazu poskytne svozová firma, příp. další firmy, které 
se v obci zabývají tříděným sběrem, výkupem surovin apod. Řádně zpracovaný a vyplněný výkaz 
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zpracuje regionální manažer a vypočítá odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
v daném čtvrtletí. Následně pošle obci nebo městu výzvu k fakturaci. Celým procesem výkaznictví i 
fakturace lze pověřit svozovou firmu. 

Obec nebo město zapojené do systému EKO‑KOM má povinnost jednou ročně, a to 

nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, vyplnit a zaslat Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v 
obci se zaměřením na tříděný sběr. Výstupy z dotazníků jsou statisticky zpracovávány a používány k 
řízení celého systému, včetně stanovení finančních odměn obcím. Data jsou využívána také krajskými 
úřady a různými státními institucemi k výzkumným účelům a koncepčním pracím v oblasti odpadového 
hospodářství. 

 

1.6.2.5 Specifikace a optimalizace smluvní odměny EKO-KOM městu Havířov 

Jak již bylo uvedeno výše, společnost EKO-KOM se zavazuje zaplatit obci za plnění 
poskytovaná podle smlouvy odměnu, která je tvořena několika složkami. Výsledná odměna je pak 
součtem jednotlivých složek odměny. 

Odměna pro město Havířov dle Sazebníku odměn a nárok na odměnu dle aktualizace od 1. 1. 

2017 (viz Příloha č. 3 Smlouvy s EKO-KOM) 

Platby městům a obcím ze systému EKO-KOM mají vazbu na několik složek, které jsou 
posuzovány dle výkazů a fakturovány čtvrtletně. Města a obce zapojené do systému většinou všechny 
plní podmínky pro výplatu základní odměny. 

Naším cílem v této části bude ověřit, jakým způsobem statutární město Havířov plní 
podmínky pro přiznání bonusových složek a nakolik je možné a rovněž jakým způsobem nebo 
opatřením je žádoucí navýšit výplatu bonusových složek formou optimalizace systému odpadového 
hospodářství, např. formou doplnění sběrné sítě nádob na systémem EKO-KOM požadované limitní 
počty apod. Zejména může být zajímavé a návodné k dalším opatřením posoudit významné rozdíly 
v cenách za tunu vyseparovaného sběru ve sběrné síti nádob a sběrných dvorů/sběrných míst. 

Systém EKO-KOM vyžaduje pro přiznání bonusových složek určitý počet kontejnerů 
rozmístěných na veřejném prostranství. Veřejným prostranstvím jsou míněny i vnitrobloky apod., ale 
nezapočítávají se nádoby nebo kontejnery v jednotlivých domácnostech. Pokud je odděleně sbíráno 
sklo podle barev, tak jsou dva kontejnery na sklo na jedné lokalitě (čiré + směsné) považovány za jeden. 

Výpočet probíhá dle tzv. průměrného kontejnerového hnízda. Průměrné hnízdo obsahuje 
jeden kontejner na papír, jeden na plasty a jeden na sklo (případně jeden na barevné a jeden na čiré). 
Pro výpočet se sečtou všechny kontejnery na papír, plasty a sklo (případně polovina kontejnerů na sklo, 
jsou-li sbírány druhy odděleně) a vydělí třemi. 

EKO-KOM stanovuje limit dostupnosti – na průměrné hnízdo musí připadat určitý 
maximální počet obyvatel. Pokud je počet obyvatel na hnízdo roven nebo nižší limitu, je přiznán bonus. 
Zároveň musí dojít ke stanovenému počtu svozů kontejnerů stanovených v litrech na osobu a rok. Tento 
limit vzhledem k počtu svozů plní většinou všechny zapojené obce. 

 
Odměna za zajištění míst zpětného odběru 

Základní odměna 

► Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně 
za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v 
příloze č. 3 Smlouvy s EKO-KOM. 

► Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se stanoví dle údaje k 1. 1. předchozího 
kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem. 

► Za rok 2017 obdrželo město Havířov v základní odměně 20 Kč/obyv./rok při počtu ca. 
73 274 obyvatel odměnu celkem 1 465 480 Kč. 

Bonusové složky 

Zajištění minimální hustoty sběrné sítě 

Princip výpočtu bonusu 
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► Nárok na bonus je možné získat splněním podmínek pro Nádobový sběr nebo Pytlový sběr a 
zároveň podmínky pro Minimální obsloužený objem. 

Nádobový sběr: 

► Obec je dle počtu obyvatel dle bodu X., odst. 2 Smlouvy s EKO-KOM o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadu z obalů zařazena dle velikosti do správné velikostní skupiny obcí. 

► Vypočítá se součet všech kusů sběrných nádob (mimo kontejnery individuální) na papír, plast 
a sklo směsné instalovaných v obci vykázaných v daném čtvrtletí. Součet nádob je vydělen 
třemi (je tak vypočten počet teoretických sběrných hnízd). 

► Počet obyvatel obce dle bodu X., odst. 2 Smlouvy s EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadu z obalů je vydělen počtem teoretických sběrných hnízd v obci v daném čtvrtletí, 
čímž je vypočítána hustota sběrné sítě. 

► Hodnota hustoty sběrné sítě je porovnána s limitní hodnotou pro příslušnou velikostní skupinu 
obcí. Pokud je hodnota hustoty menší nebo rovna limitní hodnotě, je splněna podmínka pro 
Nádobový sběr. 

Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr: 

► Množství papíru a plastu (součet tun) sesbíraného pytlovým sběrem a individuálním nádobovým 
sběrem v obci se vydělí množstvím papíru a plastu (součet tun) sesbíraného nádobovým, 
pytlovým a individuálním nádobovým sběrem dohromady. Pokud je výsledný podíl větší nebo 
rovný limitní hodnotě pro pytlový a individuální nádobový sběr uvedené v příloze č. 3, je splněna 
podmínka pro Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr. 

Minimální obsloužený objem: 

► Celkový obsloužený objem se stanoví jako součet násobku instalovaného objemu sběrných 
nádob, pytlů a individuálních nádob (na papír, plast a směsné sklo) a počtu výsypů těchto nádob 
za období. 

► Tento součet je vydělen počtem obyvatel obce dle bodu X., odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadu z obalů, čímž se vypočítá celkový obsloužený objem na obyvatele. 

► Hodnota celkového obslouženého objemu na obyvatele je porovnána s limitní hodnotou pro 
příslušnou velikostní skupinu obcí. Pokud je hodnota objemu větší nebo rovna limitní hodnotě, 
vzniká obci nárok na bonus. 

► Pokud je zároveň splněna podmínka pro Minimální obsloužený objem a alespoň jedna 
z podmínek pro Nádobový sběr a pro Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr, k základní 
odměně za zajištění míst zpětného odběru je připočten bonus, který se vypočítá jako násobek 
sazby v Kč/obyvatel (poměrně pro Období) a počtu obyvatel dle bodu X., odst. 2 Smlouvy 
o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. 

► Výše odměny a limitní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy s EKO-KOM. 

 

Posouzení, zda město Havířov za rok 2017 splnilo podmínky pro Nádobový sběr a zároveň 

podmínky pro Minimální obsloužený objem následovně:  

► Dotazník EKO-KOM za rok 2017: oddíl 2 Veřejná sběrná síť, vykazováno 380 sběrných hnízd; 
celkový počet nádob (dle Dotazníku i Běžného čtvrtletního výkazu) je 1192 nádob děleno 3 se 
rovná 397 sběrných míst (rozdíl oproti vykazovaným 380 místům je způsoben např. 
nevyvezením nádob za sledované období). Podmínka EKO-KOM max. 207 obyvatel/ 
instalované sběrné místo v kategorii měst 40 001 až 100 000 obyvatel, počet obyvatel 73 274 
děleno 207 je min. 354 dle systémem EKO-KOM požadovaných instalovaných sběrných míst. 
Podmínka je splněna. 

► V síti města Havířov je rozmístěno 392 nádob na papír, 475 nádob na plast a 325 nádob na 
sklo. Pro další optimalizaci by TSH měly podle svých podkladů k logistice a ekonomice posoudit 
využití jednotlivých druhů nádob a případně doplnit síť o chybějící nádoby v místech, kde 
dochází k častému přeplnění. Obsluha doplněné sítě ovšem také znamená zvyšující se náklady 
na svoz, které by měly být ideálně hrazeny zvýšeným výnosem ze separovaného sběru a dále 
do budoucna snižovány technickým opatřením automatizace svozu. Pro tuto optimalizaci, 
pokud stávající informační systém již neodpovídá požadavkům, se používají nové generace 
softwarové evidence odpadů většinou umožňující také plynulý přechod na Door to Door/PAYT 
režim. S novými generacemi informačních systémů lze získat kompletní přehled o třídění a 
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produkci odpadů v domácnostech (individuálně podle Door to Door nebo podle lokalit sběrných 
hnízd), lze je efektivně využít také k přehlednější evidenci odpadů na sběrném dvoře. 
Zkušenosti ukazují, že obce/města zaznamenávají po zavedení systému zvýšení množství 
produkovaného separovaného sběru. Vykazované množství zvyšuje bonusovou složku 
systému EKO-KOM za obsluhu míst zpětného odběru.  

► Podmínka minimálního obslouženého objemu, tj. objem instalovaných nádob a počet vývozů za 
období u každého typu nádoby v příkladu za 4. čtvrtletí 2017, vykazováno 156,95 litru 
obslouženého objemu na obyvatele, podmínka EKO-KOM min. 147 litrů/obyvatel v kategorii 
měst 40 001 až 100 000 obyvatel. Podmínka je splněna. 

► Za rok 2017 obdrželo město Havířov v této bonusové složce odměnu 8 Kč/obyv./rok při 
počtu ca. 73 701 obyvatel odměnu celkem 589 600 Kč. 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (podle množství obalů v tunách) 

Základní odměna 

► Základní složka odměny za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru se vypočte tak, že v rámci 
celkového množství komunálního odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předala k využití či 
úpravě (dotřídění) v daném Období, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů 
a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových 
odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného 
pro příslušné Období. Výše odměn se liší v závislosti na způsobech sběru. 

► Výše odměny jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy s EKO-KOM. 
► Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu č. 4 Smlouvy 

s EKO-KOM. 
► Základní odměna za tunu obalů předaných k využití se velmi výrazně liší podle způsobu sběru 

(veřejná sběrná síť, oproti tomu sběrné dvory/místa, nejvýznamněji ostatní způsoby sběru) 
v rámci všech tříděných složek. V případě sběru papíru je výhodnější sběr ve veřejné síti (3 580 
Kč/t) oproti sběrným dvorům (280 Kč/t), resp. ostatním způsobům sběru (490 Kč/t), v případě 
sběru plastů ve veřejné síti (6 090 Kč/t) oproti sběrným dvorům (220 Kč/t), resp. ostatním 
způsobům sběru (80 Kč/t). Je výhodnější upřednostňovat sběr ve veřejné síti, ovšem za 
současné optimalizace nákladů na její obsluhu/svoz. 

► Bonusové složky - Nestanoveny 

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (podle množství obalů v tunách) 

Základní odměna 

► Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství 
komunálního odpadu, který obec předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném čtvrtletí, bude 
v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 
Smlouvy s EKO-KOM, určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových 
odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného 
pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Výše 
odměny může být v sazebníku odměn rozlišena podle způsobu využití odpadů z obalů nebo 
podle způsobu sběru odpadu. 

► Odměna náleží obci vždy za zajištění materiálového využití [§ 4 písm. s) zákona o odpadech]; 
za jiné formy využití pak pouze v případech, že tak stanoví příloha č. 3 Smlouvy s EKO-KOM. 
Odměna za zajištění využití nenáleží obci v případě energetického využití odpadu z obalů. 

► Základní odměna za tunu obalů předaných k využití se liší podle způsobu sběru (veřejná sběrná 
síť, oproti tomu sběrné dvory/místa, nejvýznamněji ostatní způsoby sběru). V případě sběru 
papíru a plastů vzniká poměrně rozdíl, proto je výhodnější sběr papíru ve veřejné síti (160 Kč/t) 
oproti sběrným dvorům (110 Kč/t), v případě sběru plastů ve veřejné síti (690 Kč/t) oproti 
sběrným dvorům (320 Kč/t). Je relativně výhodnější upřednostňovat sběr ve veřejné síti, 
ovšem za současné optimalizace nákladů na její obsluhu/svoz. 

► Bonusové složky – Nestanoveny 
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Odměna za zajištění energetického využití odpadů z obalů 

Základní odměna 

► Základní složka odměny za zajištění energetického využití se vypočte tak, že v rámci celkového 
množství směsného komunálního odpadu, který obec v daném čtvrtletí předala k energetickému 
využití, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle 
přílohy č. 4 Smlouvy určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových 
odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného 
pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy s EKO-
KOM.  

► V současné době je základní odměna v nulové výši. 
► Bonusové složky – Nestanoveny 

 

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů a odměna za zajištění míst zpětného odběru (podle 

množství obalů v tunách je číselně vyjádřena níže v tabulce, a to souhrnně se základní odměnou 

za zajištění míst zpětného odběru a její bonusovou složkou zajištění minimální dostupnosti 

sběrné sítě. 

Tabulka 45: Čtvrtletní odměny EKO-KOM za zajištění zpětného odběru a využití odpadů ve statutárním městě 
Havířov (v Kč)  

Rok I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem 

2010 469 050 483 805 653 328 735 529 2 341 712 

2011 948 750 1 091 371 934 248 964 895 3 939 264 

2012 1 130 806 1 199 097 1 149 172 1 045 976 4 525 050 

2013 1 142 392 1 112 880 1 076 548 983 185 4 315 004 

2014 1 148 914 1 117 237 1 153 810 1 269 681 4 689 641 

2015 1 104 690 1 123 914 1 102 143 1 176 724 4 507 470 

2016 1 460 131 1 489 177 1 429 128 1 563 589 5 942 025 

2017 1 577 921 1 718 535 1 556 935 1 716 735 6 570 125 

Zdroj: Výkazy pro EKO-KOM, zpracování EY 
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Graf 33: Čtvrtletní odměny EKO-KOM za zajištění zpětného odběru a využití odpadů ve statutárním městě 
Havířov (v Kč)  

 
Zdroj: SM Havířov, zpracování EY 

Z výše uvedené tabulky a grafu je možné si odvodit trend růstu odměny statutárnímu městu 

Havířov ze systému EKO‑KOM. Z výše uvedeného rozboru a komentáře je patrné, že minimální 

požadavky systému EKO-KOM jsou plněny, ovšem optimalizace veřejné sběrné sítě za současného 
zohlednění nákladů na její obsluhu/svoz může umožnit dosáhnout vyšších objemů tříděného sběru, a 

tím také vyšší odměny ze systému EKO‑KOM. Pro tuto optimalizaci, pokud stávající informační systém 

již neodpovídá požadavkům na dostupnost a zpracování dat, se používají nové generace softwarové 
evidence odpadů většinou umožňující také případný plynulý přechod na Door to Door/PAYT režim. 

 

1.6.3 Vyhodnocení finanční efektivity odpadového hospodářství 

Vyhodnocení finanční efektivity odpadového hospodářství statutárního města Havířov je 
nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření především nákladových a příjmových ukazatelů 
systému odpadového hospodářství města, a to jak v rámci porovnání výsledků v jednotlivých letech, tak 
v porovnání s výsledky skupiny těch měst, která jsou vhodná pro porovnání vzhledem ke své velikosti, 
za účelem definování rozpočtových cílů a cílů zlepšování vlastních aktivit. Toto porovnávání je známé 
také jako oborový benchmarking. 

I když absolutní součet výdajů na OH slouží jako důležitý indikátor ochrany životního 
prostředí sám o sobě, dalším neméně důležitým indikátorem by měla být také efektivnost těchto výdajů 
a to zvláště proto, že výdaje plynoucí na odpadové hospodářství obce představují nemalou část všech 
běžných výdajů obcemi vynakládaných. Z celkového objemu výdajů obcí na odpadové hospodářství 
tvoří podíl výdajů na komunální odpad průměrně víc než 85 %. 

Ovšem měření efektivnosti veřejných výdajů spolu s porovnáváním obcí v rámci 
benchmarkingu v jednotlivých oblastech má svá specifika a mimoto nelze říci, že by mezi výší výdajů 
do jednotlivých oblastí životního prostředí a zvýšením kvality životního prostředí v této oblasti byla přímá 
úměra. 
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Mezi faktory ovlivňující výdaje obcí na nakládání s odpadem podle závěrů metodiky TA ČR 
(Jana Soukupová a kol., 2015) patří především: 

► velikost obce a hustota obyvatel; 
► úroveň nastavení organizačního a právního prostředí a disponibilita řídících subjektů; 
► četnost svozu a počet svozových míst; 
► recyklace, počet míst pro oddělený sběr, úroveň třídění, třídění biologického odpadu; 
► charakter koncového zařízení a s ním související cena; 
► vzdálenost ke koncovému zařízení a s ním související přepravní náklady; 
► konkurence; 
► způsob kontrahování (interní/outsourcing/mix) a forma vlastnictví svozové společnosti 

(veřejná/soukromá/mix); 
► úspory z rozsahu v rámci svozové oblasti nebo velikosti obce a 
► meziobecní spolupráce, která je s úsporami z rozsahu úzce spojena. 

Proto je logické předpokládat, že výše uvedené faktory mohou mít vliv na výsledné náklady 
při nakládání s odpadem a je vhodné je vzít v úvahu při případném prováděném benchmarkingu 
vlastního systému města s ostatními obcemi v ČR. 

Pravidelné vyhodnocení finanční efektivity systému odpadového hospodářství spojené 
s dostatečnou bází znalostí potřebných pro správnou interpretaci prezentovaných dat, tedy s prezentací 
výdajů a příjmů odpadového hospodářství města ve formě srozumitelné nejen pro odborníky a 
odpovědné osoby veřejné správy a místní samosprávy, je ideálním prostorem nejen pro kontrolu a 
komunikaci současného stavu, ale i stanovování a průběžnou úpravu cílů na základě sdílení informací 
o dobré praxi ostatních měst a obcí. 

Většina obcí ČR dosud systematicky nepracuje s indikátory efektivnosti v oblasti 
odpadového hospodářství. Při jejich posuzování a interpretaci je vhodné vycházet z široce uznávaného 
konceptu 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) a ve snaze o hodnocení efektivnosti zohlednit aspekty 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.  

► Princip hospodárnosti vyžaduje, aby zdroje použité subjektem při provádění jeho činností byly 
k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější 
cenu.  

► Princip efektivnosti vyžaduje dosažení co nejlepšího vztahu mezi zdroji použitými na danou 
činnost a dosaženými účinky.  

► Princip účelnosti vyžaduje dosažení stanovených cílů dané činnosti a zamýšlených účinků. 

Tyto základní principy jsou v souladu obecným cílem veřejné správy zvyšovat kvalitu života 
občanů při respektování zásad udržitelného rozvoje a současně zvyšovat výkonnost a kvalitu úřadem 
poskytovaných veřejných služeb. 

Za tímto účelem je vhodné využívat zpětné vazby, kterou nám monitoring a hodnocení 
efektivnosti poskytuje. Pokud nejsou na základě těchto informací usměrňovány naše činnosti tak, aby 
byly dosahovány cíle a cílové hodnoty ve stanovených termínech a se stanovenými zdroji (tedy 
hospodárně, efektivně a účinně), pak nelze přiměřeně ověřit, že jsou veřejné prostředky dlouhodobě 
efektivně alokovány. 

 

1.6.3.1 Vstupní údaje při hodnocení finanční efektivity odpadového hospodářství 

Pro sledování a hodnocení ekonomických parametrů obecních systémů nakládání s 
odpady jsou v ČR od roku 2001 používány základní položky, které měly a mají význam při stanovení 
nákladů. Tyto sledované položky představují standardní data, která obec vykazuje autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, resp. do webového portálu státní pokladny MONITOR. 

Mezi tyto vstupní údaje patří:  

► Přehled výdajů dle funkčního členění rozpočtové skladby zadávané do Centrálního systému 
účetních informací státu (CSÚIS) Ministerstva Financí ČR nebo vyplňované pro autorizovanou 
obalovou společnost EKO-KOM;  

► Množství komunálního odpadu vykazovaného na základě Zákona v Hlášení o roční produkci a 
nakládání s odpady obci s rozšířenou působností, zadávaného do systému ISPOP nebo do 
výkazů společnosti EKO-KOM podle jednotlivých druhů z Katalogu odpadů. 
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Výdaje na odpadové hospodářství 

Lze tedy využít údaje o výdajích na odpadové hospodářství zadávaná do výkazů 
autorizované obalové společnosti (AOS) EKO-KOM, konkrétně do Dotazníku o nakládání s komunálním 
odpadem. Současně je možné využít údaje o výdajích na odpadové hospodářství, které ÚSC zadává 
do CSÚIS v rámci Výkazu o plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR č. Fin 2 - 12 M. Tyto výdaje v rámci výkazu 
jsou členěny podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Při třídění příjmů a výdajů z hlediska 
odvětvového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové paragrafy, které jsou seskupeny do 
rozpočtových pododdílů. Potřebné údaje výdajů nalezneme v oddílu 37 Ochrana životního prostředí, 
pododdíl 372 Nakládání s odpady. 

Množství komunálního odpadu 

Pro údaje o množství komunálního odpadu je možné využít: 

► údaje Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady podle § 22 odst. 1 vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb. zadávaná do systému ISPOP;  

► údaje zadávané do čtvrtletního/ročního Výkazu o celkovém množství a druzích komunálního 
odpadu AOS EKO-KOM. 

Odpady jsou v rámci Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady v systému ISPOP 
ohlašovány a zařazovány po jednotlivých katalogových číslech odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Zařazení odpadů v ISPOP podle katalogových čísel Katalogu odpadů je následující. 

► SKO tvoří odpady katalogového čísla 20 03 01. 
► Tříděný sběr tvoří odpady skupiny 20 02. Pokud se stane, že je pod vlivem hlášení společnosti 

EKO-KOM tříděný sběr místo katalogových čísel ve skupině 20 01 nahlášen ve skupině 15 01, 
pak je vhodné jej přeřadit do separovaného sběru podle jednotlivých toků odpadu (papír, sklo, 
plast, kovy, NK, textil). 

► V rámci BRKO zařazujeme odpady s katalogovým číslem 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02 a 20 03 
03. 

► Objemný odpad tvoří odpady s katalogovým číslem 20 03 07. 

 

1.6.3.2 Celkové náklady na odpadové hospodářství obce 

Stávající systém sběru a nakládání s odpady nakládání s odpady na území statutárního 
města Havířov není dosud nastaven jako systém v režimu vyrovnaných příjmů od účastníků systému v 
porovnání s výdaji na sběr a nakládání s odpady. 

Každý rok doplácí statutární město Havířov na systém odpadového hospodářství z 
vlastních prostředků. Podle výkazů připravovaných pro EKO-KOM město doplácelo za roky: 

► 2017 celkem 33,282 mil. Kč (48,22 % celkových nákladů systému); 
► 2016 celkem 33,716044 mil. Kč (48,10 % celkových nákladů systému) a  
► za rok 2015 26,646 mil. Kč (40,02 % celkových nákladů systému). 

Struktura výdajů (v % z celkových výdajů) na systém odpadového hospodářství byla za rok 
2017 následující: 

► svoz a odstranění SKO 58,37 %; 
► provoz sběrného dvora 19,25 %; 
► svoz a využití TO 20,57 %; 
► svoz a odstranění BRKO 5 %. 

Struktura příjmů nutná pro pokrytí výdajů systému (v % z celkových výdajů) odpadového 
hospodářství města je za rok 2017 následující: 

► poplatek placený občany 51,03 %; 
► příjem od EKO-KOM 9,52 %; 
► pokrytí ztráty na úkor rozpočtu města 40,02 %. 

V oblasti cenových indikátorů finanční efektivity systému sběru a nakládání s odpady ve 
statutárním městě Havířov jsou výsledky města za rok 2015 následující (zdroj hodnot POH): 
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► náklady na sběr a odstranění 1 kg SKO za rok činí 2,65 Kč/kg, průměr ČR je 2,77 Kč/kg; 
► náklady na sběr a nakládání s 1 kg TO (sklo, papír, plast) za rok činí 4,31 Kč/kg, průměr ČR je 

3,70 Kč/kg; 
► náklady na sběr a odstranění 1 kg BRKO za rok činí 2, 42 Kč/kg, průměr ČR je 1,70 Kč/kg. 

Hodnoty stejných ukazatelů za rok 2017 jsou: 

► náklady na sběr a odstranění 1 kg SKO za rok činí 2,78 Kč/kg; 
► náklady na sběr a nakládání s 1 kg TO (Sklo, papír, plast) za rok činí 5,23 Kč/kg; 
► náklady na sběr a odstranění 1 kg BRKO za rok činí 2,47 Kč/kg. 

Tabulka 46: Celkové náklady na odpadové hospodářství ve srovnání s odpovídající velikostní skupinou obcí za 
rok 2015, v Kč/obyvatel 

Velikostní skupina obcí Kč/obyvatel Směrodatná odchylka Kč/obyvatel 

 50 001 - 100 000 obyvatel 900,9 196,8 

Statutární město Havířov 900  - 

 Zdroj: EKO-KOM podle IURMO, 2016, hodnoty zjištěné ve statistickém vzorku obcí, zpracování EY 

Do celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí jsou zahrnuty veškeré činnosti, které 
souvisí se systémem nakládání s komunálním (a dalším) odpadem, který podle zákona o odpadech 
produkuje obec. Jedná se především o náklady na směsný komunální odpad, tříděný sběr využitelných 
odpadů, objemný odpad, nebezpečné odpady, sběrné dvory apod. V posledních letech začínají narůstat 
náklady na sběr a využití bioodpadů. Do nákladů lze tedy zahrnout také odpadkové koše, likvidaci 
černých skládek, odpady z veřejných prostranství apod. 

Rozsah činností v odpadovém hospodářství obce je ovlivněn místními podmínkami, ale 
vzhledem k povinnostem plynoucím ze zákona o odpadech a dalších zákonných norem je ale minimální 
rozsah odpadového hospodářství v obcích celé ČR stejný. 

V rámci benchmarkingu a srovnávání města Havířova v kategorii měst 40 001 až 100 000 
obyvatel je obecně doporučeno sledovat jako indikátory: 

► Celková produkce odpadů v přepočtu na 1 obyvatele, 
► Celková produkce směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele,  
► Příjem ze systému EKO-KOM za vytříděné obaly v přepočtu na 1 obyvatele, 
► Úroveň (míra) recyklace odpadů.  

Jedním z důležitých indikátorů stavu odpadového hospodářství obce či města je příjem ze 
systému EKO-KOM za zpětný odběr obalů v přepočtu na 1 obyvatele. Pokud je příjem 
podprůměrný, indikuje to, že se v obci málo třídí, a také to, že je zde málo nádob na tříděný sběr nebo 
jejich rozmístění není ideální. V případě města Havířova se jedná o trend vzrůstající odměny, která za 
rok 2017 představovala celkem 6 570 125 Kč, což představuje hodnotu 90,25 Kč/obyvatele. 
Průměrná hodnota v kategorii velikostí srovnatelných měst byla v roce 2016 99,30 Kč/obyvatele, 
z čehož plyne, že je stále prostor k dalšímu zlepšování. 

V rámci dalšího indikátoru náklady na tříděný sběr dosahoval Havířov za rok 2017 
hodnoty 192,68 Kč/obyvatele (v roce 2016 hodnota 154,72 Kč/obyvatele, v roce 2015 hodnota 136,75 
Kč/obyvatele, tedy trend nárůstu nákladů separovaného sběru za poslední 3 roky), přičemž průměrná 
hodnota v kategorii velikostí srovnatelných měst byla v roce 2016 129,30 Kč/obyvatele. I zde je nutná 
další optimalizace sběrných hnízd, i když se zkvalitňováním veřejné sběrné sítě jsou často spojeny vyšší 
náklady na svoz, které by měly být ideálně kompenzovány vyššími výnosy z vytříděných složek sběru. 
Jejich hodnotu na trhu je vhodné podpořit zkvalitněním primární separace nebo sekundárním 
dotřiďováním. 
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Tabulka 47: Vývoj nákladových položek v odpadovém hospodářství města Havířov ve srovnání s náklady obcí ČR 
za rok 2015, v Kč/obyvatel 

Náklady dle druhů odpadů ČR 2015 ČR 2015 SMH 2015 SMH 2015 SMH 2015 

  Kč/obyvatel Podíl v % Celkem Kč/obyvatel Podíl v % 

směsný odpad 524,7 58,30 % 39 753 831 536,5 59,71 % 

tříděný sběr (pa, Pl, Sk, NK, kov) 166,1 18,50 % 10 132 997 136,7 15,22 % 

 - tříděný sběr papíru     3 170 926 42,0 4,67 % 

 - tříděný sběr plastů     5 074 145 68,5 7,62 % 

 - tříděný sběr skla     1 920 754 25,9 2,88 % 

 - tříděný sběr nápojových kartonů     27 172 0,4 0,04 % 

sběrné dvory 102,4 11,40 % 11 454 028 154,6 17,20 % 

objemné odpady celkem 63,3 7,00 % 3 936 567 53,1 5,91 % 

 - objemné odpady ve sběrných 
dvorech 

65,9     0,0 0,00 % 

 - objemné odpady ostatní sběr 23,9     0,0 0,00 % 

nebezpečné odpady celkem 16,1 1,80 % 4 635 987 62,6 6,96 % 

 - nebezpečné odpady ve sběrných 
dvorech 

12     0,0 0,00 % 

 - nebezpečné odpady ostatní sběr 9,3     0,0 0,00 % 

stavební odpad     0 0,0 0,00 % 

černé skládky 8 0,90 % 0 0,0 0,00 % 

oddělený sběr bioodpadů 40,9 4,50 % 3 875 072 52,3 5,82 % 

odpady z údržby zeleně 31,7 3,50 % 572 367 7,7 0,86 % 

koše 42 4,70 % 3 614 628 48,8 5,43 % 

propagace 2,5 0,30 % 0 0,0 0,00 % 

Celkové náklady 900   66 581 449 898,5 100,00 % 

 Zdroj: EKO-KOM podle IURMO, 2016, hodnoty zjištěné ve statistickém vzorku všech obcí ČR, zpracování EY 
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Tabulka 48: Vývoj nákladových položek v odpadovém hospodářství města Havířov za rok 2016 – 2017, 
v Kč/obyvatel 

Náklady dle druhů odpadů SMH 2016 SMH 2016 SMH 2016 SMH 2017 SMH 2017 SMH 2017 

  Celkem Kč/obyvatel Podíl v % Celkem Kč/obyvatel Podíl v % 

směsný odpad 40 643 275 554,6753 57,98% 40 288 795 546,7 58,37 % 

tříděný sběr (pa, Pl, Sk, NK, kov) 11 337 101 154,722 16,17% 14 200 961 192,7 20,57 % 

 - tříděný sběr papíru 3 428 890 46,79545 4,89% 4 019 243 54,5 5,82 % 

 - tříděný sběr plastů 5 792 474 79,05224 8,26% 7 735 292 105,0 11,21 % 

 - tříděný sběr skla 2 094 922 28,59025 2,99% 2 286 754 31,0 3,31 % 

 - tříděný sběr nápojových 
kartonů 

20 815 
0,284071 0,03% 

159 672 2,2 0,23 % 

sběrné dvory 14 360 251 195,9802 20,49% 13 284 129 180,2 19,25 % 

objemné odpady celkem 3 161 792 43,15026 4,51% 3 255 430 44,2 4,72 % 

 - objemné odpady ve sběrných 
dvorech 

  
0 0,00% 

  0,0 0,00 % 

 - objemné odpady ostatní sběr   0 0,00%   0,0 0,00 % 

nebezpečné odpady celkem 4 365 179 59,57337 6,23% 305 345 4,1 0,44 % 

 - nebezpečné odpady ve sběr. 
dvorech 

  
0 0,00% 

  0,0 0,00 % 

 - nebezpečné odpady ostatní 
sběr 

  
0 0,00% 

  0,0 0,00 % 

stavební odpad 1 950 879 26,62444 2,78% 1 806 803 24,5 2,62 % 

černé skládky 154 557 2,109302 0,22% 92 354 1,3 0,13 % 

oddělený sběr bioodpadů 4 109 765 56,08763 5,86% 4 252 337 57,7 6,16 % 

odpady z údržby zeleně 253 920 3,465349 0,36% 737 299 10,0 1,07 % 

koše 4 122 592 56,26269 5,88% 4 084 868 55,4 5,92 % 

propagace   0 0,00% 0 0,0 0,00 % 

Celkové náklady 70 099 060 956,67  100,00 % 69 024 192 936,5 100,00 % 

Zdroj: Výkaz EKO-KOM, 2016 - 2018, zpracování EY 
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1.6.3.3 Celkové příjmy z odpadového hospodářství obce 

Tabulka 49: Vývoj příjmových položek v odpadovém hospodářství města Havířov za roky 2015-2016 
(v Kč/obyvatel) 

Příjmy dle druhů 
odpadů 

SMH 2015 SMH 2015 SMH 2015 SMH 2016 SMH 2016 SMH 2016 

  Celkem Kč/obyvatel Podíl v % Celkem Kč/obyvatel Podíl v % 

poplatek 
za komunální odpad 

od občanů nebo 
místní poplatek 39 454 966 532,4 98,39 % 35 775 678 488,2 98,33 % 

poplatek za odpady 
od rekreantů 209 315 2,8 0,52 % 76 079 1,0 0,21 % 

poplatek od ostatních 
původců odpadu 

za využívání systému 
obce 259 166 3,5 0,65 % 241 132 3,3 0,66 % 

tržba z prodeje 
druhotných surovin 12 050 0,2 0,03 % 13 301 0,2 0,04 % 

výnosy ze sběru 
textilu   0,0 0,00 % 71 917 1,0 0,20 % 

platby za zpětný 
odběr elektrozařízení 165 123 2,2 0,41 % 204 827 2,8 0,56 % 

příjmy od ostatních 
obcí 0 0,0 0,00 % 0 0,0 0,00 % 

výnos 
ze skládkovacího 

poplatku 0 0,0 0,00 % 0 0,0 0,00 % 

Celkové příjmy 40 100 620 541 100,00 % 36 382 934 497 100,00 % 

Zdroj: Výkaz EKO-KOM, 2016-2018, zpracování EY 

 

Tabulka 50: Vývoj příjmových položek v odpadovém hospodářství města Havířov za rok 2017 (v Kč/obyvatel) 

Příjmy dle druhů odpadů SMH 2017 SMH 2017 SMH 2017 

  Celkem Kč/obyvatel Podíl v % 

poplatek za komunální odpad od občanů nebo místní poplatek 35 225 146 483,9 98,28 % 

poplatek za odpady od rekreantů 120 718 1,7 0,34 % 

poplatek od ostatních původců odpadu za využívání systému obce 266 125 3,7 0,74 % 

tržba z prodeje druhotných surovin 22 193 0,3 0,06 % 

výnosy ze sběru textilu 107 875 1,5 0,30 % 

platby za zpětný odběr elektrozařízení 98 339 1,4 0,27 % 

příjmy od ostatních obcí 0 0,0 0,00 % 

výnos ze skládkovacího poplatku 0 0,0 0,00 % 

Celkové příjmy 35 840 396 492 100,00 % 

Zdroj: Výkaz EKO-KOM, 2016-2018, zpracování EY 
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Tabulka 51: Rozdíl příjmů a výdajů odpadového hospodářství města v období 2015 - 2017 

Položka (Kč) 2015 2016 2017 

příjmy celkem 40 100 620 36 382 934 35 840 396 

náklady celkem 66 581 449 70 099 060 69 024 192 

Rozdíl (+/-) -26 480 829 -33 716 126 -33 183 796 

Zdroj: Výkaz EKO-KOM, 2016-2018, zpracování EY 

V rámci výkazů příjmů obce pro společnost EKO-KOM nejsou do příjmů zahrnovány příjmy 
od společnosti EKO-KOM, a.s., které jsou uvedeny samostatně v Tabulka 45. 

1.6.4 Vyhodnocení provozní efektivity svozu odpadů 

Cílem jakéhokoliv provozovatele v konkurenčním prostředí nebo v prostředí, kde je kvalita 
a cena služeb poměřována s jinými subjekty na stejném poli, je neustále zvyšovat provozní efektivitu. 
Stejný cíl by měl mít v rámci smluvního vztahu také město Havířov jako objednatel služeb, který je veden 
k tomu, aby služby realizované občanům poskytl v co nejlepší kvalitě. Nejlepší provozní efektivitu lze 
získat novým podrobením tržnímu přezkoumání prostřednictvím smysluplné obchodní soutěže na 
zajištění služeb odpadového hospodářství pro město Havířov. Všechny ostatní vyčíslení provozní 
efektivity mohou být zkreslující, protože je nutné sestavit přesně konkurenční kalkulace pro jednotlivé 
komodity. Realizace obchodní soutěže však může mít za následek, v případě vítězství subjektu ze 
soukromého sektoru, ztrátu kontroly nad toky odpadů a příležitost pro realizaci zisku na straně 
soukromého sektoru. 

Optimalizaci svozu je vhodné provádět neustále úpravou frekvence svozu, počtu nádob a 
velikostí nádob, tak aby na veřejných ani soukromých prostranstvích nebyl ukládán odpad mimo 
vyhrazené nádoby. Klíčovým prvkem pružné optimalizace sběrné sítě mohou být systémy, které váží 
odpad (PBW) nebo kde se v rámci vývozu nádoby eviduje naplněnost nádoby. Řidiči svozových vozidel 
spolu s jejich technickým vybavením mohou tak předávat informace dispečerům o stavu sběrných hnízd 
a nádob u jednotlivých nemovitostí, aby dispečeři následně mohli informovat SM Havířov o stavu 
jednotlivých nádob nebo jednotlivé smluvní subjekty.  

Pro další optimalizaci by SM Havířov ve spolupráci s TSH a jejich podkladů k logistice a 
ekonomice posoudit využití jednotlivých druhů nádob a případně doplnit síť o chybějící nádoby 
v místech, kde dochází k častému přeplnění. Obsluha doplněné sítě ovšem také znamená zvyšující se 
náklady na svoz, které byly být ideálně hrazeny zvýšeným výnosem ze separovaného sběru a dále do 
budoucna snižovány technickým opatřením automatizace svozu.  

Pro tuto optimalizaci, pokud stávající informační systém již neodpovídá požadavkům, se 
používají nové generace softwarové evidence odpadů většinou umožňující také plynulý přechod na 
Door to Door/PAYT režim. S novými generacemi informačních systémů lze získat kompletní přehled o 
třídění a produkci odpadů v domácnostech (individuálně podle Door to Door nebo podle lokalit sběrných 
hnízd), lze je efektivně využít také k přehlednější evidenci odpadů na sběrném dvoře. Zkušenosti 
ukazují, že po zavedení systému nové generace dochází ke zvýšení množství produkovaného 
separovaného sběru a jeho jednoznačné evidenci. 

V rámci celkového rámce současného i budoucího stavu provozní efektivity by město v roli 
objednatele služeb odpadového hospodářství mělo také požadovat strategie a postupy k důslednému 
nakládání s odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady, tak aby byl postupnými opatřeními, 
aktivitami a kroky splněn cíl zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému 
použití a recyklaci alespoň u materiálů jako papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností a 
případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností do roku 
2020.  

 

1.6.5 Vyhodnocení efektivity osvěty a informování veřejnosti 

Osvěta veřejnosti hraje klíčovou roli pro dobré fungování odpadového hospodářství 
obcí a měst. Úkolem osvěty je také motivovat lidi k chování, které podporuje předcházení 
odpadů, ale i řádné, dostatečně přehledné a graficky podporované poskytování informací o 
funkcích systému odpadového hospodářství.  
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Domácnosti tedy musí být přehledně a názorně informovány o tom, co a jak třídit, co s 
bioodpady, co dělat s objemným, co s nebezpečným odpadem, jak probíhá svoz směsného odpadu. 
Mnoho obcí způsob poskytování informací zintenzivnilo a k webu města k tomuto účelu zřídilo zcela 
samostatnou stránku nebo na webu města sekci výrazně odlišilo. 

Města s nejmenší produkcí směsných odpadů v ČR mají většinou nejvíce propracovanou, 
živou a velmi inspirativní osvětovou a informační politiku. Informace těchto měst s tématikou odpadů 
naleznete v místním tisku, na webu města, v letácích a brožurách pro domácnosti, na výlepových 
plochách nebo na panelech naučných stezek a zajímavých míst ve městě. Zajímavým příkladem dobré 
praxe je např. velmi efektivní způsob, jakým je propojena a podporována osvěta odpadového 
hospodářství města Brna nejen s informacemi společnosti SAKO a jeho ENVIcentrem, ale s činností a 
obsahem webu Ekologického institutu Veronica nebo webu Pro čistější Brno. Dalším příkladem 
k inspiraci a využití jsou projekty a informační kanály města Olomouc, o kterém již byla zmínka při 
porovnávání 5 srovnatelných měst.  

Rovněž město Havířov již využívá nebo nově zvažuje využít několik tradičních 
informačních kanálů a způsobů osvěty. Jedná se především o následující způsoby: 

► Webové stránky města Havířov – slouží k poskytování aktuálních informací o nastavení 
systému, poplatcích, vyhláškách města vztahujících se k OH, způsobu a frekvenci svozu, 
informace o třídění odpadů. V současné době je v přípravě nová podoba webu města, která by 
měla celkově zpřehlednit webové stránky. Je nutno se zpracovateli nového webu ověřit, jakou 
formou budou zpřístupňovány veřejně dostupné informace o OH na stránkách města Havířov, 
jelikož by bylo vhodné samostatně zviditelnit oblast OH. 

► Radniční listy, sekce OH – slouží zejména pro pravidelné příspěvky tématiky OH (poplatky, 
stanoviště, frekvence a aktuální termíny svozu apod.). Lze doporučit efektivnější a širší využití 
prostoru v Radničních listech podle nově navrženého tematického plánu pro odpadové 
hospodářství včetně příspěvků k osvětě/popularizaci prevence vzniku odpadu, RE-USE, 
kompostování, dalším záměrům, anketám apod. 

► Sociální sítě města Havířov, souběžně s návrhy na spuštění informačních aktivit města 
na sociálních sítích je vhodné samostatné vedení sekce OH, dosud nerealizováno. 

► Web/středisko osvěty společnosti Technické služby Havířov – v současné době poskytovány 
informace k tématu OH a pořádány příležitostné osvětové akce (osvěta a vzdělávání k 
předcházení vzniku odpadu na dle dohody s městem Havířov), např. Den Technických služeb 
města Havířova. Lze doporučit výhledově doplnění ukázkami novinek řešení OH v rámci 
osvětových akcí TSH. 

► Školní vzdělávací akce – v současné době probíhají, ovšem je doporučeno jejich posílení a 
systematické plánování ve spolupráci se školskými zařízeními. Zejména však zaměřené na děti 
nižšího věku, jejichž vzorce chování jsou ještě snadno ovlivnitelné – město má možnost vyčlenit 
prostředky na vzdělávací akce přímo v rozpočtu města, některé akce pořádat společně 
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, některé pořádá vlastními kapacitami 
magistrátu města a TSH. 

► Nově lze zajišťovat hry pro děti, omalovánky a další pomůcky pro děti - materiály pro děti, které 
je hravou formou vzdělávají v oblasti odpadového hospodářství - financování vyčleněné 
z rozpočtu města, resp. z odměny společnosti EKO-KOM (odměna z třídění odpadů, která se 
takto vrací do dalšího vzdělávání občanů - na podporu třídění odpadů). 

► Nově lze navrhnout nebo posílit kontaktní kampaně - vzdělávací akce pro veřejnost, 
komentované prohlídky zařízení OH nebo pořádání tzv. ekojarmarků včetně přítomnosti stánků 
rovněž s odpadovou tématikou - informování veřejnosti o systému OH a hry (TSH), stánky 
kolektivních systémů (informace o třídění odpadů a soutěže pro děti). 

► Nově lze posílit letákové akce – např. tvrdé informační karty, kalendáře k tématům OH vložené 
do Radničních listů apod. 

► Nově využít marketingovou strategii města – ve spolupráci s TSH jasné vizuální oddělení 
recyklace odpadů od odstraňování odpadů ve veřejném prostoru – již probíhající snaha 
o výrazné odlišení značení automobilů ke svozu odpadů. 

Strategie osvěty a informační politiky měst ve vztahu k oblasti odpadovému hospodářství 
podporuje pozitivní chování občanů v rámci prevence vzniku odpadů, třídění odpadů, vztah občanů ke 
sběru biologicky rozložitelných odpadů a dalším důležitým oblastem odpadového hospodářství, a je 
proto pro město Havířov jednoznačně důležité, a zkušenosti v celé ČR to potvrzují, osvětu a informační 
politiku průběžně posilovat. 
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Podle příkladu měst s nejlepším výsledky v oblasti odpadovému hospodářství je vhodné 
na závěr zdůraznit, že největší odezvu v chování občanů nezajišťuje pouze kvalitní poskytování 
informací, ale dynamicky vedená komunikace společně se zapojováním občanů. 
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1.7 Analýza kapacit systému nakládání s odpady  

SM Havířov se bude muset připravit na zákaz skládkování SKO od roku 2024. Dále je 
identifikován nedostatek SD v některých částech města. Jedním z aktuálních problémů je nedostatečná 
kapacita dvou sběrných dvorů, obzvlášť SD Karvinská. Z toho vyplývá nutnost postavení nového 
sběrného dvora v dalších částech města.  

Ostatní zařízení lze využívat v rámci nadregionálních kapacit (spalovny NO, bioplynové 
stanice, výroby TAP, zařízení pro materiálové využití odpadu) a jedná se o kapacity, které jsou dostupné 
na volném trhu a měly by být také na volném trhu zajišťovány, pakliže nejsou jednoznačné důvody, proč 
tyto činnosti realizovat v rámci aktivit města nebo městem řízených organizací. 

 

1.7.1 Plánované projekty pro využití SKO 

Vzhledem k zákazu skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a 
využitelných odpadů od roku 2024 by výrazné úsilí statutárního města Havířov mělo směřovat k realizaci 
zařízení na využití směsného komunálního odpadu.  

 

1.7.1.1 Projekt ve spolupráci s městem Karviná a se skupinou Veolia 

V říjnu 2017 uzavřelo SM Havířov a statutární město Karviná memorandum o spolupráci 
se společnostmi ze skupiny Veolia. Konkrétně se jedná o společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
a Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 

Předmětem uzavřeného memoranda je spolupráce na energetickém využívání odpadů, 
případně paliv vyrobených z odpadů a modernizaci teplárny Karviná, která zásobuje teplem města 
Karviná a Havířov.  

V rámci uzavřeného memoranda bylo dohodnuto, že společnosti skupiny Veolia zajistí 
výstavbu multipalivového kotle, který bude schopen spalovat TAP, a budou do budoucna zajišťovat 
dodávku TAP pro toto zařízení z různých zdrojů.  

Pro města Havířov a Karviná se jedná o možnost zajištění energetického využití části 
nerecyklovatelných odpadů po předcházejícím přetřídění na vhodných technologiích pro následující 
toky materiálu:  

► směsný komunální odpad,  
► objemný odpad a, 
► materiálově nevyužitelný separovaný odpad.  

Z pohledu jiných záměrů na území ČR se jedná o unikátní situaci, kdy má město možnost 
synergického efektu využití energetického potenciálu odpadu, možnosti výroby TAP z SKO, kdy je 
možnost získat druhotné suroviny v rámci přípravy TAP. V neposlední řadě se jedná o projekt, který je 
vhodně umístěn pro budoucí minimalizaci přepravních nákladů. 

Vzhledem k tomu, že projekt KIC byl v roce 2017 ukončen, tak je nutné najít alternativní 
cesty pro zajištění využití SKO od roku 2024. Možnosti spolupráce se silným investorem, který přináší 
zahraniční know-how, je pro kapitálově náročné projekty výhodou. Realizace záměru v režii města 
Karviná a Havířov přináší možnost využití in-house výjimky a není nutné realizovat komplikované 
zadávací řízení.  

Oba záměry reaguji na hrozbu takzvaného NIMBY efektu, který je u zařízení typu MBÚ 
nebo třídících linek menší, než u projektů přímého energetického využití odpadu (viz KIC odpady a 
povolovací řízení). 

 

1.7.1.2 Třídící linka na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin 

Pro Technické služby Havířov zpracovala v lednu 2017 společnost Aquatest a.s. studii 
proveditelnosti na projekt třídící linky na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin.  
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Z hodnocení vyplynulo, že pro záměr je nejvhodnější lokalita Dukla. Princip linky je založen 
na cíli vytřídit a separovat odpady s jejich následným využitím a minimalizovat množství odpadů, které 
budou uloženy na skládky. Zpracování biologicky aktivní frakce je navrženo na externím zařízení. Studie 
je nadále aktualizována a rozvíjena dle nových poznatků a skutečností. Stala se rovněž základem pro 
projekt v rámci memoranda dle bodu 1.7.1.1. V rámci studie jsou diskutovány následující provozy: 

► skládka DEPOS, 
► bioplynová stanice DEPOS, 
► závod na zpracování BRO – kompostárna INGEA recyklace s.r.o., Ostrava, 
► zařízení EWA pro zpracování BRO, AGRO-EKO spol. s.r.o., Albrechtice. 

 

Hlavními produkty technologie jsou: 

► papír, 
► karton, 
► folie, 
► PET, 
► TETRAPACK, 
► PE-HD, 
► palivo – TAP, preRDF, 
► železné a neželezné kovy, 
► sklo.  

 

1.7.1.3 NIMBY efekt 

Efekt, který může velmi ovlivnit časově náročný povolovací proces, se nazývá NIMBY efekt. 
NIMBY je zkratka z anglického „Not In My Back Yard“ a znamená „ne na mém dvorku“. NIMBY efekt je 
o velmi silně motivované minoritě, které se záměr dotkne. Tato minorita dokáže pozitivní investiční akci 
(povolení realizace výstavby KIC, výstavbu dálnice, výstavbu nové továrny s mnoha stovkami 
pracovních míst nebo stavbu moderního kotle v teplárně) dlouhodobě zpomalovat i zastavit.  

Dalším typickým znakem je silný emoční náboj, kterým dokáže záměrem oslovená minorita 
vyburcovat nezúčastněné. NIMBY efekt má potenciál přerůst v politické téma, které může v určitou chvíli 
přerůst ve vlastní život. 

Obecně lze říci, že projekty nakládání s odpady přitahují velmi často zájem veřejnosti. Ze 
zkušenosti řady projektů vyplývá, že je podstatné řešit otázky nárůstu dopravy, na kterou je citlivá část 
veřejnosti v nejbližším okolí realizovaného záměru. 

 

1.7.1.4 Sběrné dvory 

V rámci koncepce OH nebyly prověřovány konkrétní lokality pro jejich vhodnost 
vybudování sběrného dvora. SM Havířov má 2 možné strategie jak postupovat. Využití SD v okolních 
obcích nebo vybudování vlastního sběrného dvora. Klíčové pro vybudování sběrného dvora je 
identifikace vhodného pozemku, kde bude možné sběrný dvůr vystavět.  

Realizace SD je možná s dotací z OPŽP v rámci intenzifikace sběrné sítě. Předpokladem 
pro úspěšné podání žádosti o dotaci je platné územní rozhodnutí v právní moci. Pro výběr lokality SD 
by měli být preferovány lokality, kde se již s odpady nakládá (např. výkupny kovů) nebo oblasti s alespoň 
částečnou průmyslovou zástavbou, protože v takovém případě bude zabráněno takzvanému NIMBY 
efektu. 
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1.8 Manažerské shrnutí  

Celková produkce odpadu v ORP Havířov od roku 2009 stoupá a v roce 2016 se téměř 
zdvojnásobila na celkových 122 333 tun. Velkou část odpadů z ORP Havířov tvoří stavební odpad, který 
je produkován nejčastěji mimo hranice města Havířov nebo primárně fyzickými a právnickými osobami. 
Pro SM Havířov je typická velká produkce komunálního odpadu v systému města. Za rok 2016 tak bylo 
vyprodukováno 24 729 tun od občanů a dalších veřejných institucí. 

Hlavní trendy pro nakládání s odpady jsou popsány v následující tabulce. Tabulka také 
vyhodnocuje efektivitu sběru, jako ukazatel připravenosti na požadavky a cíle POH Havířov 2018 – 
2026, společně s plánovanou národní a evropskou legislativou v oblasti oběhového hospodářství do 
roku 2030.  

Tabulka 52: Hlavní trendy v nakládání s odpady v SM Havířov 

Kategorie Hlavní trendy 

Prioritní oblast rozvoje způsobu 
nakládání s odpady  

Zásadní Podstatná Minoritní 

Skládkování a 
využití odpadu 

spalováním 

Jedním ze slabých míst je v Havířově velmi vysoký podíl 
skládkování. To dosáhlo v roce 2015 64,7 % a město se tak 

umístilo druhé v pořadí za Kladnem, které mělo podíl skladování 
76,8 %. Jedním z hlavních důvodů vysokého podílu skládkování 
je nedostatek zařízení pro využití SKO. Jelikož od roku 2024 se 

zakazuje skládkování SKO, bude SM Havířov nuceno najít 
v střednědobém horizontu odpovídající řešení (prevence vzniku 
odpadu a kombinace navýšení materiálového a energetického 

využití odpadu). 

X   

Objemný odpad 

Produkce SM Havířov dosáhla 53 kg / obyv. což bylo 5x více než 
v Kladně. Jedním z možných řešení, by mohla být podpora RE-
USE center pro opětovné využití objemného odpadu, kde by se 
alespoň část z použitého objemného odpadu vrátila do oběhu a 

došlo tak k naplnění principu prevence. 

X   

BRKO 

Sběr BRKO odpadu včetně zeleně a potravinového odpadu, je 
jedna z hlavních priorit POH Havířov a budoucího oběhového 

balíčku, proto bude nutné zvýšit sběr všech druhů. V současné 
době chybí širší systém sběrných nádob pro sídliště, zavedení 
celoročního sběru pro rodinné domy. Až v druhé polovině roku 

2018 bude rozdáno do domácností 1 400 kompostérů, k prevenci 
vzniku odpadu.  

X   

Separovaný sběr 

Separovaný sběr papíru a lepenky, plastu a skla v SM Havířov 
rok od roku mírně roste ve všech kategoriích. Přesto je 

v současné době pouze 8,2 % celkového odpadu materiálově 
využito. Havířov by se v krátkodobém horizontu měl snažit o 

intenzifikaci sběru papíru a lepenky, plastu a dalších materiálově 
využitelných odpadů. Primárním opatřením by měla být osvěta. 

X   

Kompozitní obaly 

Kompozitní obaly (nápojové kartony Tetra Pack) se v Havířově 
sbírají ve společné směsi s papírem a lepenkou od roku 2006, a 
v posledních letech také odděleně do samostatných kontejnerů. 

Sběr ve směsi je daleko větší než oddělený sběr. V roce 2015 se 
nápojových kartónu ve směsi nasbíralo přes 4 tuny na rozdíl od 

množství samostatného sběru dosahujícího pouze 0,1 tuny. 
Množství nápojových kartonů nasbíraných samostatně se pouze 

rapidně zvýšil v posledním čtvrtletí roku 2017, přesto celkový 
sběr za tento rok dosáhl pouze 1,4 tuny.  

 X  

Sběr kovu 

Sběr kovu se v Havířově daří také zvyšovat. V roce 2013 
množství nasbíraného kovu dosáhlo necelé 3 tuny, v roce 2017 

už to bylo dvojnásobné množství. Kovy se v Havířově 
v současné době sbírají přes sběrny odpadu a sběrné dvory. 
Pokud by jejich množství mělo dále narůstat, bylo by vhodné 

zvážit také oddělený sběr přes sběrná hnízda.  

 X  

Sběr textilu 

Sběr textilu se v Havířově provádí přes sběrné nádoby, kterých 
bylo v roce 2017 rozmístěno celkem 40 kusů. Oběhový balíček 

zvažuje povinný sběr textilu od roku 2025, a v případě schválení 
bude muset dojít k navýšení počtu nádob i frekvenci sběru.  

 X  
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Zpětný odběr 
elektrozařízení 

Na území města Havířov je zpětný odběr elektrozařízení 
provozován firmami – ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a 

množství odevzdaných zařízení stále stoupá. Hustota odběrných 
míst se pro každý kolektivní systém liší 

  X 

Zdroj: EY, 2018 

Svoz odpadu je upraven Vyhláškou č. 2/2014 o stanovení systému nakládání 
s komunálním odpadem a dále přesnými pravidly ve smlouvě mezi SM Havířova a TSH E/ŽP/1012/98 
z roku 1998 a všech jejich platných dodatcích.  

► Hlavním problémem se jeví nedostatečně zavedený systém pro sběr bioodpadu. Chybí 
zavedení sběru v sídlištní zástavbě a dále zavedení celoročního sběru od rodinných domů.  

► Četnost svozu tříděného odpadu nebo navýšení počtu nádob by mělo být také jednou z priorit, 
vedoucí k navýšení podílu recyklace a dosažení čistoty na sběrných stanovištích, ovšem se 
současným zvážením nákladů svozu, ale jedná se o provozní optimalizační opatření dané 
primárně komunikací mezi TSH a OKS. 

SM Havířov má k roku 2017 na svém katastrálním území v provozu 2 sběrné dvory, jednu 
kompostárnu, jednu dotřiďovací linku, jedno zařízení pro drcení odpadu, jednu skládka nebezpečných 
odpadů, šest výkupen odpadu a dvě výkupny autovraků. Pro zlepšení sběru odpadu se jeví jako vhodné 
řešení navýšení počtu sběrných dvorů v SM Havířov a to primárně v dalších částech města, kde je větší 
docházková vzdálenost oproti částem města, kde sběrný dvůr je již vybudován. Při srovnání měst 
obdobné velikosti mají pouze města Olomouc a Kladno shodně 2 sběrné dvory, přičemž Pardubice mají 
osm sběrných dvorů, Zlín a Hradec Králově shodně čtyři sběrné dvory. 

 

Strategické cíle a legislativní faktory  

Evropská a národní legislativa ovlivňující odpadové hospodářství v současné době 
prochází velkými změnami. V evropském kontextu se radikálně mění způsob nahlížení na odpad, který 
již není považován za nepotřebný materiál s omezenou životností, ale ve většině případů jako na 
surovinu pro další použití. Tato změna managementu odpadového hospodářství z lineárního modelu na 
model oběhový tzv. oběhové hospodářství (circular economy) uvádí sérii nových opatření pro nakládání 
s odpady.  

Dalším důležitým legislativním faktorem je novela zákona o odpadech, která nabyla 
účinnosti 1. ledna 2015, podle které bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky směsný 
komunální odpad (SKO) a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním 
předpisem. Tato legislativní změna je velkou hnací silou pro budování alternativních způsobů nakládání 
s SKO. 

Budoucí aktivity v oblasti řízení odpadového hospodářství musí být plně v souladu 
se závaznými cíli Plánu odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017 – 2026. Tyto 
strategické, hlavní a dílčí cíle jsou v souladu s krajskými a celorepublikovými cíli.  

 

Financování odpadového hospodářství 

Stávající systém sběru a nakládání s odpady nakládání s odpady na území statutárního 
města Havířov není dosud nastaven jako systém v režimu vyrovnaných příjmů od účastníků systému 
v porovnání s výdaji na sběr a nakládání s odpady Havířov.  

► Město Havířov má stále dostatečný prostor z pohledu zákona i skutečných nákladů hrazených 
městem za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, k navýšení tohoto místního poplatku 
pro občany města.  

► Další zlepšení výběru poplatku lze spatřovat v nalezení účinnějších nástrojů v rámci vymáhání 
poplatku od neplatičů. 

Aktuální tendence směřují k akcentaci výkonového způsobu stanovení výše poplatku 
namísto dosavadní praxe, jež je v největší části obcí ČR založena na jednotné platbě pro obyvatele 
dané obce bez přímého vztahu k produkovanému množství odpadu. Poplatek zohledňující množství 
vyprodukovaného směsného komunálního odpadu by mohl plnit funkci finančního nástroje motivujícího 
jednotlivé domácnosti k intenzifikaci třídění. Další motivací k intenzifikaci třídění může být snaha města 
uvést do souladu cenu za svoz, kterou obce hradí, a výnos z poplatků od občanů. 
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Ovšem očekávané užitky, které plynou ze zavedení variabilních plateb (např. vyšší 
množství vytříděných materiálů a jejich hodnota na trhu, optimalizace logistických nároků – nižší náklady 
na svoz směsného komunálního odpadu) je nutné porovnat s vícenáklady na zavedení a provoz nového 
systému plateb. 

Každý rok doplácí statutární město Havířov na systém odpadového hospodářství 
z vlastních prostředků. Podle výkazů připravovaných pro EKO-KOM město doplácelo za rok: 

► 2017 celkem 33,282 mil. Kč (48,22 % celkových nákladů systému); 
► 2016 celkem 33,716044 mil. Kč (48,10 % celkových nákladů systému) a  
► za rok 2015 26,646 mil. Kč (40,02 % celkových nákladů systému). 

Struktura výdajů (v % z celkových výdajů) na systém odpadového hospodářství byla za rok 
2017 následující: 

► Svoz a odstranění SKO 58,37 %. 
► Provoz sběrného dvora 19,25 %. 
► Svoz a využití TO 20,57 %. 
► Svoz a odstranění BRKO 5 %. 

 

Počet obyvatel statutárního města Havířov se stále snižuje, což má za následek také 
snížení celkového počtu poplatníků. Počet dlužníků při platbě poplatku za komunální odpad dosáhl za 
rok 2015 počtu 9 688 poplatníků, což představuje 12,69% z celkového počtu aktivních k poplatku 
povinných poplatníků.  

 Celkové příjmy od živnostníků/podnikatelů zapojených do systému města byly v roce 2017 
266 125 Kč a ačkoli mají rostoucí trend, přesto by bylo žádoucí, aby vzhledem k výskytu zneužívání 
zejména nádob na SKO nebo separovaný sběr placených občany města, a to k odstraňováním 
živnostenského odpadu, bylo příslušným opatřením motivováno a podporováno širší zapojení 
živnostníků/podnikatelů. 

Pozitivní informací je trend růstu odměny statutárnímu městu Havířov ze systému 

EKO‑KOM za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který obecně zná veřejnost pod 

pojmem tříděný sběr. Požadavky systému EKO-KOM pro výplatu základní i bonusové složky jsou 
městem Havířov plněny (hustota veřejné sběrné sítě i četnost vývozů). Optimalizace veřejné 
sběrné sítě za současného zohlednění nákladů na její obsluhu/svoz by ovšem umožnila dosáhnout 

vyšších objemů separovaného sběru, a tím také pro město vyšší odměny ze systému EKO‑KOM.  

S novými generacemi informačních systémů lze získat kompletní přehled o třídění a 
produkci odpadů v domácnostech (individuálně podle Door to Door nebo podle lokalit sběrných hnízd), 
lze je efektivně využít také k přehlednější evidenci odpadů na sběrném dvoře. Zkušenosti ukazují, že 
obce/města zaznamenávají po zavedení nových systémů zvýšení množství produkovaného tříděného 
sběru. Vykazované množství zvyšuje bonusovou složku systému EKO-KOM za obsluhu míst zpětného 
odběru. 

Významnou prevenci vzniku odpadů nelze dosáhnout pouze na lokální úrovni 
prostřednictvím implementace PAYT a jiných moderních opatření, ale vyžaduje další politiky 
vypracované na národní nebo regionální úrovni (např. politiky ekologických produktů a obalů, plány 
předcházení vzniku odpadů a daňové předpisy) a celou šíři cílených akcí na místní úrovni, jako jsou 
kampaně pro zvyšování povědomí občanů, RE-USE iniciativy pro opětovné využívání, trhy předmětů z 
druhé ruky/bazary, opravárenské kavárny atd.  

Součástí všech těchto výše uvedených opatření je samozřejmě osvěta veřejnosti, 
která hraje klíčovou roli pro dobré fungování odpadového hospodářství měst a obcí. Veřejnost 
má zájem i o informace, které jí umožní odpadům předcházet. 

Předcházení vzniku odpadu je hlavní a perspektivní cesta ke snižování nákladů na sběr a 
využití odpadů obecně. Obce, které mají nízkou produkci odpadů, mají často i velmi nízké náklady na 
provoz odpadového hospodářství. Klíčové je celkovém nastavení systému odpadového hospodářství s 
prvky finanční motivace obyvatel a celé šíře opatření a aktivit, které lze významně podpořit osvětovou 
činností města a občanských sdružení. Právě osvěta je nejúčinnějším a klíčovým nástrojem pro 
předcházení a snižování produkce odpadů, tedy i dobré fungování odpadového hospodářství města.  
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Statutární město Havířov patří svou rozlohou a počtem obyvatel k středně velkým městům 
České republiky. S počtem obyvatel 72 382 k 31. 12. 2017, se svou rozlohou podobá městům Zlín, 
Olomouc, Kladno, Hradec Králové anebo Pardubice. Při porovnání produkce SM Havířov v jednotlivých 
kategoriích odpadů s městy Zlín, Olomouc, Kladno, Hradec Králové anebo Pardubice, byly zjištěny 
zřetelné nedostatky. Přesto, že město Havířov vykazovalo za rok 2015 průměrnou produkci odpadu na 
občana srovnatelnou s městy Zlín, Olomouc, Kladno, Hradec Králové a Pardubice, zaostávalo 
v kategoriích nakládání s SKO, objemným odpadem, velkou mírou skládkování a nedostatečným 
zpracováním BRKO. Také v tříděném sběru má Havířov velké rezervy v porovnání s městy Zlín a 
Hradec Králové, kterým se daří vytřídit daleko větší množství papíru a lepenky na obyvatele za rok.  

 

Jako klíčové oblasti byly identifikovány ve srovnání s trendy z jiných měst: 

► zákaz skládkování SKO od roku 2024. SKO je nejvýznamnější položkou v produkci SM Havířov, 
kterou je nutné intenzivně řešit a to následujícími strategiemi: 

► Snižování objemu produkce SKO podporou primární separace (BRO, oleje a tuky, 
papír, plasty, OEEZ,….) 

► Tvorba strategie, která zajistí využití SKO v zahraničí nebo v ČR.  
► Podpora komfortu separace odpadů v dalších částech města realizací dalšího sběrného 

dvora/dvorů 
► Řízení osvěty a toků informací od SM Havířov směrem k občanům 
► Neustále je nutné akcentovat provozní a finanční efektivitu odpadového hospodářství 
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2. Závazná část 

2.1 Úvod 

Analytická část KOH zhodnotila způsob nakládání s odpady ve SM Havířov a identifikovala 
problémové oblasti, které je nutno řešit. Závazná část KOH následně navrhuje jednotlivá opatření, která 
mají za cíl zlepšit nakládání s odpady v souladu s cíli Plánu odpadového hospodářství 2017 – 2026 a 
očekávanými legislativními změnami zákona o odpadech a implementací oběhového balíčku.  

Mezi hlavní problémovou oblast SM Havířov patří relativně vysoká produkce SKO, která 
ve městě Havířov dosahuje 195 kg na obyvatele za rok. Města o podobné rozloze a počtu obyvatel, jako 
jsou Olomouc, Zlín nebo Pardubice, mají nižší produkci SKO na obyvatele. Vysoká produkce SKO je 
negativním ukazatelem v naplňování závazných cílů POH 2017 – 2026, mimo jiné strategického cíle 
tzv. recyklační společnosti. V rámci dodržování pravidel recyklační společnosti má město snižovat 
množství SKO, které končí na skládkách, a využít všechny materiálové komodity, jako je papír, lepenka, 
plast, sklo, textil, oleje, kov nebo kompostovat biologický odpad.  

Jedním z největších motivačních faktorů pro snížení produkce SKO, který končí na 
skládkách, je novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 1. ledna 2015. Podle této novely bude 
od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky SKO a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené 
prováděcím právním předpisem. Tato novela nutí původce v první řadě k nutnosti zvýšení množství 
tříděného sběru na úkor produkce SKO, k zavedení separovaného sběru BRKO, ale také k využívání 
SKO v zařízeních, jako jsou zařízení pro energetické využití odpadu nebo mechanicko-biologické 
úpravny odpadu. Zařízení na využití odpadu je v ČR nedostatek a jejich realizace je jednou z důležitých 
priorit. 

Další z legislativních změn přinese tzv. oběhový balíček. Ten stanovuje sérii závazných 
celoevropských cílů, které kromě dalších ovlivní oblasti nakládání s komunálními odpady, obalovými 
materiály, biologickým a potravinovým odpadem s ambiciózními cíli pro roky 2025, 2030 a 2035. 
Oběhový balíček bude také zpřísňovat pravidla národního reportingu a tím pádem vytvoří větší tlak na 
města k efektivnímu měření, vyhodnocování a dosažení cílů oběhového balíčku.  

V závazné části KOH budou prezentovány vize a cíle KOH, které jsou důležitým aspektem 
v realizaci změn způsobu nakládání s odpady. Dále se závazná část zaobírá popisem hlavních zásad 
pro nakládání s odpady a programu předcházení vzniku odpadů (PVO). Nejpodstatnější oblast závazné 
části KOH tvoří seznam navrhovaných opatření, které jsou hlavním návrhem k realizaci cílů KOH a 
identifikovaných problémových oblastí a příležitostí v oblasti OH. Na seznam opatření navazuje přehled 
zodpovědností a indikátorů pro aktivní práci po schválení koncepce. V poslední řadě dokument 
obsahuje sekci opatření k omezení odkládání odpadů mimo určená místa a nakládání s takovými 
odpady. 

Předložený seznam opatření vznikl na základě intenzivní spolupráce se členy SM Havířov, 
TSH a veřejných jednání. Navrhovaná opatření se dají rozdělit na dvě tematické části: 

► Infrastrukturní: Tato opatření mají za cíl zlepšit infrastrukturu pro sběr, frekvenci a 
odstranění jednotlivých kategorií odpadu. Jedná se o investici do nádob, softwarových 
programů, zařízení pro využívání odpadů, zvýšení počtu sběrných míst a zařízení, 
které zajistí dosud nerealizovatelný nebo nedostatečný sběr odpadu.  

► Propagační a osvětová: jsou aktivity v oblasti prevence vzniku odpadu, které se snaží 
snížit měrnou produkci odpadu od občanů nebo zlepšit efektivitu sběru, která následně 
vede ke zvýšení měrné produkce materiálově využitelných odpadů. Tyto aktivity se 
vyznačují nižšími investičními náklady, možností využít vlastních lidských zdrojů, ale i 
delší dobou dosažení uvažovaného efektu. 

Jak investiční opatření, tak osvěta veřejnosti hrají důležitou roli ve snižování měrné 
produkce odpadu. Jak bylo ukázáno na příkladu města Olomouc a dalších měst v Analytické části KOH, 
je to právě kombinace opatření jako je např. hustší síť pro separovaný sběr, zapojení obyvatel do 
systému třídění biologicky rozložitelného odpadu spolu s intenzivní informační kampaní pro veřejnost, 
které dokáží zapojit obyvatele města k cílevědomějšímu nakládání s odpady a snižování měrné 
produkce odpadu. Společně se zvyšováním motivace svých občanů může město reálně dosáhnout 
navýšení procenta vytříděného odpadu na 50%. 
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Systém motivace občanů vychází zejména z místních podmínek v rámci jednotlivých měst. 
Zkušenosti s moderními systémy elektronické evidence ukazují, že obce a města zaznamenávají 
výrazné změny množství produkovaného odpadu ihned po zavedení nového systému evidence. 
Společně s jejich zavedením se také ideálně spouští technická opatření s inovativními prvky (PAYT 
nebo Door-to-Door systémy) a další motivační opatření, zejména finanční programy pro občany. 

Skutečně významného posunu priority prevence vzniku odpadů nelze dosáhnout pouze 
prostřednictvím implementace inovativních prvků a motivace v místním systému OH, ale vyžaduje další 
politiky vypracované na národní nebo regionální úrovni (např. politiky ekologických produktů a obalů, 
plány předcházení vzniku odpadů a daňové předpisy) a celou šíři cílených akcí na místní úrovni, jako 
jsou opakující se kampaně pro zvyšování povědomí o RE-USE, iniciativy pro opětovné využívání 
výrobků, trhy předmětů z druhé ruky/bazary, opravárenské kavárny nebo sousedské bazary. 
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2.2 Vize a cíle KOH 

Postoj k odpadovému hospodářství v celoevropském kontextu prochází velkými změnami. 
V připravované evropské legislativě oběhového balíčku, která bude ovlivňovat pravidla nakládání 
s odpady do roku 2035, je kladen zřetelný důraz na udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se 
k evropské recyklační společnosti. Principy recyklační společnosti, které jsou také obsaženy v rámci 
strategických cílů Plánu odpadového hospodářství města Havířov 2017 – 2026, jsou základem vize 
Koncepce odpadového hospodářství města Havířov.  

 

Vize KOH Havířov je následující: 

 

Město Havířov se zavazuje naplňovat principy recyklační společnosti, jejíž hlavními 
principy jsou předcházení vzniku odpadů, trvalé snižování měrné produkce odpadů, maximální 
využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a 
nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Tyto principy budou brány v potaz při každém 
důležitém strategickém rozhodnutí o nakládání s odpady a nebudou preferovány varianty řešení, které 
jsou s nimi v rozporu.  

 

Cíle KOH vycházejí z cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství města Havířov 
2017 – 2026. Tyto strategické, hlavní a dílčí cíle jsou také v souladu s krajskými a celorepublikovými 
cíli. Přesné znění cílů včetně cílových hodnot je popsané v následující tabulce.  

Hlavní oblasti, ve kterých se SM Havířov zavazuje zlepšovat nakládání s odpady, se dají 
zestručnit do následujících tematických cílových skupin: 

 
► Zvýšení úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálů, jako je 

papír, plast, kov a sklo pocházející především z domácností. 
► Snížit maximální množství BRKO ukládaného na skládky a snižovat množství 

potravinového odpadu. 
► Zvýšit opětovné využití stavebního odpadu. 
► Snížit měrnou produkci SKO ukládaného na skládky. 
► Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů. 
► Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení a 

odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 
► Omezit výskyt černých skládek. 
► Vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce 

odpadů včetně jednotlivých složek komunálního odpadů od občanů. 
► Zajistit komplexní informační podporu o problematice předcházení vzniku odpadů do 

školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit 
související s ochranou a tvorbou životního prostředí. 

Jak už bylo řečeno, cíle KOH jsou v souladu s cíli POH 2017 – 2026. Navrhovaná opatření 
KOH obsahují i další oblasti, které by SM Havířov mělo rozpracovat pro naplnění strategických cílů OH 
a dosažení vize recyklační společnosti.  

Pro mnohé z cílů POH 2017 – 2026 se stanovují indikátory s cílovými hodnotami pro rok 
2018, 2020 a 2026. Ne každý z indikátorů je však stanoven pro všechny tři roky současně. Podle 
pravidel POH musí dojít k revizi cílů, pokud dojde k legislativním změnám v průběhu platnosti období 
POH. Již nyní lze předpokládat, že dojde k revizi POH 2017 – 2026 po převzetí oběhového balíčku do 
národní legislativy, kdy aktuálně platí předpoklad přijetí nového zákona o odpadech v letech 2020/2021. 
Tyto změny přinesou s velkou pravděpodobností rozšíření množství povinných indikátorů pro další 
kategorie odpadu, než je současně zahrnuto v POH 2017 – 2026. 

Závazná část KOH uvede sérii opatření, které budou sloužit jako rozvíjející aktivity k cílům 
POH 2017 – 2026.  
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Tabulka 53: Cíle POH Havířov 

Číslo 
cíle 

Definice cíle Typ cíle Popis cíle Indikátor 
Cílová 

hodnota 
2018 

Cílová 
hodnota 

2020 

Cílová 
hodnota 

2026 

1. 
Předcházení vzniku odpadů a 

snižování měrné produkce 
odpadů 

Strate-
gický cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

2. 

Minimalizace nepříznivých 
účinků vzniku odpadů a 

nakládání s nimi na lidské 
zdraví a životní prostředí 

Strate-
gický cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

3. 
Udržitelný rozvoj společnosti 

a přiblížení se k evropské 
„recyklační společnosti“ 

Strate-
gický cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

4. 
Maximální využívání odpadů 

jako náhrady primárních 
zdrojů 

Strate-
gický cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

6. 

Do roku 2020 zvýšit nejméně 
na 50 % hmotnosti celkovou 

úroveň přípravy 
k opětovnému použití a 

recyklaci alespoň u materiálů 
jako papír, plast, kov, sklo, 

pocházejících z domácností a 
případně odpady jiného 

původu, pokud jsou tyto toky 
odpadů podobné odpadům 

z domácností 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Indikátor 
č. 1 

Není 
stanovena 

50 % 
Není 

stanovena 

7. 

Směsný komunální odpad 
(po vytřídění materiálově 

využitelných složek, 
nebezpečných složek a 
biologicky rozložitelných 

odpadů) zejména energeticky 
využívat v zařízeních k tomu 
určených v souladu s platnou 

legislativou 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK; 

Do doby 
existence 

ekonomicky 
dostupného 
zařízení pro 
energetické 
využití SKO 

nelze cíl splnit 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

8. 

Snížit maximální množství 
biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů (dále 
jen „BRKO“) ukládaných 

na skládky tak, aby podíl této 
složky činil v roce 2020 

nejvíce 35 % hmotnostních 
z celkového množství BRKO 

vyprodukovaných v roce 1995 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK; 

Snížit 
množství 

BRKO 
(obsaženého 

v SKO) 
ukládané na 

skládky oproti 
hodnotě z roku 
1995, která je 
stanovena na 
hodnotu 148 
kg/občan/rok. 

kg/občan/ 
rok 

Není 
stanovena 

51,8 
kg/občan/ 

rok 

Není 
stanovena 
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Číslo 
cíle 

Definice cíle Typ cíle Popis cíle Indikátor 
Cílová 

hodnota 
2018 

Cílová 
hodnota 

2020 

Cílová 
hodnota 

2026 

9. 

Zvýšit do roku 2020 nejméně 
na 70 % hmotnosti celkovou 

úroveň přípravy k 
opětovnému použití a 

recyklaci odpadů a jiných 
druhů materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou 

jiné materiály nahrazeny 
odpadem, nikoliv u 

nebezpečných stavebních a 
demoličních odpadů s 
výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů 
uvedených na seznamu 

odpadů pod 17 05 04 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

 

Zvýšit úroveň 
materiálového 

využití 
stavebních 

odpadů, která 
je v roce 2015 

na hodnotě 
28,8 % 

hmotnosti 

% 
hmotnosti 
předané 

k materiá-
lovému 
využití 

Stavební 
odpad 
30 % 

Stavební 
odpad 
70 % 

Stavební 
odpad 
70 % 

10. 
Snižovat měrnou produkci 

nebezpečných odpadů 
Hlavní 

cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Cílem je snížit 
množství 

nebezpečných 
odpadů 

produkovanýc
h občany. 

Produkce 
NO ze 

sběrných 
dvorů 
(t/rok) 

 
Produkce 

NO z 
mobilního 

sběru 
(t/rok) 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

16. 

Dosahovat vysoké úrovně 
tříděného sběru odpadních 

elektrických a elektronických 
zařízení (dále jen OEEZ) 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

kg/občan/ 
rok 

Není 
stanovena 

6 kg 
kg/občan/ 

rok 

Není 
stanovena 

22. 
Zvýšit úroveň tříděného sběru 
odpadních přenosných baterií 

a akumulátorů 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Realizovat 
nebo 

podpořit 
nejméně 

jednu 
informační 
kampaň 
ročně 

Realizovat 
nebo 

podpořit 
nejméně 

jednu 
informační 
kampaň 
ročně 

Realizovat 
nebo 

podpořit 
nejméně 

jednu 
informační 
kampaň 
ročně 

36. 

Snižovat množství biologicky 
rozložitelných odpadů z 
kuchyní a stravoven a 
vedlejších produktů 

živočišného původu ve 
směsném komunálním 

odpadu, které jsou původem 
z veřejných stravovacích 

zařízení (restaurace, 
občerstvení) a centrálních 

kuchyní (nemocnice, školy a 
další obdobná zařízení) 

Dílčí cíl 
Cíl 

vyžadovaný 
POH MSK 

Indikátor 
č. 23 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

41. 
Omezit odkládání odpadů 
mimo místa k tomu určená 

Dílčí cíl 
Cíl 

vyžadovaný 
POH MSK 

Produkce 
černých 
skládek 

t/rok 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

43. 

Koordinovaným a jednotným 
přístupem vytvořit podmínky 
k nižší spotřebě primárních 

zdrojů a postupnému 
snižování produkce odpadů 

Hlavní 
cíl 

Cíl 
vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 
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Číslo 
cíle 

Definice cíle Typ cíle Popis cíle Indikátor 
Cílová 

hodnota 
2018 

Cílová 
hodnota 

2020 

Cílová 
hodnota 

2026 

44. 

Po celou dobu realizace 
Programu předcházení vzniku 

odpadů zajistit komplexní 
informační podporu 

o problematice, včetně 
zavedení problematiky 

předcházení vzniku odpadů 
do školních osnov, 

výzkumných programů a 
výchovných, osvětových a 

vzdělávacích aktivit 
související s ochranou a 

tvorbou životního prostředí 

Dílčí cíl 
Cíl 

vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

51. 

Vytvořit podmínky ke 
stabilizaci produkce 
jednotlivých složek 

komunálního odpadu a 
následnému snižování 

na všech úrovních veřejné 
správy a na úrovni občanů 

Dílčí cíl 
Cíl 

vyžadovaný 
POH MSK 

Není 
stanoven 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

Není 
stanovena 

H1 
Snížit měrnou produkci SKO 

ukládanou na skládky 
  

Snížit 
množství SKO 

v kg na 
občana a rok 
ukládaného 
na skládky 
vzhledem k 

množství SKO 
produkované-
ho v roce 2015 

(192 kg) 

kg/občan/ 
rok 

Snížit o 
20 % 

Snížit o 
30 % 

Snížit o 
50 % 

Zdroj: POH 2017 – 2026 
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2.3 Zásady pro nakládání s odpady  

Obecné zásady pro nakládání s odpady jsou stanovené směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES o odpadech, která je převedena do národních zákonů členských zemí. Mezi hlavní 
principy patří čtyři hlavní zásady, které tvoří strategický rámec nakládání s odpady.  

Základním principem je následování tzv. pětistupňové hierarchie nakládání s odpady. 
Hierarchie nakládání s odpady je znázorněna ve formě převrácené pyramidy, kde největší horní část 
pyramidy zabírá prevence vzniku odpadů (tj. nejvyšší preference volby nakládání s odpady) a nejmenší 
odstraňování (tj. nejnižší preference nakládání s odpady). Při rozhodování, jak nakládat s odpady, by 
měla být dána preference vždy variantě, která je blíže horní části pyramidy, a když všechny možnosti 
jsou vyčerpány, tak až v tuto chvíli zvážit možnost odstraňování odpadů, například skládkováním.  

Obrázek 28: Hierarchie nakládání s odpady 

 
Zdroj: EU 

Dalším z důležitých principů nakládání s odpady je princip znečišťovatel platí (polluter pays 
principle). V rámci tohoto principu je nutno započíst všechny externí ceny spojené s odstraněním 
odpadu (tj. cena prevence, kontroly, čištění znečištění a odstranění odpadu) a reflektovat je do koncové 
ceny poplatku či zboží. Jedním z nástrojů dle tohoto principu jsou poplatky za ukládání odpadu na 
skládky, které nese původce odpadu v ceně za odstranění odpadu. 

Třetím principem je oblast, kdy odpad přestává být odpadem (the end-of-waste status). 
V rámci tohoto principu se při rozhodování, jak nakládat s odpady, má volit opětovné využití odpadu tj. 
metody opětovného použití, recyklace odpadu nebo jiné využití např. energetické využití. Dalo by se 
říci, že tento princip je obsažen již v hierarchii nakládání s odpady, ale díky své důležitosti je také zmíněn 
jako samostatný princip.  

Závěrečným, relativně novým principem, je rozšířená odpovědnost výrobce (extended 
producer responsibility). V rámci tohoto principu se setkáváme s oblastí depozitně-refundačních 
systémů (DRS). DRS plní většinu funkcí, které jsou spojovány s ekonomickými nástroji ochrany 
životního prostředí. Jak vyplývá z evropské legislativy, ČR a ostatní členské státy EU mají povinnost 
zavést a upravit u některých kategorií výrobků systémy jejich zpětného odběru, materiálového a jiného 
využití. DRS plní většinu funkcí, které jsou spojovány s ekonomickými nástroji ochrany životního 
prostředí, resp. omezování vzniku odpadů. Z DRS se to týká zejména těch, které jsou založeny na 
recyklačním poplatku. Poněkud stranou zájmu zůstávají zálohové DRS. 

V současnosti platí, že většina systémů založených na recyklačním poplatku se týká 
výrobků, ze kterých se může stát zejména nebezpečný odpad. Tyto výrobky podle druhu obsahují 
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většinou těžké kovy, luminofory, tekuté krystaly, sloučeniny stříbra, kyseliny, ropné produkty nebo jiné 
nebezpečné látky. Určitou výjimkou je pouze systém zpětného odběru obalů, který se týká výrobků, ze 
kterých se může podle toho, kdo je v dané situaci původcem odpadu, stát komunální odpad nebo odpad 
podobný komunálnímu odpadu. 

Z DRS založených na recyklačním poplatku u nás bylo doposud zavedeno šest systémů, 
tj. systém zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, systém zpětného odběru 
osvětlovacích zařízení a odděleného sběru odpadu z osvětlovacích zařízení (týká se výbojek a zářivek), 
systém odděleného sběru elektroodpadu ze solárních panelů, systém zpětného odběru baterií a 
akumulátorů a odděleného sběru odpadních baterií a akumulátorů, systém zpětného odběru pneumatik 
a systém zpětného odběru obalů. 

Zpětný odběr minerálních olejů a systém sběru a zpracování autovraků se podle některých 
zdrojů mezi DRS neřadí, jelikož zpětně odebírané minerální oleje a autovraky mají poměrně vysokou 
pozitivní hodnotu a žádné vícenáklady spojené se zpětným odběrem těchto výrobků povinným osobám 
nevznikají. 
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2.4 Obecné zásady pro nakládání s jednotlivými druhy odpadů 

Cílem odpadového hospodářství je minimalizovat finanční náklady při zajištění dostatečně 
vysoké úrovně nakládání s odpady, která zajistí splnění strategických cílů v oblasti odpadového 
hospodářství. Klíčové pro plnění cílů odpadového hospodářství není akcentovat jenom ekonomickou 
stránku, tedy cenu, ale také nacházet environmentálně přívětivější způsoby nakládání s odpady.  
Zásady jsou obecně platné a dále je u jednotlivých prioritních toků shrnut krátce výchozí stav dle 
poznatků z analytické části. 

TSH zajišťují nakládání s odpady pro SM Havířov v rozsahu, jak bylo popsáno v analytické 
části. Část produkce objemného odpadu je také přímo odvážena na DEPOS. Minoritně jsou některými 
příspěvkovými organizacemi využívány další oprávněné osoby. 

Závěrem úvodního odstavce je nutné uvést, že nejlepší jsou odpady, které nevzniknou, a 
proto klíčovou zásadou je prevence vzniku odpadů, která je popsána v samostatné kapitole 2.5. Za 
účelem předcházení vzniku odpadu jsou v kapitole 2.7 uvedena průřezová opatření, která posilují 
osvětové aktivity a aktivity, jejímž cílem je předcházení vzniku odpadu. 

 

2.4.1 Směsný komunální odpad 

SKO je kategorie odpadu, kterou je nutné odklánět od skládek z důvodu obsahu biologicky 
rozložitelné složky a vysokého potenciálu SKO poškozovat životní prostředí. V ČR jsou zařízení 
schopná plně zajistit využití SKO v souladu se zákazem skládkování SKO od roku 2024 v Praze, Brně, 
Liberci, v Chotíkově u Plzně a ve Vřesové u Sokolova. Tyto záměry jsou postaveny na technologiích, 
které jsou jednoznačně v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.  

Zásadou pro nakládání s SKO je energetické nebo materiálové využití odpadu. Možnost 
využít zařízení je v rámci: 

► dostupných (geograficky i objemově) kapacit v zahraničí,  
► některých z již existujících zařízení v ČR, pro které je ovšem nutné si předem smluvně 

zajistit odpovídající kapacitu, 
► realizování nebo podílení se na realizaci nového zařízení na využití SKO v regionu.  

SM Havířov celou produkci SKO ukládá na skládku. Prioritní směry u SKO by měly být 
snižování produkce SKO posilováním primární separace a samostatným sběrem BRKO. Aktuálně TSH 
připravují záměr zařízení na využití SKO, který reaguje na zákaz skládkování SKO od roku 2024. Cílem 
je přestat SKO ukládat na skládky a zajistit jeho využití v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

 

2.4.2 Objemný odpad 

Klíčovým nástrojem pro efektivní využití objemného odpadu je jeho důsledné primární 
třídění, kdy lze některé objemné odpady kategorizovat důsledným tříděním do jiných položek, jako je 
dřevo, kovy a další. Zásadní je využívat objemný odpad jak energeticky, tak i materiálově v rámci k tomu 
vhodných zařízení. Možná je příprava i tzv. tuhého alternativního paliva (TAP) z objemného odpadu 
prostým podrcením odpadu a následnou separací nežádoucích příměsí. 

Objemný odpad ze SM Havířov je ukládán na skládky a měl by být prioritně využíván. 
Možným řešením je zajištění využití v rámci stávajících smluvních vztahů SM Havířov, respektive TSH, 
zajištění zařízení na využívání odpadů ve vlastní režii TSH (např. linka na přípravu TAP) nebo zajištění 
využití objemného odpadu v jiném zařízení v regionu. 

 

2.4.3 BRKO 

Podstatným cílem odpadového hospodářství je snížení množství ukládaných odpadů na 
skládky. V rámci separovaně sbíraných BRO jsou možné dvě environmentálně stejně příznivé cesty pro 
nakládání s tímto proudem odpadu; anaerobní digesce a kompostování. Kompostování spočívá 
v aerobním zpracování organické hmoty za průběžného překopávání s cílem výroby kompostu. 
Předpokladem je dostatečný přísun kyslíku v průběhu kompostování a dostatek vlhkosti.  
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Anaerobní digescí se získává i část energeticky využitelného obsahu organické hmoty. 
Anaerobní digesce probíhá bez přístupu kyslíku a organicky vázaný uhlík je pomocí bakteriálních 
procesů přeměněn na bioplyn, který je dále energeticky využit.  

Preferované jsou oba způsoby zpracování organické hmoty a v praxi se jejich využití bude 
lišit zejména dle obsahu vody, energetického obsahu nebo respirační aktivity pro jednotlivé proudy BRO.  

V případě gastroodpadů je nutné při navrženém způsobu zajistit splnění požadavků 
nařízení 1069/2009/ES, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, tedy 
například využívat termofilní bioplynové stanice. 

Ve SM Havířov vznikají BRKO ze dvou hlavních směrů. Z údržby veřejné zeleně, kdy za 
odpad odpovídá smluvní partner města a v rámci smlouvy o zajištění údržby veřejné zeleně tak nejsou 
stanoveny požadavky na úroveň využití odpadu. SM Havířov bude do budoucna zvažovat možnost být 
původcem odpadu pro tento konkrétní tok odpadu a bude zajišťovat materiálové využití odpadu 
v souladu se zákonem a nejlepší dostupnou technickou možností. 

Separovaně sbíraný BRKO od občanů zajišťují TSH, které jej dále předávají oprávněným 
osobám. U BRKO je nutné do budoucna požadovat smluvní zajištění využití odpadu, aby bylo 
zabráněno jeho skládkování.  

BRKO bude do budoucna jeden z prioritních toků odpadů, který bude významně ovlivňovat 
složení SKO a snižovat tak podíl BRO odpadů ukládaných na skládky. Podstatné také bude rozšiřovat 
možnosti separovaně sbírat jednotlivé toky BRO a možnosti předcházení vzniku odpadu 
kompostováním v domácích kompostérech. 

2.4.4 Separovaný sběr  

TSH realizují sběr a svoz materiálově využitelných odpadů. Zásadou pro další nakládání 
je maximalizovat materiálové využití odpadů následným dotříděním v příslušných dotřiďovacích linkách 
a připravit odpady ve vhodné podobě k ekonomicky přijatelné přepravě ke konečnému využití nebo 
k přípravě náhrady primární suroviny.  

Klíčovým nástrojem je maximalizovat ekonomický užitek z prodeje druhotných surovin, a 
tedy dotřiďovat druhotné suroviny na co nejlépe prodejné komodity při přihlédnutí k nákladům na 
dotřídění. Příprava k opětovnému využití může probíhat jak na zařízeních TSH, tak i u externích 
dodavatelů.  

Prioritní zásadou SM Havířov je vytvářet podmínky, které budou stimulovat posilování 
množství tříděného sběru, jako je například optimalizace stanovišť pro separovaný sběr, zavádění 
nových komodit separovaného sběru, zajišťovat vysokou kvalitu samotných separačních hnízd. SM 
Havířov aktuálně dosahuje vysoké podpory ze strany EKO-KOM za rozsah sběrné sítě, ale může 
získávat vyšší odměny při vyšším objemu vytříděných materiálově využitelných odpadů.  

 

2.4.5 Nebezpečné odpady 

Nebezpečné odpady jsou velmi málo zastoupeny na celkové produkci odpadů SM Havířov. 
Nebezpečné odpady tvoří přibližně jedno promile celkové produkce odpadů a způsob nakládání je u 
tohoto proudu odpadu klíčový pro zajištění environmentální bezpečnosti. Mezi preferované způsoby 
jejich odstranění patří zpracování ve vhodných zařízeních, jako jsou spalovny nebezpečného odpadu, 
neutralizační stanice v případě odpadních kyselin, nebo v případě odpadů s obsahem azbestu uložení 
na příslušné skládky. Nebezpečné odpady jsou sbírány jak na sběrných dvorech, tak i v rámci mobilního 
sběru NO. Do budoucna bude prioritou sběr nebezpečných odpadů formou sběrných dvorů, které 
umožňují příjem odpadu v delší provozní době. 

 

2.4.6 Stavební odpady 

Stavební odpady tvoří hmotnostně významný tok odpadů. Do celkové produkce však 
nejsou započteny odpady, které vzniknou při investičních akcích města, kdy smluvní partner přebírá 
povinnosti původce odpadů. Pro materiálové využití odpadů je nutné zajistit jejich třídění na sběrných 
dvorech, které následně zajistí vyšší možnost materiálového využití odpadů. V rámci zelených 
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veřejných zakázek může město požadovat využití recyklovaného kameniva namísto přírodního 
kameniva a takto podpořit využívání stavebních odpadů jako suroviny. 

SM Havířov zváží změnu ustanovení o povinnosti původce odpadů ve smlouvách na 
dodávku stavebních prací, tak aby bylo zajištěno maximální využití odpadů v souladu s hierarchií 
nakládání s odpady, a současně zavede u předávaných odpadů z vlastní produkce (např. již dnes ze 
sběrných dvorů) požadavek na zajištění materiálového využití odpadu u oprávněných osob, které odpad 
přebírají. 

 

2.4.7 Výrobky v režimu zpětného odběru  

Za vybrané výrobky v režimu zpětného odběru odpovídají v rámci principu rozšířené 
odpovědnosti výrobců výrobci, případně v jejich zastoupení kolektivní systémy, které na sebe přebírají 
povinnosti výrobců. Z analytické části vyplynulo, že pro jejich zpětný odběr je ve SM Havířov dostatečně 
hustá síť míst zpětného odběru. Tok výrobků v režimu zpětného odběru řídí kolektivní systémy a v rámci 
KOH nebudou pro tyto materiály definovány specifické zásady nakládání.  

 

2.4.8 Zásady pro vytváření sítě zařízení nakládání s odpady 

Zařízení pro nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji byla důkladně analyzována 
v POH Moravskoslezského kraje. Možnost realizace zařízení pro nakládání s odpady je ovlivněna 
například těmito aspekty: 

► Soulad s územním plánem. 
► Možnost rozšíření aktivit v odpadovém hospodářství v současném areálu. 
► Prostorové možnosti dané lokality. 
► Dostupnost inženýrských sítí (elektřina, plyn, voda, kanalizace). 
► Dopravní dostupnost. 

Zařízení s kapacitou pro více obcí a měst jsou obvykle zařízení na energetické využití 
odpadu, spalovny odpadu, skládky, dotřiďovací technologie, zařízení pro využívání odpadů, 
kompostárny a bioplynové stanice.  

Kapacita zařízení a jejich umístění je ovlivněno produkcí odpadů, hustotou produkce 
odpadu a tržním prostředím v daném regionu. Výstavba nových zařízení pro nakládání s odpady je 
ovlivněna možnostmi platného územního plánu, který uvádí přípustné využití ploch pro nakládání 
s odpady. Detaily jsou uvedeny v kapitole 3.2. 

 

2.4.8.1 Překládací stanice 

Překládací stanice jsou klíčové pro snižování přepravních nákladů při zajištění využití 
odpadů v zařízeních, která jsou vzdálená. Typy překládacích stanic se liší na základě budoucího objemu 
přepravovaného odpadu, vzdálenosti, na kterou je odpad přepravován a druhu odpadu.  

Základní rozdělení překládacích stanic je možné na následující druhy: 

► Prosté překládání odpadu pomocí vyvýšené rampy. 
► Překládání odpadu pomocí kolového nakladače nebo drapákového manipulátoru. 
► Využití stacionárního lisu a lisovacích kontejnerů. 

Volba technologie překládací stanice se volí na základě specifických lokálních podmínek. 
Současná výchozí situace nevytváří potřebu výstavby překládací stanice, ale je možné uvažovat o 
výstavbě překládací stanice v souvislosti se zajištěním využití SKO v jiných krajích, případně 
v zahraničí. Jednou z největších hrozeb pro SM Havířov je zákaz skládkování SKO od roku 2024, kdy 
nebude možné dále praktikovat stávající způsob nakládání s SKO. Využití odpadu, tedy v první řadě 
SKO, v zahraničí je plně v souladu se zákonem o odpadech a je plnohodnotnou variantou, která by měla 
být intenzivně zkoumána a začleněna do úvah budoucího stavu nakládání s odpady SM Havířov. 

SM Havířov jako původce odpadů nemůže povolovat přeshraniční přepravu odpadu, dovoz 
či vývoz. Příslušným orgánem pro povolování přepravy odpadu do zahraničí či ze zahraničí je 
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Ministerstvo životního prostředí. TSH mohou v případě potřeby zajistit využití odpadu ze zahraničí nebo 
vyvážet odpad do zahraničí v souladu se zákonem o odpadech a nařízení o přepravě odpadů.  

 

2.4.8.2 Zařízení pro využití SKO 

Zákaz skládkování SKO a využitelných a recyklovatelných odpadů od roku 2024 je 
z pohledu investiční výstavby, kdy je nutné pro záměry využití odpadů získat řadu povolení či stanovisek 
(např. posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí, integrované povolení, stavební 
povolení), velmi blízko. Dále je nutné v harmonogramu výstavby zařízení na využití SKO uvažovat i čas 
nutný na samotnou realizaci investice. Jeden z takových záměrů připravují TSH, kdy byl záměr popsán 
v analytické části. 

V případě uvažované realizace stavby po dobu dvou let a součtu všech lhůt a času nutného 
k vypracování nutných povolení v délce 3 roků, je tak nutné rozhodnout o realizaci záměru ve velmi 
krátké době.  

Alternativou, která neklade nároky na nutnost rychlého přijetí rozhodnutí, je zahájení 
výběrového řízení na využití SKO v externím zařízení, které nebude pod přímým vlivem SM Havířov a 
jistota využití SKO bude zajištěna smluvně, například ve formě garancí, což přenáší rizika na smluvního 
partnera. 

Principiálně jsou možné následující modely řešení investičně náročných projektů ze strany 
SM Havířov, respektive TSH, z pohledu financování a obchodních vztahů: 

► Zajištění využití SKO v rámci vlastního municipálního projektu. Jedná se o typ projektu, 
kdy SM Havířov/TSH zajistí kompletně celý projekt na vlastní riziko. SM Havířov/TSH 
budou odpovědné za návrh a výstavbu zařízení včetně zajištění financování a 
následného provozování. Výhodou tohoto modelu je, že je možné jej pravděpodobně 
realizovat na základě takzvané in-house výjimky, tedy bez složitého zadávacího řízení, 
a nebude docházet k dělení zisků se soukromým subjektem.  

► Zadání klasické veřejné zakázky na využití odpadu, kdy TSH nebo SM Havířov vypíší 
výběrové řízení na zajištění využití odpadu. Obvyklá délka zakázek v odpadovém 
hospodářství je 3 až 8 let. Municipality nesou podstatná rizika spojená s poskytováním 
služby. Výhodou tohoto modelu je přenos odpovědnosti za využití odpadu na soukromý 
sektor. Nevýhodou je nutnost realizace zadávacího řízení, aby bylo možné předat 
odpad soukromému sektoru. Po určité době bude nutné také výběrové řízení opakovat 
a může se stát, že SM Havířov získá v rámci opakovaného výběrového řízení horší 
podmínky než při úvodní smlouvě.  

► Poslední varianta je využití modelu spolupráce veřejného a soukromého sektoru, který 
je obdobný dříve realizovaným koncesím. Většina PPP modelů je založena na investici 
soukromého subjektu a následném závazku provozování investice pro veřejný sektor 
v rámci poskytování klíčové služby, tedy využití odpadů. V rámci spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru dochází k lepší dělbě rizik, která je finálně přínosná pro obě 
strany. Na druhou stranu je příprava spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
administrativně a časově náročná a vyžaduje stabilní politické prostředí.  

Tabulka níže souhrnně vyhodnocuje vybrané ukazatele pro výše zmíněné modely spolupráce.  

Tabulka 54: Porovnání modelů spolupráce 

Kritérium Municipální projekt 
Soukromý projekt/ veřejná 

zakázka 
Model spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru 

Zdroje financování 
Levné, municipální 

financování 
Vyšší, korporátní financování 

Levné, možné až na úrovni 
municipálního financování 

Přenos 
odpovědnosti - z 

pohledu SM Havířov 
Ne Ano Ano 

Projekt za účelem 
zisku 

Ne, projekt veřejné 
služby 

Ano Ano 
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Kritérium Municipální projekt 
Soukromý projekt/ veřejná 

zakázka 
Model spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru 

Přenos rizika 
Všechna rizika zůstávají 

veřejnému sektoru 
Rizika zůstávají převážně na 

straně veřejného sektoru 

Rizika se dělí mezi obě strany dle 
principu, kdo je schopný je lépe 

řídit 

Realizace 
výběrového řízení 

Ne Ano, pravděpodobně opakovaně Ano 

Náročnost přípravy 
projektu/výběrového 

řízení 
Velká Nízká Velká 

Zdroj: EY 

 

2.4.8.3 Sběrné dvory 

Jak vyplynulo ze srovnání SM Havířov s jinými městy obdobné velikosti v analytické části, 
tak pokrytí SM Havířov sběrnými dvory je nedostatečné. Oba sběrné dvory jsou umístěny relativně 
blízko sebe (SD Karvinská, SD Jarošova), ale ze zbylých částí města jsou delší dojezdové vzdálenosti.  

Cílem SM Havířov by mělo být poskytnout obyvatelům dalších částí města dopravně 
dostupnější sběrný dvůr. Klíčové je identifikovat pozemek, který je vhodný pro vybudování sběrného 
dvora. Prioritu by měly dostat pozemky, na kterých již dochází k nakládání s odpady. Může se jednat 
například o sběrny čí výkupny. Případně se také může jednat o pozemek, kde zatím není nakládáno 
s odpady, ale tato lokalita je vhodná pro nakládání s odpady a další průmyslové činnosti.  

Zásady při realizaci sběrného dvora jsou: 

► Investiční efektivita. 
► Zajištění komfortu pro občany při odevzdávání odpadu. 
► Provozní efektivita. 

Investiční efektivita je nalezení optimálního užitku mezi vynaloženými investičními 
prostředky a nově vybudovanou kapacitou.  

V rámci služby pro občany je nutné při projektování a realizaci zařízení zohlednit komfort 
občanů při odevzdávání odpadů.  

Provozní hledisko je důležité pro udržení budoucích provozních nákladů na co nejnižší 
možné úrovni. Mezi opatření, která by měla být brána v úvahu při realizaci projektu sběrného dvora, 
patří minimalizace dodatečné manipulace s odpady a zpětně odebranými výrobky (např. lednice a 
televizory umisťovat rovnou do kontejnerů). V rámci provozní efektivity je také již od začátku nutné 
optimalizovat počet personálu, protože personální náklady jsou signifikantní položkou dodavatelů 
služeb odpadového hospodářství. 
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2.5 Program předcházení vzniku odpadů  

Předcházením vzniku odpadů (PVO) se rozumí opatření přijatá předtím, než se látka, 
materiál nebo výrobek stanou odpadem. Tato opatření jsou zaměřená na prevenci a měla by směrovat 
jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, tak i ke snižování nebezpečných vlastností odpadu, 
které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.  

V hierarchii nakládání s odpady představuje PVO nejdůležitější část způsobu nakládání 
s odpady. Obce jako původci odpadů by měly vyvíjet nejvíce činností v této oblasti a intenzivně pracovat 
s veřejností a iniciovat postupnou změnu návyků v nakládání s produkcí odpadů. Situace je často velmi 
odlišná a programy prevence jsou ve sledu důležitosti vynaložených aktivit měst často opomíjeny a jsou 
upřednostňována tzv. investiční opatření.  

Hlavním problémem, který mnohá města odrazuje, je nedostatečné vyhodnocení efektivity 
programů PVO. Může se stát, že peníze vynaložené na určité opatření PVO (např. vzdělávací programy 
pro děti, jak třídit odpad, kurzy pro veřejnost se zero-waste tematikou) mají velmi dlouhou návratnost a 
jejich efektivita se velmi těžko vyhodnocuje. 

Přesto existují techniky vyhodnocování efektivity v plánování jako například technika 
SMART, která při správném využití může velmi dobře pomoci ve smysluplném plánování cílů a 
následném měření jejich dosažení (i průběžné výkonnosti). Základem techniky SMART je stanovení cílů 
na základě následujících principů: 

Specifický: jasně definovaný cíl; 

Měřitelný: ideálně exaktně měřitelný; 

Ambiciózní: dostatečně ambiciózní, abychom měli chuť na cíli pracovat; 

Realistický: možné cíl splnit; 

Termínovaný: do kdy bude cíl splněn. 

Nejdůležitějším (ale často opomíjeným) bodem techniky SMART je plánovaný monitoring 
cílů. Každou aktivitu, u které je naplánována realizace, by mělo být následně schopné vyhodnotit. Cíle 
pro jednotlivé aktivity by měly být formulované tak, aby bylo následně možné provést vyhodnocení.  

Druhým z problémů, který města odrazuje, je nutnost propagace těchto programů a 
opatření, která závisí na intenzivní komunikační strategii města s občany. To znamená znalost potřeb 
jednotlivých cílových skupin, marketingu a copywritingu (při tvorbě jejich obsahové náplně i vizuální 
podobě), aby sledovaná propagace byla co nejúčinnější.  

Zkušenost z jiných českých měst, jako jsou Olomouc nebo Písek, ukazuje, že investice do 
programu PVO je perspektivní cestou ke snižování nákladů na sběr a využití odpadů obecně.  

2.5.1 Realizace programu předcházení vzniku odpadu na lokální úrovni 

Dle nařízení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech byl 
vypracován oficiální Program předcházení vzniku odpadů ČR, který byl vládou schválen dne 27. října 
2014. Tento dokument slouží jako strategický podklad k realizaci PVO na národní úrovni. V Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR jsou podrobněji analyzovány a sledovány následující toky odpadů:  

► komunální odpad,  
► biologicky rozložitelný odpad,  
► odpad z potravin/potraviny,  
► odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic (obaly, elektro, baterie a 

akumulátory, vozidla s ukončenou životností), 
► stavební odpady/stavební materiály,  
► textilní odpad/textil k opětovnému použití. 

 

Jednotlivé cíle národního programu PVO jsou přijaty Plánem odpadového hospodářství 
SM Havířov 2017 – 2026 a vloženy do seznamu závazných cílů. Tyto cíle s PVO problematikou jsou:  
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► Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních 
zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

► Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní 
informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku 
odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a 
vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí. 

Z těchto cílů lze odvodit, že SM Havířov je již v současné době zavázáno aktivně řešit PVO 
a v rámci specifických dílčích cílů upřednostňovat PVO také v oblastech školních, výzkumných, 
výchovných a osvětových aktivit. SM Havířov nemá Program předcházení odpadů a cíle v oblasti PVO 
jsou integrovány do POH.  

Město nemusí mít schválený vypracovaný samostatný program PVO, ale je důležité, aby 
se touto oblastí soustavně zabývalo. Závazná část KOH obsahuje opatření s tématikou PVO, mimo jiné 
komunikační a informační kampaně s veřejností, podporu spolupráce s neziskovými organizacemi nebo 
přijetí principů „zeleného úřadování“ a zelených zakázek.  

Ke správné realizaci navrhovaných opatření v rámci KOH a inspiraci k dalším druhům 
podpůrných aktivit slouží již vypracované metodiky pro realizaci PVO na lokální úrovni. Následující 
tabulka popisuje hlavní metodiky určené pro veřejnou správu. Metodiky jsou volně přístupné na webu 
MŽP5 a obsahují příklady z praxe, pravidla pro realizaci PVO aktivit jako např. podrobnosti prodeje 
opětovně využitelných výrobků ze sběrných dvorů nebo detailní návrhy komunikačních strategií města 
s veřejností.  
 

Tabulka 55: Přehled metodik v oblasti PVO pro veřejnou správu 

Publikace Popis 

Průvodce předcházení vzniku odpadů 

na komunální úrovni, TAČR Beta (2017) 

Popisuje řadu dobrých příkladů z praxe v oblasti 

zavádění opatření PVO. Témata obsažená v publikaci 

jsou koordinační aktivity, koncepční činnost, informační 

činnost, osvěta a vzdělání, provoz úřadu, domácí 

kompostování, komunitní kompostování, opětovné 

použití upotřebených výrobků, akce na veřejném 

prostranství, stavební a demoliční činnost.  

Nástroje veřejné správy pro předcházení 

vzniku odpadů, TAČR Beta (2016) 

Obsahuje metodický přehled rozvoje PVO v rámci 

činnosti veřejné správy. Názorně popisuje aktivity 

realizované napříč veřejnou správou (záštity, dobrovolné 

dohody, provoz úřadu, zbavování se majetku, informační 

podpora programu) a aktivity v gesci obcí (formy 

podpory zajištění opětovného použití upotřebených 

výrobků – zábor prostranství, zvýhodněný pronájem 

atd.). Dále metodika popisuje podrobnosti ukládání, 

předávání a prodeje upotřebených výrobků ze sběrných 

dvorů.  

Metodika pro začlenění problematiky 

předcházení vzniku odpadu do výuky 

pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní 

výchovu, TAČR Beta (2016)  

Obsahuje témata k PVO, předpoklady pro spolupráci 

mezi ekocentry a školami a doporučení pro přípravu 

environmentálních aktivit.  

Metodika pro uzavírání dobrovolných 

dohod při předcházení vzniku odpadů, 

TAČR Beta (2016)  

Metodika se zabývá vyjednávanými dohodami mezi 

veřejnou autoritou a dalšími subjekty.  

                                                      

5 http://mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu 



 

Stránka 128 z 171 

 

Metodiky pro zadávání veřejných 

zakázek, Síť ekologických poraden ve 

spolupráci s Ekologickým institutem 

Veronika (2016) 

Metodika pro zadávání veřejných zakázek včetně 

pravidel pro provádění zelených veřejných zakázek a 

zeleného úřadování. 

Zdroj: EY, 2018 

Opatření PVO omezují množství odpadů a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků 
nebo prodloužením jejich využitelnosti nebo životnosti. Dále mezi výhody PVO patří snižování 
nepříznivých dopadů vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví a snižování obsahu 
škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 

Obce, které mají nízkou produkci odpadů, mohou mít také nižší náklady na odpadové 
hospodářství. Právě osvěta je nejúčinnějším a klíčovým nástrojem pro předcházení a snižování 
produkce odpadů, tedy i dobré fungování odpadového hospodářství města. 

Pro veřejné zakázky byly vypracovány následující metodické materiály, které rozvádějí 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: 

► Metodiky pro zadávání veřejných zakázek (Síť ekologických poraden ve spolupráci 
s Ekologickým institutem Veronika, 2016). 

► Mnoho metodických materiálů vypracovaných po dobu platnosti předchozího zákona 
o zadávání veřejných zakázek je na stránkách CENIA6. 

  

                                                      

6 http://www1.cenia.cz/www/zelene-nakupovani 
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2.6 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo určená místa a 
nakládání s takovými odpady 

2.6.1 Littering – odpadkové koše, cigaretové nedopalky 

Littering je termín pro volně pohozený odpad, který znečišťuje veřejná prostranství. 
K litteringu dochází většinou v oblasti s vyšším výskytem osob a tvorbou odpadů. Typicky bývá littering 
v okolí provozoven rychlého občerstvení nebo zastávek veřejné hromadné dopravy. 

Nástrojem pro snižování litteringu je dostatečná hustota košů na odpad a jejich pravidelné 
vyprazdňování.  

Velkým problémem je odhazování cigaretových nedopalků v okolí zastávek, restaurací 
nebo jiných míst s vysokou koncentrací osob. Možností, jak snižovat množství odhozených cigaretových 
nedopalků, je umísťování popelníků ve veřejných prostorách, například kousek od autobusových 
zastávek nebo v příhodné vzdálenosti od veřejných budov.  

V rámci snižování nákladů na úklid veřejných prostranství je nutná kombinace osvětových 
opatření, ale i represivních opatření, které pomohou změnit vzorce chování. Represivní opatření mohou 
ale fungovat, když bude přístupná alternativa pro správné chování, například popelníky ve veřejném 
prostoru.  

V rámci průběžné optimalizace sítě nádob na sběr odpadu bude optimalizován i počet 
odpadkových košů ve veřejném prostranství. Odpadkové koše budou také v přiměřeném rozsahu 
obsahovat popelníky, aby nedocházelo ke znečišťování prostředí nedopalky. Optimalizace 
odpadkových košů bude prováděna na základě oprávněných podnětů občanů a na základě zjištění 
pracovníků magistrátu SM Havířov, případně Městské policie.  

 

2.6.2 Černé skládky  

Tvorba černých skládek, například okolo separačních hnízd nebo i na odlehlých místech 
jako jsou lesní cesty nebo opuštěné průmyslové plochy, je závažným porušením obecných pravidel 
nakládání s odpady. Kombinací osvětových kampaní, například informováním, jaké odpady patří do 
sběrných dvorů, dále nabízením odpovídajících služeb, jako je například snadná dostupnost sběrných 
dvorů nebo odpadové taxi, je cestou, ve spolupráci s důslednou represí, pro změnu nevhodných vzorců 
chování.  

V rámci represí lze využít moderních nástrojů, jako jsou fotopasti, kamerové systémy a 
další technické prostředky. Současně je také nutné senzibilovat občany, aby informovali o tvorbě 
černých skládek ihned v zárodku a mohlo se započít s jejich likvidací a hledáním konkrétních nepoctivců 
co nejdříve. Nástrojem pro komunikaci mezi obcí a občanem mohou být aplikace jako je Dej tip nebo 
Zmapuj to. Další platformou pro komunikaci mohou být webové stránky města. 

Aplikace Zmapuj to ve srovnání s aplikací Dej tip nabízí funkcionalitu poskytování zpětné 
vazby, která je důležitá pro občany, že se jejich námětem někdo začal zabývat. 

SM Havířov aktuálně využívá následující nástroje pro zamezení tvorby černých skládek: 

► Informační cedule o zákazu neoprávněného odkládání odpadu,  
► Technická opatření pro omezení přístupu na pozemky (závory, zábrany ve vjezdu, valy 

ze zeminy), 
► Osvětová opatření, 
► Provoz sběrných dvorů.  

Činnosti proti černým skládkám je nutné realizovat v úzké součinnosti s městskou policií, 
která disponuje represivními kompetencemi  
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2.7 Opatření akčního plánu KOH 

V rámci následujících opatření byly použity následující zkratky pro označení odborů 
Magistrátu statutárního města Havířov a dalších zainteresovaných stran. 

► příslušné orgány města (POM, primátor/-ka, zastupitelstvo, rada, porada vedení, vč. 
příslušných náměstků) 

► odbor komunálních služeb (OKS), 
► odbor právních služeb (OPS), 
► odbor organizační (ORG), 
► odbor životního prostředí (OŽP), 
► odbor územního rozvoje (OÚR), 
► odbor vnitra a živnostenský úřad (OVŽÚ), 
► odbor školství a kultury (OŠK), 
► stavební a silniční správní úřad (SSSÚ), 
► ekonomický odbor (EO), 
► odbor sociálních věcí (OSV), 
► odbor kancelář primátora (KP), 
► správní odbor (SO). 

Dotčené odbory jsou v opatřeních doplněny participací Technických služeb města Havířova 
(TSH), resp. obecně také všech příspěvkových organizací města Havířova a v rámci širší podpory při 
realizaci těchto opatření také participací nevládních neziskových organizací (NNO).  

Stupnice hodnocení náročnosti v jednotlivých aspektech je třístupňová a hodnocení je 
podkladem pro výslednou prioritu. Na základě priority jsou opatření rozdělená do tří vln (A, B a C), 
přičemž realizace opatření z vlny A by měla začít v horizontu týdnů po schválení KOH, opatření z vlny 
B budou následovat v horizontu měsíců a opatření z vlny C za horizontem jednoho roku.  

Tabulka 56: Opatření A 

Opatření: A Název opatření: Sběrné dvory 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Navyšování kapacit sběrných dvorů ve statutárním městě Havířov, vytvoření SD 
v dalších částech města. Prověřit možnosti zavedení mobilních sběrných dvorů 
v okrajových částech města a možnosti využití SD v okolních obcích. 
Vhodné je využít pozemky již určené k nakládání s odpady. Postup prací je 
identifikace vhodných pozemků a následná realizace investiční výstavby na daném 
pozemku, tak aby byl realizován moderní SD. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Vysoká Střední Vysoká Střední - Vysoký Vysoký 

Zainteresované strany POM, OKS, OÚR, EO + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6,8, 16, 22, 41, 43, 44,  

Tabulka 57: Opatření B 

Opatření: B Název opatření: Vytvoření pozice garanta/koordinátora koncepce OH 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Plán spočívá ve vytvoření nové pozice pro osobu (případně vyhrazení 
dostatečného prostoru u současného zaměstnance), jež bude prosazovat realizace 
environmentální politiky SM Havířov včetně plnění koncepce odpadového 
hospodářství a POH. 
Úkoly osoby s pověřením garanta/koordinátora koncepce OH a jiných oblastí ŽP 
bude postupné a neustálé rozvíjení aktivity v oblasti ŽP a intenzivní komunikace 
s dalším zainteresovanými stranami. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Střední Střední Vysoký Střední 

Zainteresované strany POM, KP, ORG, OKS  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 43, 44, 
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Tabulka 58: Opatření C 

Opatření: C Název opatření: Kvalita primární separace zaměřená na jednotlivé složky KO 

Prioritizace: B Popis opatření: 

Zvýšení kvality primární separace odpadů prostřednictvím intenzivní komunikační 
kampaně města ve spolupráci s TSH. Jedná se o klíčové opatření na podporu 
správného třídění odpadu a vyžaduje minimální investiční náklady. 
Realizace osvětové kampaně je propojeno s informačními kanály, které město již 
dnes provozuje. Osvětové kampaně lze realizovat jak cílené, tak i plošné. Realizaci 
musí předcházet plánování konkrétních aktivit. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Střední Střední Střední – Vysoký Střední – Vysoký 

Zainteresované strany OKS, KP + TSH 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 16, 22, 43, 44, H1 

Tabulka 59: Opatření D 

Opatření: D Název opatření: Zapojení živnostníků/podnikatelů 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Průběžná informační kampaň pro zapojení živnostníků do systému nakládání s 
odpady (vznikem smluvního vztahu s oprávněnou osobou, např. TSH nebo 
zapojení do systému města) s informací o provádění náhodných kontrol zapojení 
živnostníků/podnikatelů ze strany státní správy. 
Opakované kampaně prostřednictvím hlavních informačních kanálů s cílem 
zvýšení motivace této cílové skupiny k zajištění povinností ze zákona o odpadech. 
Cílem je předcházet tak negativním jevům zneužívání systému OH města 
k odstraňování živnostenského odpadu. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Nízká Nízká Střední Nízký 

Zainteresované strany OKS, KP , OŽP 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 41, 43, 44, 

Tabulka 60: Opatření E 

Opatření: E Název opatření: Web SM Havířov, sekce OH 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Zpřehlednit webové stránky a veřejně dostupné informace o OH na stránkách SM 
Havířov => zviditelnit oblast OH. 
Zajistit pravidelnou aktualizaci informací a umožnit tak veřejnosti získat 
transparentní a aktuální údaje o stavu odpadového hospodářství v Havířově. 
Informace o stavu odpadového hospodářství nepotřebuje znát jen veřejnost, ale i 
zástupci města a jeho organizací ke zvážení efektivnosti svého chování. 
Předpokladem je propracovaná, inspirativní a inovativní komunikace města s 
občany.  
Důraz na výchovu a vzdělávání (osvětu), resp. stimulaci vnitřní motivace občanů k 
odpovědnému chování. Komunikace města by měla spočívat na základě 
připraveného plánu (počet příspěvků, garant příspěvků) a může sloužit pro 
realizaci dalších opatření, jako jsou motivačních akce a soutěže v rámci 
statutárního města Havířov. V části aktualit mohou být pravidelně zveřejňovány 
aktuální provozní příspěvky v oblasti OH (např. svoz vánočních stromků). 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Střední Nízká Střední Střední Nízký 

Zainteresované strany KP, OKS  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16, 22, 41, 43, 44, H1 
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Tabulka 61: Opatření F 

Opatření: F Název opatření: Radniční listy, sekce OH 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Pravidelné příspěvky v Radničních listech podle tematického plánu pro odpadové 
hospodářství – osvěta/popularizace prevence vzniku odpadu, RE-USE, 
kompostování, apod. 
Příspěvky vhodně doplňují prezentaci tématu OH na webových stránkách SM 
Havířov a zprostředkovávají informace zejména občanům, kteří běžně 
nenavštěvují online informační kanály (web, sociální sítě). Upoutávají pozornost, 
inspirují k návštěvě online informačních kanálů s komplexním informačním 
obsahem. 
Obsahem opatření je tvorba komunikačního plánu (například 6 či 12 příspěvků 
ročně) a určení témat jednotlivých příspěvků v rámci plánu. Podkladem pro 
vypracování příspěvků mohou být informační materiály kolektivních systémů nebo 
AOS EKO-KOM, která má povinnost osvěty. 
Zvážit další propagační materiály se základními informacemi o odpadovém 
hospodářství (např. stolní kalendář). 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Střední Nízká Střední Nízký 

Zainteresované strany KP, OKS  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16, 22, 41, 43, 44, H1 

Tabulka 62: Opatření G 

Opatření: G Název opatření: Sociální sítě SM Havířov, sekce OH 

Prioritizace: A-B Popis opatření: 

Využití pro město nové platformy, která je interaktivní a vlastní mladší generaci, 
obsahově podobné příspěvky jako Radniční listy doplněné anketami, diskuzemi 
apod. s cílem vyvolání a získání zpětné vazby. 
Upozornění občanů na negativní projevy v systému OH (nedostatky, nepořádek 
v místech sběrných hnízd) zde může probíhat online. 
Inspirativní a inovativní komunikace města s občany (typicky formou média hojně 
navštěvovaného mladší generací, ale jak se potvrzuje, často napříč všemi 
generačními skupinami). Typicky Facebook, případně Instagram, pravidelné 
příspěvky na sociálních sítích a reakce na příspěvky čtenářů. 
V rámci realizace opatření je vhodné mít připravený komunikační plán jako u 
opatření Radničních listů nebo Webu města a identifikovány inspirativní externí 
články v oblasti ŽP, které lze na webu města sdílet. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Střední Nízká Nízký Nízký 

Zainteresované strany KP , OKS 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16, 22, 41, 43, 44, H1 

Tabulka 63: Opatření H 

Opatření: H Název opatření: Web/středisko osvěty TSH 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Web společnosti Technické služby Havířov, a.s. (osvěta a vzdělávání k 
předcházení vzniku odpadu dle dohody s SM Havířov) + výhledově doplnění 
ukázkami novinek řešení OH v rámci osvětových akcí TSH. 
Informační podpora městu pro plánovanou komunikaci OH na komunikačních 
kanálech SM Havířov (o stavu svezených odpadů, nákladech na odpadové 
hospodářství a dalších tématech). Intenzivní spolupráce města se společností 
TSH, jejímž cílem bude pravidelný tok informací o stavu OH v kompetencích 
daných k zajištění ze strany TSH. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Střední Nízká Střední Nízký 

Zainteresované strany  TSH 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16, 22, 41, 43, 44, H1 
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Tabulka 64: Opatření I 

Opatření: I Název opatření: Objemný odpad 

Prioritizace: B Popis opatření: 

Posílení systému sběrných dvorů (vhodnější varianta než systém rozestavování 
velkokapacitních kontejnerů, velkokapacitní kontejnery například na objednávku, 
aby nedocházelo k jejich zneužívání). 
V rámci opatření pro objemné odpady je možné realizovat motivační opatření pro 
využití sběrných dvorů. V případě finančních možností SM Havířov je možné 
nabídnout například službu odpadové taxi pro objemný odpad nebo případně 
zajistit dohled pracovníkem TSH při ukládání odpadu do velkoobjemových 
kontejnerů, který zajistí, aby nebyl ukládán živnostenský odpad, a dále zaručí 
pořádek v okolí kontejnerů a jejich optimální plnění. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Střední Nízká Střední Nízký 

Zainteresované strany OKS + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8, 41, 

Tabulka 65: Opatření J 

Opatření: J Název opatření: Separační hnízda 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Zkvalitnění separačních hnízd a jejich urychlená obnova (zpevněná stání,…) a 
zajištění průběžné údržby a čistoty, například za využití nově zpracovaného plánu 
postupné obnovy separačních hnízd a současně při plošných opravách vozovek a 
chodníků provádět opravy souvisejících kontejnerových stání. 
Modernizace separačních míst, čistota nádob a prostor, kam mohou občané 
odkládat odpady, představuji jeden z vnějších a dobrou praxí ověřených stimulů 
zvyšování motivace občanů.  

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Střední - Vysoká Nízká Střední Nízký Střední 

Zainteresované strany POM, OÚR, OKS + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 43, 44, H1 

Tabulka 66: Opatření K 

Opatření: K Název opatření: PAYT 

Prioritizace: C Popis opatření: 

Snížení objemu odpadu, který bude svezen na skládky prostřednictvím uplatňování 
principu Pay as you throw – Zaplať, kolik vyhodíš. Motivace k třídění odpadu a k 
prevenci vzniku odpadů. 
Při úspěšné implementaci vede tento princip ke zvýšení míry separace odpadů, 
zejména pak v ohledu na kvalitu vyseparovaných surovin. To vede ke zvýšení 
výnosů při prodeji surovin, a tak nabízí i příležitost další motivace všech 
zúčastněných zlepšovat tyto výsledky. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Střední - Vysoká Střední - Vysoká Vysoká Vysoký Střední 

Zainteresované strany POM, OKS, EO + TSH 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 43, 44, H1 
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Tabulka 67: Opatření L 

Opatření: L Název opatření: 
Optimalizace sítě nádob (počtu, velikosti, rozmístění) pro tříděný sběr 
odpadu 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Optimalizace sítě nádob (počtu, velikosti, rozmístění) pro tříděný sběr odpadu s 
postupnými cíli zkvalitnění primární separace a zvýšení ukazatelů tříděného sběru, 
vedoucí ke zvýšení odměny v rámci systému EKO-KOM, současně úpravou počtu, 
velikosti a rozmístění nádob připravit na postupné zavádění PAYT systému. 
Jednoznačná identifikace nádob v systému města a nádob mimo systém města 
(smluvních partnerů TSH a dalších svozových společností) pro jednoznačnou 
identifikaci komu nádoba přísluší. 
Zahušťování/zkvalitňování sběrné sítě kontejnerů na tříděný odpad stimuluje 
občany, třídění se stává pro občany pohodlnější a tato skutečnost významně 
napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Vysoká Střední - Vysoká Vysoká Nízký - Střední Střední - Vysoký 

Zainteresované strany OKS + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 43, 44, H1 

Tabulka 68: Opatření M 

Opatření: M Název opatření: Kontrola vedení správné evidence 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Zajištění softwarového zázemí pro kontrolu vedení evidence toků odpadů na OKS, 
revize smluvních vztahů, tak aby bylo s odpady nakládáno dle hierarchie nakládání 
s odpady, tedy prověření stávajících smluv na požadavek zajištění využití odpadu, 
které povede k plnění cílů POH (TSH). Dále prověření možnosti převedení 
povinnosti původce na SM Havířov u externích dodavatelů, což povede k zajištění 
recyklačních cílů v oblasti OH. Důsledné zařazování a třídění odpadů do kategorií, 
tak aby bylo umožněno maximální využití odpadu v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady, obzvláště na sběrných dvorech. 
 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Nízká Nízká Vysoký Nízký 

Zainteresované strany KP, OKS, OÚR, ORG, OŠK + TSH, příspěvkové organizace MH 

Naplnění cíle POH: 1,2,3, 9, 43, 44, 

Tabulka 69: Opatření N 

Opatření: N Název opatření: Door-to-Door systémy 

Prioritizace: C Popis opatření: 

Ověřování dalších příležitostí ke snížení objemu odpadu, který bude svezen na 
skládky prostřednictvím uplatňování principu sběru odpadu od dveří, který podpoří 
primární třídění. 
Ačkoli je princip Door-to-Door úspěšně zavedený v jiných státech a některých 
českých obcích, existuje v několika variantách, které je nutné zvážit nebo 
přizpůsobit na podmínky větších měst. 
Varianty od sběru odpadů v pytlích od dveří až po barevné nádoby tříděného sběru 
(volitelné velikosti) u vlastního domu (s přípravou v domácnostech) svážené ve 
stanoveném harmonogramu. Jsou nutné modifikace pro svoz od individuální a 
bytové zástavby. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Střední - Vysoká Vysoká Vysoká Vysoký Střední - Vysoký 

Zainteresované strany POM, OKS + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 6, 8, 41, H1 
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Tabulka 70: Opatření O 

Opatření: O Název opatření: RE-USE 

Prioritizace: 
A  
-  
B 

Popis opatření: 

Vytváření míst na ukládání nepotřebných věcí k opětovnému použití, které budou 
následně odebírány pro další spotřebu – prevence vzniku odpadu. 
Systém RE-USE je založen na opětovném použití věcí, které jsou předešlým 
majitelem vyhozeny, přestože nabízí ještě další využití pro jiného občana. Je nutné 
vytvoření skladu, kde bude možné věci odkládat a brát si opětovně k využití. 
Systém může být s úspěchem podporován (provozován) ze stany NNO a 
občanských skupin, environmentálních center a institutů. 
Příkladem aplikace RE-USE centra jsou například i sousedské bazary. 
Institucionalizace je možná například formou centra pro nábytek z druhé ruky 
v rámci sběrného dvora. Formou podpory může být například zvýhodněný 
pronájem prodejních prostorů podnikatelům s konceptem tzv. „bez obalu“. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Střední - Vysoká Střední Střední Nízký Střední 

Zainteresované strany POM, OSV, TSH, OKS + NNO 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 10, 16, 22, 41, 43, 44, 

Tabulka 71: Opatření P 

Opatření: P Název opatření: Složení SKO 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Zajištění relevantních informací o složení SKO pro plánování vlastního zařízení na 
využití SKO. 
Sběr dat týkajících se množství a struktury směsného komunálního odpadu 
sloužící k naplánování a následné realizaci zařízení na využití SKO, jež umožní 
zvýšit podíl materiálově či energeticky využitelných odpadů. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Střední Střední Střední Střední Střední 

Zainteresované strany  TSH 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 7, 8, H1 

Tabulka 72: Opatření Q 

Opatření: Q Název opatření: Zařízení na využití SKO 

Prioritizace: B Popis opatření: 
Příprava projektu zařízení na využití SKO a jeho následná realizace, která povede 
k zajištění možnosti využití SKO od roku 2024. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Vysoký Vysoký 

Zainteresované strany POM + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 7, 8, H1 
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Tabulka 73: Opatření R 

Opatření: R Název opatření: Celoroční BRKO - SD 

Prioritizace: C Popis opatření: 

Probíhající opatření podpory celoročního odděleného sběru biologicky 
rozložitelných odpadů z domácností a snížení objemu skládkování tohoto druhu 
odpadu (vazba na emise skleníkových plynů).  
Donáškový systém na SD je plně možný, ale neposkytuje občanům dostatečný 
komfort. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Nízká Nízká Nízký Nízký 

Zainteresované strany OKS + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8,  

Tabulka 74: Opatření S 

Opatření: S Název opatření: Domácí kompostéry 

Prioritizace: A Popis opatření: 
Probíhající projekt prevence vzniku BRKO formou domácího kompostování, 
vhodné do čtvrtí se zástavbou rodinných domů, kdy budou v druhé polovině roku 
2018 distribuovány kompostéry občanům, kteří projevili zájem. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Nízká - Střední Nízká Střední Vysoký Střední 

Zainteresované strany  OKS 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8, 41, H1 

Tabulka 75: Opatření T 

Opatření: T Název opatření: Celoroční BRKO - nádoby umístěné u zástavby 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Podpora celoročního odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a snížení 
objemu skládkování tohoto druhu odpadu (vazba na emise skleníkových plynů) 
povede ke změně složení SKO a možnosti materiálového využití BRKO s prioritou 
realizace v převažující bytové zástavbě.  
 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Střední - Vysoká Střední - Vysoká Vysoká Vysoký Střední 

Zainteresované strany POM, OKS + TSH 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8, 41, H1 
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Tabulka 76: Opatření U 

Opatření: U Název opatření: Oleje a tuky 

Prioritizace: B Popis opatření: 
Zajištění míst pro odkládání jedlých tuků a olejů a následný svoz dle připravované 
legislativy (z domácností). 
Navrhovaná legislativa zavádí nově tuto povinnost pro obce. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Nízká Střední Nízký Nízký 

Zainteresované strany  OKS, TSH 

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8, H1 

Tabulka 77: Opatření V 

Opatření: V Název opatření: Sběr gastroodpadů 

Prioritizace: C Popis opatření: 
Sběr gastroodpadů zaměřený zejména na veřejné stravování (např. školní jídelny). 
Realizace sběru a využití gastroodpadů z provozů veřejného stravování a případně 
zvážit sběr gastroodpadů z domácností.  

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Střední Střední Vysoký Nízký - Střední 

Zainteresované strany OŠK + TSH, OSV  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8, 36, H1 

Tabulka 78: Opatření W 

Opatření: W Název opatření: Intenzifikace mobilního sběru NO 

Prioritizace: C Popis opatření: Intenzifikace sběru NO, častější mobilní sběr NO v rámci města. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Střední Nízká Nízký Nízký 

Zainteresované strany OKS + TSH  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, H1 

Tabulka 79: Opatření X 

Opatření: X Název opatření: Prevence vzniků potravinových odpadů z domácností 

Prioritizace: C Popis opatření: 

Realizace možnosti prevence vzniku potravinových odpadů formou potravinové 
banky, která bude jídlo před exspirací rozdělovat sociálně slabým. 
Rozvoj opatření a jeho udržitelnost lze podpořit spoluprací s NNO a občanskými 
skupinami. Rozvíjet kontakty s geograficky vhodnými potravinovými bankami. Dále 
je možné zapojit i podnikatelské subjekty na území města (obchodní řetězce). 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Nízká - Střední Střední Střední Nízký 

Zainteresované strany OSV + NNO  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 8, H1 
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Tabulka 80: Opatření Y 

Opatření: Y Název opatření: Podpora NNO 

Prioritizace: 
A 
- 
B 

Popis opatření: 

Podpora NNO při realizaci environmentálních opatření v oblasti odpadů (investiční 
a provozní dotace, politická podpora). 
Zajištění udržitelnosti, atraktivity nebo zlevnění projektů formou zapojení 
dobrovolnické práce, kterou SM Havířov podpoří provozní nebo investiční dotací. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Střední Nízká Střední Střední Střední Střední 

Zainteresované strany POM, OŠK  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 43, 44, 

Tabulka 81: Opatření Z 

Opatření: Z Název opatření: Stop jednorázovým obalům 

Prioritizace: B Popis opatření: 

V případech, kdy je to možné a účelné, ukončení používání jednorázových obalů 
na úrovni města (např. plastové láhve). 
Iniciativa, která si klade za cíl redukci či úplné odstranění jednorázových obalů. 
Role města je o vytváření pozitivního příkladu a obecné propagaci přístupu 
šetrného k životnímu prostředí. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Nízká Nízká Střední Nízký 

Zainteresované strany POM, ORG, KP  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3,  

Tabulka 82: Opatření AA 

Opatření: AA Název opatření: Nákup ekologických výrobků a výrobků z recyklátů 

Prioritizace: B Popis opatření: 

V případech, kdy je to možné a účelné, podpora ekologických výrobků (stavební 
činnost, nákup recyklovaného papíru,….) a požadavek na využití výrobků z 
recyklátů v rámci vlastní činnosti města. 
Využívání ekologických výrobků a recyklátů, tj. kvalitních certifikovaných 
ekologických produktů, které jsou plnohodnotnou náhradou materiálů z primárních 
surovin. Role města je o vytváření pozitivního příkladu a obecné propagaci 
přístupu šetrného k životnímu prostředí. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká - Střední Střední Střední Střední Střední - Vysoký 

Zainteresované strany POM, ORG, KP  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 9,  
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Tabulka 83: Opatření BB 

Opatření: BB Název opatření: Zelené veřejné zakázky 

Prioritizace: B Popis opatření: 

V případech, kdy je to možné a účelné, zadávání veřejných zakázek s cílem 
využívání zdrojů s udržitelnou spotřebou a výrobou, tj. nízké ekologické náročnosti, 
upřednostňování ekologicky nenáročných řešení. 
Zadávání zelených veřejných zakázek představuje pro regionální celky důležitý 
nástroj k dosažení cílů environmentální politiky souvisejících se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, a to zejména vzhledem k 
významu výdajů veřejného sektoru na zboží a služby v Evropě. 
Informace a metodiky jsou například k nahlédnutí na následujících stránkách: 
http://www.zeleneuradovani.cz/verejne-zakazky  
V rámci zelených veřejných zakázek lze například požadovat, v případě, že je to 
technicky možné, využívání recyklovaného kameniva z demolic do nových staveb. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká - Střední Střední Střední Střední Střední - Vysoký 

Zainteresované strany POM a dále všechny odbory MMH (zejména OKS, OÚR, OPS, OŠK, ORG, KP)  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 9, 43, 44, 

Tabulka 84: Opatření CC 

Opatření: CC Název opatření: EMAS 

Prioritizace: B Popis opatření: 

Dobrovolná registrace k systému ekologického řízení a auditu, který umožní 
posoudit, řídit a neustále zlepšovat své interakce k životnímu prostředí. 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je systémem environmentálního 
managementu garantovaným Evropskou unií. Umožňuje organizacím deklarovat, 
že v rámci své činnosti dbají na ochranu životního prostředí, a že při produkci 
výrobků či poskytování služeb zvažují dopady své činnosti na životní prostředí. 
EMAS patří mezi dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí a jeho agendu 
zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Lze uvažovat ale i 
o obdobných nástrojích, jako je MA 21 nebo Zdravá města  

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Vysoká Nízká Nízká Vysoká Střední - Vysoký Vysoký 

Zainteresované strany POM, ORG, KP  

Naplnění cíle POH: 1, 2, 3, 43, 44, 

Tabulka 85: Opatření DD 

Opatření: DD Název opatření: Jednotné řízení odpadového hospodářství 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Přijetí ucelené koncepce přístupu nakládání s odpady u příspěvkových organizací.  
Jednání příspěvkových organizací v oblasti odpadového hospodářství dle 
jednotných metodických podkladů ze strany města.  
V rámci celkového rámce současného i budoucího stavu provozní efektivity by 
město v roli zřizovatele příspěvkových organizací mělo také požadovat strategie a 
postupy k důslednému nakládání s odpady v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady. 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Nízká Nízká Nízký Nízký 

Zainteresované strany POM, KP, OŠK, OSV, OKS (iniciace)  

Naplnění cíle POH: 1,2,3, 16, 22, 43, 44, 
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Tabulka 86: Opatření EE 

Opatření: EE Název opatření: Nefinanční motivace 

Prioritizace: A Popis opatření: 

Vytváření stimulů pro zvýšení nefinanční motivace občanů. 
Podstatnou součástí možné podpory třídění komunálního odpadu, a to jak 
zvyšováním počtu obyvatel participujících na sběru separovaného odpadu, tak 
zvyšováním výtěžnosti, jsou nové formy nefinanční motivace občanů města.  
Města s nejmenší produkcí směsných odpadů v ČR mají většinou nejvíce 
propracovanou, živou a velmi inspirativní osvětovou a informační politiku. 
Informace těchto měst s tematikou odpadů naleznete v místním tisku, na webu 
města, v letácích a brožurách pro domácnosti, na výlepových plochách nebo 
na panelech naučných stezek a zajímavých míst ve městě.  
Jedná se prioritně rovněž o rozvoj „programů zodpovědného nakládání s odpady“, 
které využívají složky případné finanční motivace s širokou podporou nefinanční 
motivace např. formou soutěže mezi občany (za jednotlivé domácnosti, ale i 
městské části/zapojené obce). 
V případě variant návrhu motivačních akcí a soutěží v rámci statutárního města 
Havířov lze uvažovat např. s losováním zajímavých a atraktivních odměn 
(smartphone apod.). 

Nutnost zapojení 
subjektů mimo 

SM Havířov: 

Investiční 
náročnost: 

Provozní 
náročnost: 

Implementační 
náročnost: 

Efekt 
implementace: 

Časový horizont 
implementace: 

Nízká Nízká Nízká Nízká Nízký Nízký 

Zainteresované strany POM, OKS, KP, OŠK  

Naplnění cíle POH: 1,2,3, 6, H1 

 

KOH bude platným nástrojem v případě, že bude docházet k pravidelné revizi dlouhodobé 
strategie nakládání s odpady na základě nových vědeckých poznatků, vývoje legislativy, pravidelného 
vyhodnocování vývoje odpadového hospodářství, sledování příkladů dobré praxe z jiných města obcí, 
intenzivní komunikace v rámci Magistrátu SM Havířov a také pravidelného vyhodnocování postupu 
prací u jednotlivých opatření. 

Pravidelná revize akčního plánu KOH povede k posuzování přínosů jednotlivých opatření 
na základě aktuální finanční situace SM Havířov, tak aby současně byly minimalizovány náklady na 
oblast OH. Součástí minimalizačních opatření jsou aktivity vedoucí k předcházení vzniku odpadu, které 
je nutné realizovat pravidelně osvětovými kampaněmi. Výhodou osvětových kampaní je nutnost 
vynaložení nízkých nákladů. 

Předpokladem zavádění efektivních opatření je pravidelné sledování ukazatelů a jejich 
správné vyhodnocování. Jedná se o finanční náklady, produkci odpadů nebo způsob nakládání 
s odpady. Realizaci každé aktivity by mělo být možné na základě objektivních dat vyhodnotit, zda se 
podařilo dosáhnout vytyčeného cíle.  
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2.8 Akční plán a indikátory KOH ve vazbě na cíle a opatření KOH 

Platné cíle POH jsou rozvinuty opatřeními KOH, která strategické cíle rozvíjí do konkrétních 
opatření. Opatření jsou navržena jako jednorázová, tak po prvotní implementaci taktéž jako průběžná. 
Seznam opatření je uveden v kapitole 2.7 a souhrnně také včetně konkrétních zodpovědných osob 
v Akčním plánu v následující tabulce.  

Největší nároky jsou kladeny na začátek prací v jednotlivých obdobích, kdy je nutné 
stanovit harmonogram prací a konkrétní podobu specifických cílů pro dané období.  

Období reportingu jsou nastavena jako roční nebo půlroční. Vyhodnocování cílů bude 
probíhat na půlroční bázi, kdy v průběhu 2. čtvrtletí budou vyhodnocena již data o produkci a nakládání 
s odpady a finanční náklady OH za předchozí rok. Druhé období pro reporting a koordinační schůzky 
by mělo být v průběhu 3. čtvrtletí, aby požadavky na budoucí rozpočtové období mohly být včas 
projednány a schváleny.  

Začátek prací je definován od schválení KOH v několika vlnách. Jednotlivá časová období 
jsou zvolena postupně z důvodu, že nelze z kapacitních omezení začít pracovat na všech opatřeních 
okamžitě.  

Indikátory jsou zvoleny pro finální stav, ale jednotlivé aktivity v daném období (např. 6 
měsíců) budou jednoznačně na počátku definovány a po uplynutí daného období bude vyhodnoceno, 
zda byly zvolené aktivity zrealizovány. Z půlročních jednání budou pořizovány zápisy o stavu naplňování 
KOH. Jednou ročně bude předkládána zpráva RMH o postupu prací při naplňování KOH.  

Pro realizaci KOH bude zřízena pracovní skupina, kterou povede vedoucí OKS, který bude 
iniciovat jednání, kdy budou vyhodnoceny pracovní pokroky. Následně budou schváleny konkrétní 
specifické pracovní plány na další období. Pracovní plány budou obsahovat cíle, které splňují podmínky 
definované v části 2.5, tedy cíle musí být: 

► Konkrétní, 
► Měřitelné, 
► Ambiciózní, 
► Realistické, 
► Časově ohraničené. 

Zodpovědnost za plnění opatření a rozvíjení konkrétních aktivit bude adresná u 
jednotlivých pracovníků. Plnění kontroly nad realizací aktivit u daných opatření je svěřeno vedoucím 
pracovníkům v příslušných oblastech (tajemník, vedoucí odboru, ředitel TSH). 

Klíčové v rámci naplňování jednotlivých opatření je stanovovat na jednotlivá půlroční 
období reálné a realistické aktivity, které bude možné vyhodnotit. V případě potřeby je možné sjednat 
jednání pracovní skupiny i častěji, jak 2x ročně. 

Realizace KOH bude klást v prvních měsících velké nároky na zaměstnance magistrátu 
SM Havířov, ale po zahájení aktivit nároky poklesnou.  
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Tabulka 87 Akční plán ke Koncepci odpadového hospodářství statutárního města Havířov 
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# Název opatření Priorita 
Začátek realizace 
prací od schválení 

KOH 

Frekvence 
reportingu 

Indikátor Zodpovídá Kontroluje 

A Sběrné dvory A Do 2 měsíců  2 x ročně Počet vybudovaných SD 
JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 
+ ředitel TSH 

B 
Vytvoření pozice 
garanta/koordinátora 
koncepce OH 

A Do 6 měsíců 1 x ročně Vytvoření pozice garanta 
JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 
+ tajemník 

C 
Kvalita primární 
separace zaměřená na 
jednotlivé složky KO 

B Do 6 měsíců 1 x ročně 
Růst produkce separovaného odpadu, 
průzkumy o účinnosti osvětových kampaní 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

D 
Zapojení 
živnostníků/podnikatelů 

A Do 2 měsíců  2 x ročně 

Nárůst počtu smluvních partnerů TSH a 
živnostníků zapojených do systému města, 
počet zrealizovaných adresných a 
neadresných informačních kampaní 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

E 
Web SM Havířov, sekce 
OH 

A Do 2 měsíců  2 x ročně 
Realizovaná změna webu města 

1 příspěvek měsíčně do aktualit 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí KP 

F Radniční listy, sekce OH A Do 2 týdnů  2 x ročně 
Propagační/osvětový příspěvek z oblasti 
OH každý měsíc a aktuality z oblasti OH 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí KP 

G 
Sociální sítě SM Havířov, 
sekce OH 

A-B 

Do 1 měsíce od 
zřízení účtů 
sociálních sítí SM 
Havířov 

2 x ročně 
Propagační/osvětový příspěvek z oblasti 
OH každý týden 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí KP 

H 
Web/středisko osvěty 
TSH 

A Do 6 měsíců 1 x ročně 
Sdílení aktualit z oblasti OH 12x ročně a 
operativní náležitosti dle potřeby (svoz 
objemného odpadu, svoz NO, ….) 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Ředitel TSH 

I Objemný odpad B Do 6 měsíců 1 x ročně Růst množství objemného odpadu  
JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 
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# Název opatření Priorita 
Začátek realizace 
prací od schválení 

KOH 

Frekvence 
reportingu 

Indikátor Zodpovídá Kontroluje 

J Separační hnízda A Do 2 měsíců 2 x ročně 
Součet počtu nově realizovaných a 
revitalizovaných separačních hnízd 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OÚR 
+ vedoucí 
OKS 

K PAYT C Do 24 měsíců 1x ročně 
Podíl zapojených obyvatel do PAYT 
systému 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

L 

Optimalizace sítě nádob 
(počtu, velikosti, 
rozmístění) pro tříděný 
sběr odpadu 

A Do 2 měsíců 2 x ročně Bez indikátorů 
JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 
+ ředitel TSH 

 

M 
Kontrola vedení správné 
evidence 

A Do 2 měsíců 1x ročně 

Zvážení možnosti zajištění využití odpadů 
z produkce města (R kódy) 

Zvážení ustanovení o původci odpadů ve 
smlouvách na údržbu zeleně 

Zvážení ustanovení o původci odpadů ve 
smlouvách na dodávku stavebních prací  

Zajištění software pro evidenci odpadů 

Revize smluvních vztahů, tak aby bylo 
maximalizováno využití odpadu 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

N Door-to-Door systémy C Do 24 měsíců 1x ročně 
Podíl zapojených obyvatel v rámci Door-
to-Door systému 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

O RE-USE A - B Do 24 měsíců 1x ročně 

Počet zrealizovaných RE-USE center 

Počet podpořených jednorázových RE-
USE akcí 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

P Složení SKO A Do 6 měsíců 1x ročně 
Počet zrealizovaných kompletních 
analytických složení SKO 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Ředitel TSH 
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# Název opatření Priorita 
Začátek realizace 
prací od schválení 

KOH 

Frekvence 
reportingu 

Indikátor Zodpovídá Kontroluje 

Q Zařízení na využití SKO B Do 6 měsíců 2 x ročně 
Plnění závazného harmonogramu 
realizace zařízení na využití SKO do 6 
měsíců od schválení koncepce 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Ředitel TSH 

R Celoroční BRKO - SD C Do 24 měsíců 1x ročně Bez indikátorů 
JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

S Domácí kompostéry A Do 6 měsíců 2 x ročně 
Podíl individuální zástavby vybavené 
domácími kompostéry 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

T 
Celoroční BRKO - 
nádoby umístěné u 
zástavby 

A Do 6 měsíců 2 x ročně 
Podíl obyvatel s nádobou na BRKO 
umístěnou v bytové zástavbě 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

U Oleje a tuky B Do 12 měsíců 1x ročně 
Počet nádob pro sběr olejů a tuků 
z domácností 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

V Sběr gastroodpadů C Do 24 měsíců 1x ročně 
Podíl veřejných zařízení s nabídkou 
hromadného stravování zapojených do 
sběru gastroodpadů 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí 
OŠK+ 
vedoucí OSV 

W 
Intenzifikace mobilního 
sběru NO 

C Do 24 měsíců 1x ročně Bez indikátorů 
JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 

X 
Prevence vzniků 
potravinový odpadů z 
domácností 

C Do 24 měsíců 1x ročně 
Počet realizovaných projektů na prevenci 
vzniků potravinových odpadů 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OSV 

Y Podpora NNO A - B Do 6 měsíců 1x ročně 
Počet podpořených projektů NNO v oblasti 
OH 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí KP 

Z 
Stop jednorázovým 
obalům 

B Do 12 měsíců 1x ročně 
Snížení produkce obalů a náhrada obaly 
vratnými, případně preference 
ekologických balení 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí ORG 
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# Název opatření Priorita 
Začátek realizace 
prací od schválení 

KOH 

Frekvence 
reportingu 

Indikátor Zodpovídá Kontroluje 

AA 
Nákup ekologických 
výrobků a výrobků z 
recyklátů 

B Do 12 měsíců 2 x ročně 
Podíl ekologických výrobků a výrobků 
z recyklátů ve srovnání s rokem 2018 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí KP + 
vedoucí ORG 

BB Zelené veřejné zakázky B Do 6 měsíců 2 x ročně 
Podíl zelených veřejných zakázek na 
všech veřejných zakázkách 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OPS 

CC EMAS B Do 12 měsíců 1x ročně 
Zavedení systému EMAS nebo 
obdobného systému do 18 měsíců od 
schválení KOH 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí ORG 

DD 
Jednotné řízení 
odpadového 
hospodářství 

A Do 6 měsíců 1 x ročně 
Zavedení jednotné politiky v oblasti OH 
pro příspěvkové organizace města 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

POM 

EE Nefinanční motivace A Do 12 měsíců 1x ročně 
Počet akcí realizovaných s nefinanční 
motivací 

JMÉNO 
PŘÍJMENÍ/FUNKCE 

Vedoucí OKS 
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3. Směrná část 

3.1 Nástroje pro prosazování a kontrolu plnění KOH 

Koncepci odpadového hospodářství schvaluje Zastupitelstvo města a po schválení je 
závazná pro všechny organizace/orgány SM Havířov a pro jejich činnost. Nástroje pro prosazování KOH 
lze rozdělit do následujících oblastí: 

► Ekonomické nástroje: příjmy z rozpočtu, dotace, místní poplatek, příjmy od 
společnosti EKO-KOM, příjmy z prodeje druhotných surovin. 

► Personální nástroje, mezi které také patří organizace pracovních procesů. Nástrojem 
pro realizaci KOH je pracovní skupina a případně pozice garanta/koordinátora KOH, 
který musí být v rámci lineárního řízení vybaven dostatečnými kompetencemi.  

► Infomační nástroje, mezi které patří nástroje externí a interní komunikace. Nástroje 
externí komunikace jsou efektivní pro změnu chování jednotlivých původců odpadu, 
občanů.  

► Administrativní nástroje, kdy se jedná o požadavky na způsob nakládání s odpady 
ve smluvních podmínkách uzavíraných SM Havířov/TSH, smlouvy pro zapojení 
živnostníků, obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání s odpady, 
specializovaný software pro evidenci odpadů a další. 

► Další podmínky, jako je zajištění odbornosti zaměstnanců, kteří budou realizovat 
aktivity navázané na KOH. 

Nástroje pro tvorbu politiky v oblasti odpadů tvoří ve významné části MŽP a SM Havířov 
má omezené možnosti některé nástroje využívat. Dále jsou uvedeny nástroje pro realizaci KOH na 
úrovni SM Havířov, které mohou být doplněny i jinými nástroji, v případě, že to bude efektivní. 

 

3.1.1 Klíčové podmínky pro činnost zaměstnanců SM Havířov a organizací 
SM Havířov 

Zásadní při prosazování KOH je vyčlenění dostatečných zdrojů a zapojení všech 
zúčastněných stran. V rámci práce na realizace KOH je klíčová interní komunikace, kdy je nutné zajistit: 

► Optimální míru informací pro každého zaměstnance, 
► Pochopení cílů a vize KOH a SM Havířov, 
► Získávání průběžné zpětné vazby na interní komunikaci. 

Interní komunikace je proces, který je nutný stále udržovat a vylepšovat. V rámci interní 
komunikace lze využít klasických komunikačních nástrojů, jako jsou například informační emaily, 
intranet, časopis pro zaměstnance úřadu a další nástroje nebo porady v rámci standardního řízení.  

Na realizaci KOH, případně dalších propojených aktivit, je nutné vyčlenit dostatečný prostor 
v pracovní náplni u zaměstnanců, kteří budou mít dané aktivity na starosti nad rámec jejich běžných 
úkolů. 

Dalším nástrojem je průběžné zajišťování informací o moderních trendech v oblasti 
odpadového hospodářství. Informace je možné získávat na konferencích, v odborných časopisech nebo 
z webových stránek s tématikou životního prostředí a odpadů. 

 

3.1.2 Procesní a organizační plánování realizace KOH 

Pouze úkoly, které jsou formulovány, tak, že je možné je vyhodnotit, je možné následně 
efektivně prosazovat. Nástrojem je správná formulace aktivit a úkolů, tak aby byly vyhodnotitelné dle 
metody SMART nebo obdobné metody.  

Kontrola plnění je navržena ve dvou úrovních. Jednou na úrovni vedoucích pracovníků, 
kteří jsou zastoupeni v pracovní skupině. Dále jednou ročně předkládá vedoucí OKS zprávu RMH. 
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Vedoucí OKS svolává dvakrát ročně pracovní skupinu, kde zástupci odpovědných odborů 
a dalších zainteresovaných stran reportují stav plněných opatření, respektive úkolů. Jednání pracovní 
skupiny je možné v případě potřeby i častěji. Pro reporting je navržena v níže uvedené tabulce čtyř 
bodová stupnice. Opatření, která byla již zrealizována či opatření, u kterých byla na základě rozhodnutí 
RMH odložena realizace nebudou hodnocena. U splněných opatření nebo odložených opatření bude 
uveden stav - splněno, respektive odloženo. 

Tabulka 88 Definice plnění úkolů 

Stav Popis plnění opatření/úkolu 

0 % 
Práce na realizaci opatření nebyly zahájeny nebo byly zahájeny, ale nebylo 
jednoznačně dosaženo nutného pokroku, nebo práce nebyly zrealizované 

v požadované kvalitě. 

33 % 
Práce byly zahájeny, ale požadovaného výsledku nebude dosaženo ani 

v dalším hodnotícím období. Pro splnění úkolu chybí významné zdroje (lidské, 
technické, finanční, ….). 

66 % 
Práce na opatření byly více jak z poloviny realizovány a očekává se dokončení 

opatření v nejbližším hodnotícím období.  

100 % 

Opatření bylo splněno. U průběžně plněných opatření, tak byly zrealizovány 
všechny dílčí aktivity plánované na dané hodnotící období. Nebyla 

zaznamenána relevantní negativní zpětná vazba na způsob, termín či finální 
stav realizace opatření/úkolu.  

 

Pro kontrolu a plnění jednotlivých úkolů byl navržen možný rozsah formuláře v Tabulka 89 
ve strukturované podobě, který usnadní sledování postupu prací u jednotlivých úkolů a jejich 
vyhodnocování. Formu formuláře lze dle potřeby upravit. Při shromáždění jednotlivých verzí 
z pravidelných monitorovacích jednání pracovní skupiny tak bude k dispozici přehledná historie o 
postupu prací.  
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Tabulka 89: Formulář – naplňování opatření/úkolů 

Opatření: XX Název opatření: 
Název opatření dle 

Akčního plánu 

Prioritizace: A/B/C Popis opatření: 
Popis opatření dle 

Akčního plánu KOH 

Průběžný, 
opakující se, 

úkol 

Je k úkolu 
zpracovaný 

separátní časový 
harmonogram 

Frekvence 
reportingu dle 
Akčního plánu 

Za splnění úkolu 
odpovídá: 

Plnění úkolu 
kontroluje: 

Ano/ne Ano/ne 1x ročně/2x ročně 
Jméno 

příjmení/funkce 
Dle Akčního plánu 

KOH 

Popis úkolu pro 
příslušné 

časové období 

 

popis úkolu 

 

Je úkol 
konkrétní 

Je úkol měřitelný 
Je úkol 

dostatečně 
ambiciózní? 

Je úkol 
realistický? 

Je úkol časově 
ohraničený? 

Ano/ne Ano/ne Ano/ne Ano/ne Ano/ne 

Splnění úkolu: 
0 %/ 33 %/ 66 %/ 

100 % 
Schválil: 

JMÉNO, 
PŘIJMENÍ, 
FUNKCE 

PODPIS 

Komentář: 
Např. v případě nesplnění cílů, požadavek na revizi akčního plánu a jeho 

zdůvodnění,  

 

Vedoucí OKS může předkládat v rámci roční zprávy další podněty a náměty, které usnadní 
realizaci opatření Akčního plánu, například v podobě požadavků na dodatečné zdroje pracovních sil 
nebo investiční či provozní financování. 

3.1.3 Vnější vlivy v oblasti odpadového hospodářství a revize KOH 

Koncepce odpadového hospodářství byla zpracována v průběhu května až srpna 2018. 
Výchozí podmínky byly popsány v kapitolách 1.1.2 a 1.1.4. Koncepce odpadového hospodářství včetně 
Akčního plánu bude podrobena revizi vždy při zásadních změnách vnějších podmínek. Mezi tyto mohou 
například patřit: 

► Významné legislativní změny (např. nový zákon o odpadech), 
► Významné změny produkce odpadů v SM Havířov, 
► Změna cílů v oblasti POH (např. nový POH SM Havířov), 
► A další relevantní změny v oblasti nakládání s odpady v SM Havířov. 

 

3.2 Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání 
s odpady 

Kritéria pro umísťování zařízení pro nakládání s odpady byla diskutována v kapitole 2.4.8 
KOH v rozsahu překládací stanice odpadu, zařízení na využití SKO a sběrné dvory. Zařízení jiných typů 
pro sběr a využití odpadů jsou nadregionálního významu a jsou popsána v POH Moravskoslezského 
kraje7.  

                                                      

7 https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-_-2026-

69003/ 
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Pro úplnost uvádíme, že dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 14, odstavec 7 je obec 
účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho 
provozním řádem, na jejímž území má být zařízení provozováno. Z textové části Změny č. 2 Územního 
plánu Havířov, kapitoly D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ dostupné na webových 
stránkách města8 vyplývá: 

1. Ve správním území města Havířov není územním plánem vymezena plocha pro 

vybudování zařízení pro nakládání s komunálními odpady nebo skládky.  

2. Nové sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin) lze realizovat a provozovat 

v rámci: 

► ploch smíšených výrobních (VS),  
► ploch výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL),  
► ploch výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT), 

v souladu s podmínkami stanovenými v oddíle F. Územního plánu pro tyto plochy 

 

Hlavní využití a přípustné využití pro jednotlivé plochy je shrnuto v tabulce níže.  

Tabulka 90: Možnosti využití území dle územního plánu 

Plochy Hlavní využití Přípustné využití 

Plochy výroby a skladování – 
těžkého průmyslu (VT) 

Stavby a zařízení průmyslové výroby, u 
nichž lze předpokládat negativní vlivy z 
provozované činnosti za hranici plochy. 

Výrobní a technické 
služby. 

Plochy výroby a skladování – 
lehkého průmyslu (VL) 

Stavby a zařízení lehké průmyslové výroby, 
u nichž se nepředpokládají negativní vlivy z 
provozované činnosti za hranici ploch. 

Výrobní a technické 
služby, drobná 
výroba. 

Plochy smíšené výrobní (VS) 

Stavby pro výrobu, výrobní služby a další 
podnikatelské aktivity, jejichž negativní 
účinky na životní prostředí nepřekračují 
limity uvedené v příslušných předpisech 
nad přípustnou míru (hluk, emise apod.), 
případně tyto vlivy nepřekračují hranice 
vymezených ploch, tj. nevyžadují stanovení 
ochranného pásma 

 

Zdroj: Změna č. 2 Územního plánu Havířov 

 

Z přílohy č. 1 územního plánu, Vysvětlení pojmů, vyplývá, že v rámci definice technických 
služeb, je možné široké využití v oblasti nakládání s odpady (Technické služby - údržba a úklid 
komunikací, údržba veřejného osvětlení, údržba veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, sběrné 
dvory (třídící dvory, sběrny surovin), svoz odpadů včetně bioodpadu, odvoz suti a odpadů 
velkoobjemovými kontejnery, správa hřbitovů apod.). 

SM Havířov se dle výše uvedeného vyjadřuje k záměrům v oblasti OH na území města 
Havířova. Zásadou pro rozhodování o přípustnosti záměrů by primárně mělo být posouzení dopadů na 
životní prostředí a kvalitu života v předmětné lokalitě. Infrastrukturní stavby pro nakládání s odpady jsou 
důležitou součástí systému, který zajišťuje vysoký stupeň ochrany životního prostředí a kvalitní životní 
prostředí, ale stavby pro nakládání s odpady mohou vyvolat odpor obyvatel v okolí staveb. Tento jev, 
takzvaný NIMBY efekt, je popsaný v části 1.7.1 KOH. 

                                                      

8 https://www.havirov-city.cz/dokumenty/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov/pravni-stav-

uzemniho-planu-havirov-po-vydani-zmeny-c.-2/textova-cast/uzemni-plan-havirov-pravni-stav-po-vydani-zmeny-c.-
2-textova-cast/stahnout_cz.html ze dne 16. 7.2018 
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SM Havířov by mělo podporovat všechny projekty, které pomohou s výstavbou 
nedostatkové infrastruktury v odpadovém hospodářství, a jsou na vysoké technické úrovni a splňují 
parametry nejlepších dostupných technik (BAT). Nově vybudované technologie z oblasti odpadového 
hospodářství budou vytvářet nová pracovní místa a příležitosti pro místní podnikatele.  

Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-20209 uvádí u opatření 4.3 Udržitelný 
systém odpadového hospodářství podporu rozšíření sběrných dvorů. 

 

 
  

                                                      

9 https://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta-
ii/strategie-udrzitelneho-rozvoje-mesta-havirov-2012-2020/stahnout_cz.html 
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4. Reference 

4.1 Zdroje 

Při zpracování Koncepce OH Havířov byly využity a zohledněny následující dokumenty a 
koncepce statutárního města Havířov a Moravskoslezského kraje: 

► Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2018; 

► Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2017; 

► Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2016; 

► Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem, účinnost od 1. 1. 2015; 

► Plán odpadového hospodářství MSK na období 2016 - 2026; 
► Strategie udržitelného rozvoje statutárního města Havířova 2012 - 2020; 

 

Pro analytickou část POH bylo využito: 

► Základním datovým zdrojem použitým pro zpracování POH statutárního města Havířov je 
elektronická databáze zpracovaných hlášení o produkci a nakládání s odpady za období let 
2011– 2015. Použitá data odpovídají údajům z Informačního systému odpadového 
hospodářství (dále jen „ISOH“), který shromažďuje primární údaje o produkci a nakládání s 
odpady v ČR, ohlašované na základě zákonné povinnosti evidence odpadů a jsou navíc v 
jednotlivých letech kontrolována na přítomnost chybných a odlehlých hodnot a neodevzdaných 
hlášení ze strany tzv. „hříšníků“, tj. původců, kteří v daném roce nesplnili svoji zákonnou 
povinnost podat hlášení. Databázi ISOH pro MŽP spravuje CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí (dále jen „CENIA“).  

► Dále pak data z ročních hlášení autorizované společnosti EKO-KOM. 
► Data o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Havířov . 
► Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ve statutárním městě 

Havířov byly rovněž využity další datové zdroje (Českého statistického úřadu, RISY Ministerstva 
pro místní rozvoj, koncepčních dokumentů statutárního města Havířov, Portálu MSK, webového 
portálu státní pokladny MONITOR a dalších), zejména Seznam oprávněných osob k nakládání 
s odpady včetně jejich povolení v rámci databáze ISOH. 

► Data o produkci a nakládání s odpady VISOH. 
► Podklady od Technických služeb Havířov. 
► Pro srovnání s příklady jiných měst byly využity informace od Institutu cirkulární ekonomiky, 

z.ú., Ekologického institutu Veronika a dále ze sborníků Konference Odpady a obce, dalších 
neziskových organizací včetně spolku Arnika, webových stránek citovaných měst a organizací, 
včetně informací z Plánů odpadového hospodářství těchto měst. 

► Pro přiblížení fungování Depozitně-refundačních systémů v České republice byly využity kromě 
jiného informace a výstupy z akademické sféry, publikované Masarykovou univerzitou v Brně. 

► Ústně poskytnuté informace od členů pracovní skupiny. 
 
  



 

Stránka 154 z 171 

 

4.2 Seznam tabulek 

Tabulka 1: Imise ve vybraných městech aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek ......................... 12 

Tabulka 2: Přehled hlavních platných a účinných evropských směrnic pro odpadové hospodářství.... 14 

Tabulka 3: Navrhované cíle oběhového balíčku pro roky 2025 a 2030 ................................................ 16 

Tabulka 4: Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) ...................................................................................... 17 

Tabulka 5: Návrh sazby poplatků v novém zákoně o odpadech (Kč/t) ................................................. 18 

Tabulka 6: Cíle pro podíl směsného komunálního odpadu předaného k recyklaci ............................... 19 

Tabulka 7: Cíle pro podíl obalového odpadu (papír, plast, sklo a kovy) určeného k recyklaci .............. 19 

Tabulka 8: Produkce odpadů ORP Havířov (v tunách) ......................................................................... 20 

Tabulka 9: Množství vyprodukovaného odpadu (v tunách) ................................................................... 21 

Tabulka 10: Celková produkce a nakládání se všemi odpady ve statutárním městě Havířov v letech 2011 
- 2015 ..................................................................................................................................................... 22 

Tabulka 11: Množství nebezpečných komunálních odpadů .................................................................. 23 

Tabulka 12: Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách) ...................................................... 24 

Tabulka 13: Produkce SKO na obyvatele (v kg) .................................................................................... 25 

Tabulka 14: Způsoby nakládání se SKO (v tunách, %) ......................................................................... 25 

Tabulka 15: Produkce BRO (v tunách) .................................................................................................. 26 

Tabulka 16: Produkce BRO na obyvatele .............................................................................................. 26 

Tabulka 17: Produkce BRKO (v tunách) ................................................................................................ 27 

Tabulka 18: Způsoby nakládání s BRKO ............................................................................................... 28 

Tabulka 19: Produkce Papíru a lepenky (v tunách) ............................................................................... 28 

Tabulka 20: Produkce papírového odpadu (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM ................................ 29 

Tabulka 21: Produkce plastového odpadu (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM ................................ 30 

Tabulka 22: Produkce směsného skla (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM ....................................... 32 

Tabulka 23: Produkce nápojových kartonů (v tunách) dle hlášení pro EKO-KOM................................ 33 

Tabulka 24: Kovy ze separovaného sběru (v tunách) ........................................................................... 34 

Tabulka 25: Způsoby nakládání s tříděnými odpady (v tunách, %) ....................................................... 35 

Tabulka 26: Produkce stavebních a demoličních odpadů (v tunách) .................................................... 38 

Tabulka 27: Evidence zpětně odevzdaného EEZ (v t) .......................................................................... 39 

Tabulka 28: Produkce odpadních olejů (v tunách) ................................................................................ 41 

Tabulka 29: Celkový odpad mobilní svoz - sběr (v tunách) ................................................................... 41 

Tabulka 30: Počet obyvatel a produkce celkových odpadů v městech v roce 2015 ............................. 44 

Tabulka 31: Produkce SKO ve městech v roce 2015 ............................................................................ 44 

Tabulka 32: Produkce BRO ve městech v roce 2015 ............................................................................ 44 

Tabulka 33: Produkce stavebních a demoličních odpadů ve městech v roce 2015.............................. 45 

Tabulka 34: Produkce objemného odpadu ve městech v roce 2015 .................................................... 45 

Tabulka 35: Přehled dostupných zařízení pro nakládání s odpady včetně provozovatelů v ORP Havířov
 ............................................................................................................................................................... 50 

Tabulka 36: Umístění celkových odpadů na sběrné dvory 2013 - 2017 (v tunách) .............................. 52 



 

Stránka 155 z 171 

 

Tabulka 37: Celkový odpad DEPOS (v tunách) .................................................................................... 54 

Tabulka 38: Celkový odpad DEPOS (v tunách) .................................................................................... 55 

Tabulka 39: Celkový odpad - dotřiďovací linka (v tunách) ..................................................................... 57 

Tabulka 40: Množství kontejnerů na textil v Havířově ........................................................................... 63 

Tabulka 41: Spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) .................................................................................... 66 

Tabulka 42: Přehled počtu odpadních košů a jejich svoz ve městě Havířov ........................................ 74 

Tabulka 43: Počet nádob na separovaný odpad na veřejných prostranstvích města Havířova (pro výkazy 
EKO-KOM) dle stavu prosinec 2017 ..................................................................................................... 75 

Tabulka 44: Počet nádob na separovaný odpad ve městě Havířov dle podrobné evidence Magistrátu 
města Havířova (OKS) k 28.5.2018 ...................................................................................................... 75 

Tabulka 45: Čtvrtletní odměny EKO-KOM za zajištění zpětného odběru a využití odpadů ve statutárním 
městě Havířov (v Kč) ............................................................................................................................. 95 

Tabulka 46: Celkové náklady na odpadové hospodářství ve srovnání s odpovídající velikostní skupinou 
obcí za rok 2015, v Kč/obyvatel ............................................................................................................ 99 

Tabulka 47: Vývoj nákladových položek v odpadovém hospodářství města Havířov ve srovnání s 
náklady obcí ČR za rok 2015, v Kč/obyvatel ....................................................................................... 100 

Tabulka 48: Vývoj nákladových položek v odpadovém hospodářství města Havířov za rok 2016 – 2017, 
v Kč/obyvatel ....................................................................................................................................... 101 

Tabulka 49: Vývoj příjmových položek v odpadovém hospodářství města Havířov za roky 2015-2016 
(v Kč/obyvatel) ..................................................................................................................................... 102 

Tabulka 50: Vývoj příjmových položek v odpadovém hospodářství města Havířov za rok 2017 
(v Kč/obyvatel) ..................................................................................................................................... 102 

Tabulka 51: Rozdíl příjmů a výdajů odpadového hospodářství města v období 2015 - 2017 ............. 103 

Tabulka 52: Hlavní trendy v nakládání s odpady v SM Havířov .......................................................... 108 

Tabulka 53: Cíle POH Havířov ............................................................................................................. 116 

Tabulka 54: Porovnání modelů spolupráce ......................................................................................... 124 

Tabulka 55: Přehled metodik v oblasti PVO pro veřejnou správu ....................................................... 127 

Tabulka 56: Opatření A ........................................................................................................................ 130 

Tabulka 57: Opatření B ........................................................................................................................ 130 

Tabulka 58: Opatření C ........................................................................................................................ 131 

Tabulka 59: Opatření D ........................................................................................................................ 131 

Tabulka 60: Opatření E ........................................................................................................................ 131 

Tabulka 61: Opatření F ........................................................................................................................ 132 

Tabulka 62: Opatření G ....................................................................................................................... 132 

Tabulka 63: Opatření H ........................................................................................................................ 132 

Tabulka 64: Opatření I ......................................................................................................................... 133 

Tabulka 65: Opatření J ........................................................................................................................ 133 

Tabulka 66: Opatření K ........................................................................................................................ 133 

Tabulka 67: Opatření L ........................................................................................................................ 134 

Tabulka 68: Opatření M ....................................................................................................................... 134 

Tabulka 69: Opatření N ........................................................................................................................ 134 



 

Stránka 156 z 171 

 

Tabulka 70: Opatření O ....................................................................................................................... 135 

Tabulka 71: Opatření P ........................................................................................................................ 135 

Tabulka 72: Opatření Q ....................................................................................................................... 135 

Tabulka 73: Opatření R ........................................................................................................................ 136 

Tabulka 74: Opatření S ........................................................................................................................ 136 

Tabulka 75: Opatření T ........................................................................................................................ 136 

Tabulka 76: Opatření U ........................................................................................................................ 137 

Tabulka 77: Opatření V ........................................................................................................................ 137 

Tabulka 78: Opatření W ....................................................................................................................... 137 

Tabulka 79: Opatření X ........................................................................................................................ 137 

Tabulka 80: Opatření Y ........................................................................................................................ 138 

Tabulka 81: Opatření Z ........................................................................................................................ 138 

Tabulka 82: Opatření AA ...................................................................................................................... 138 

Tabulka 83: Opatření BB ..................................................................................................................... 139 

Tabulka 84: Opatření CC ..................................................................................................................... 139 

Tabulka 85: Opatření DD ..................................................................................................................... 139 

Tabulka 86: Opatření EE ..................................................................................................................... 140 

Tabulka 87 Akční plán ke Koncepci odpadového hospodářství statutárního města Havířov .............. 142 

Tabulka 88 Definice plnění úkolů ......................................................................................................... 149 

Tabulka 89: Formulář – naplňování opatření/úkolů ............................................................................. 150 

Tabulka 90: Možnosti využití území dle územního plánu .................................................................... 151 

Tabulka 91: Přehled průmyslových zařízení v okresu Karviná vykazující do systému Integrovaného 
registru znečištění v roce 2016 ........................................................................................................... 160 

Tabulka 92: Množství odpadu od příspěvkových organizací svezeného týdně Technickými službami 
Havířov ................................................................................................................................................ 164 

Tabulka 93: Tonáž SKO a další odpady svezené z mateřských škol v roce 2017 .............................. 165 

Tabulka 94: Tonáž SKO a ostatní odpady svezené od základních škol v roce 2017 .......................... 166 

Tabulka 95: Tonáž SKO a další odpady svezené od ostatních příspěvkových organizací ................. 167 

Tabulka 96: Seznam povolených odpadů v zařízeních TSH ............................................................... 167 

 
  



 

Stránka 157 z 171 

 

4.3 Seznam grafů 

Graf 1: Produkce odpadů v ORP, ZÚJ a městě Havířov v roce 2016 ................................................... 21 

Graf 2: Množství vyprodukovaného odpadu v letech 2013 - 2017 (v tunách) ....................................... 22 

Graf 3: Nakládání s odpady mezi lety 2011 - 2015 (v tunách) .............................................................. 23 

Graf 4: Podíl složek komunálního odpadu v roce 2015 ........................................................................ 24 

Graf 5: Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu ze systému města Havířov 2013 - 
2017 (v tunách) ...................................................................................................................................... 25 

Graf 6: Množství vyprodukovaných biologicky rozložitelných odpadů 2013 - 2017 (v tunách) ............. 26 

Graf 7: Produkce BRKO (v tunách) ....................................................................................................... 27 

Graf 8 Produkce Papíru a lepenky ........................................................................................................ 28 

Graf 9: Čtvrtletní produkce papíru a lepenky 2015 - 2017 (v tunách) ................................................... 29 

Graf 10: Produkce plastového odpadu (v tunách) ................................................................................. 30 

Graf 11: Čtvrtletní produkce plastu 2015 - 2017 (v tunách) .................................................................. 31 

Graf 12: Produkce skleněných odpadů (v tunách) ................................................................................ 31 

Graf 13: Čtvrtletní produkce skla 2015 - 2017 (v tunách) ..................................................................... 32 

Graf 14: Čtvrtletní produkce nápojových kartonů (samostatně) 2015 - 2017 (v tunách) ...................... 33 

Graf 15: Čtvrtletní produkce nápojových kartónů ve směsi 2015 – 2017 (v tunách) ............................ 34 

Graf 16: Produkce kovů 2013 - 2017 (v tunách) ................................................................................... 34 

Graf 17: Produkce stavebních a demoličních odpadů (v tunách) ......................................................... 38 

Graf 18: Zpětně odevzdané EEZ – ELEKTROWIN (v kg) ..................................................................... 39 

Graf 19: Zpětně odevzdané EEZ – ASEKOL (v kg, ks) ......................................................................... 40 

Graf 20: Zpětně odevzdané EEZ – EKOLAMP (v kg) ........................................................................... 40 

Graf 21: Produkce odpadních olejů 2013 - 2017 (v tunách) ................................................................. 41 

Graf 22: Celkový odpad - mobilní svoz (v tunách) ................................................................................ 42 

Graf 23: Umístění objemného odpadu v letech 2013 - 2017 ................................................................ 42 

Graf 24: Produkce tříděných odpadů na obyvatele v roce 2015 (v kg) ................................................. 45 

Graf 25: Měrná produkce odpadů ve městech na obyvatele (v kg) ...................................................... 46 

Graf 26: Celkový odpad - sběrné dvory v (tunách) ............................................................................... 53 

Graf 27: Umístění dřeva neuvedeného pod číslem 20 01 37 (v tunách) .............................................. 53 

Graf 28: Celkový odpad – DEPOS (v tunách) ....................................................................................... 56 

Graf 29: Vývoj počtu nádob na textil (2015 – 2017) .............................................................................. 64 

Graf 30: Výběr poplatku za komunální odpad v systému odpadového hospodářství statutárního města 
Havířov .................................................................................................................................................. 82 

Graf 31: Velikost produkce a náklady na SKO statutárního města Havířov .......................................... 88 

Graf 32: Vývoj nákladů na odpadové hospodářství statutárního města Havířov (v Kč/obyvatel/rok) ... 89 

Graf 33: Čtvrtletní odměny EKO-KOM za zajištění zpětného odběru a využití odpadů ve statutárním 
městě Havířov (v Kč) ............................................................................................................................. 96 

  

file://Devidvapfl04.ey.net/04EM1124/R/Client_Files_M_Z/M%20Client/Město%20Havířov/2017_Koncepce_OH_a_plán_mobility/Analytická%20část_20180621_fin_v_20180709.docx%23_Toc518921033
file://Devidvapfl04.ey.net/04EM1124/R/Client_Files_M_Z/M%20Client/Město%20Havířov/2017_Koncepce_OH_a_plán_mobility/Analytická%20část_20180621_fin_v_20180709.docx%23_Toc518921054


 

Stránka 158 z 171 

 

4.4 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Přehled obcí s rozšířenou působností (ORP) Moravskoslezského kraje ............................. 8 

Obrázek 2: Správní obvod obce Havířov (s pověřeným obecním úřadem) ............................................ 9 

Obrázek 3: Obecně geografická mapa ORP Havířova 2016 .................................................................. 9 

Obrázek 4: Schéma oběhového hospodářství ...................................................................................... 12 

Obrázek 5: Hierarchie nakládání s odpady ........................................................................................... 13 

Obrázek 6: Ilustrační foto- ulice U Stromovky ....................................................................................... 35 

Obrázek 7 Ilustrační foto, ulice Hybešova ............................................................................................. 36 

Obrázek 8 Ilustrační foto, ulice Vardasova ............................................................................................ 36 

Obrázek 9: Mapa rozmístění zařízení pro nakládání s odpady v ORP Havířov ................................... 50 

Obrázek 10: Sběrné dvory v okolí města Havířov ................................................................................. 52 

Obrázek 11: Skládky odpadu v okolí města Havířov ............................................................................. 54 

Obrázek 12: Kompostárny v okolí města Havířov ................................................................................. 55 

Obrázek 13: Výkupny odpadu v okolí města Havířov (kromě elektrozařízení) ..................................... 56 

Obrázek 14: Zařízení pro třídění odpadů v okolí města Havířov .......................................................... 57 

Obrázek 15: Bioplynové stanice ............................................................................................................ 58 

Obrázek 16: Zpětný odběr pneumatik v rámci kolektivního sběru ELTMA ........................................... 58 

Obrázek 17: Registr míst zpětného odběru elektrozařízení v okolí Havířova ....................................... 59 

Obrázek 18: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL – stacionární kontejnery .......................... 60 

Obrázek 19: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL. – školy .................................................... 61 

Obrázek 20: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL  – firmy a instituce.................................... 61 

Obrázek 21: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ASEKOL  – prodejce a servis elektrozařízení......... 62 

Obrázek 22: Zpětný odběr elektrozařízení firmou ELEKTROWIN - prodejce ....................................... 62 

Obrázek 23: Zpětný odběr elektrozařízení firmou EKOLAMP .............................................................. 63 

Obrázek 24 Schéma toku odpadu ......................................................................................................... 70 

Obrázek 25: Schéma dotřiďování odpadu ............................................................................................. 72 

Obrázek 26: Vývoj sběru, svozu a využití odpadu ................................................................................ 73 

Obrázek 27 Objemný odpad volně umístěný na ulici ............................................................................ 77 

Obrázek 28: Hierarchie nakládání s odpady ........................................................................................ 119 

 
  

file:///C:/Users/cj731yd/Desktop/Others/Analytická%20část_20180718.docx%23_Toc519761688
file:///C:/Users/cj731yd/Desktop/Others/Analytická%20část_20180718.docx%23_Toc519761690
file:///C:/Users/cj731yd/Desktop/Others/Analytická%20část_20180718.docx%23_Toc519761695
file:///C:/Users/cj731yd/Desktop/Others/Analytická%20část_20180718.docx%23_Toc519761697


 

Stránka 159 z 171 

 

4.5 Seznam zkratek 

ASEKOL -  ASEKOL a.s. 

BRO - biologicky rozložitelný odpad 

BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady 

DRS - depozitně-refundačních systémů 

DEPOS - Depos Horní Suchá, a.s. 

EKO-KOM – EKO-KOM, a.s. (Systém sběru a recyklace obalových odpadů) 

EKOLAMP - EKOLAMP s.r.o. 

ELEKTROWIN - ELEKTROWIN a.s. 

IRZ – Integrovaný registr znečišťování 

ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

k. č. – katalogové číslo 

KIC – Krajské integrované centrum 

KO – komunální odpad 

KOH – Koncepce odpadového hospodářství 

MBÚ – Mechanicko-biologická úprava odpadu 

MSK – Moravskoslezský kraj 

OH – odpadové hospodářství 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

ORP – obec s rozšířenou působností 

POH – Plán odpadového hospodářství 

PVO – předcházení (prevence) vzniku odpadů 

RMH – rada města Havířov 

Sb. – sbírka 

SD – sběrný dvůr 

SKO – směsný komunální odpad 

SM – statutární město 

TAP – tuhé alternativní palivo 

TSH/Technické služby Havířov – Technické služby Havířov a.s.  

VISOH – Veřejný informační systém odpadového hospodářství 

Zákon o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

ZEVO – zařízení na energetické využití odpadů 

ZÚJ – základní územní jednotka 
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4.6 Přílohy 

Tabulka 91: Přehled průmyslových zařízení v okresu Karviná vykazující do systému Integrovaného registru 
znečištění v roce 2016 
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ArcelorMittal 
Tubular Products 

Karviná a.s. 

Výroba ocelových 
profilů 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 0 0 0 ano 

AWT ROSCO a.s. - 
Vypařovací a 

desinfekční stanice 
Bohumín 

Čištění železničních 
vozů 

Fenoly (jako celkové C) 0 0 0 ano 

Naftalen 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAH) 

0 0 0 ano 

BAUMIT, spol. s 
r.o. 

Výroba stavebních 
materiálů 

Oxid uhelnatý (CO) ano 0 0 0 

Oxidy dusíku (NOx/NO2) ano 0 0 0 

Oxidy síry (SOx/SO2) ano 0 0 0 

Polétavý prach (PM10) ano 0 0 0 

Bekaert Bohumín 
s.r.o. 

Zinkování drátů Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

BOCHEMIE a.s. 

Materiály pro 
průmyslové 

akumulátory, 
přípravky  

na povrchovou 
úpravu kovů, 

ochranu dřeva, čistící 
a dezinfekční 

prostředky 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 0 0 0 ano 

BONATRANS 
GROUP a.s. 

Výroba železničních 
dvojkolí 

Arsen a sloučeniny (jako As) 0 0 0 ano 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 0 0 0 ano 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Elektrárna 
Dětmarovice, a.s. 

Výroba elektřiny 

Arsen a sloučeniny (jako As) ano 0 0 0 

Fluor a anorganické sloučeniny (jako 
HF) 

ano 0 0 0 

Chlor a anorganické sloučeniny (jako 
HCl) 

ano 0 0 0 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) ano 0 0 0 
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Nikl a sloučeniny (jako Ni) ano 0 0 0 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) ano 0 0 0 

Oxid uhličitý (CO2) ano 0 0 0 

Oxidy dusíku (NOx/NO2) ano 0 0 0 

Oxidy síry (SOx/SO2) ano 0 0 0 

Polétavý prach (PM10) ano 0 0 0 

Rtuť a sloučeniny (jako Hg) ano 0 0 0 

Gates Hydraulics 
s.r.o. 

Výroba kovových 
součástek pro 

hydraulické hadice 
Měď a sloučeniny (jako Cu) 0 0 0 ano 

Lichtgitter CZ spol. 
s r.o. 

Výroba podlahových 
a lisovaných roštů 

Měď a sloučeniny (jako Cu) 0 0 0 ano 

MS UTILITIES & 
SERVICES a.s. 

Výroba energie 

Arsen a sloučeniny (jako As) 0 ano 0 0 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 0 ano 0 0 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 0 ano 0 0 

OKD, a.s. Těžba uhlí 

Chloridy (jako celkové Cl) 0 ano 0 0 

Chloridy (jako celkové Cl) 0 ano 0 0 

Chloridy (jako celkové Cl) 0 ano 0 0 

ROCKWOOL, a.s. Izolační materiály 

Amoniak (NH3) ano 0 0 0 

Arsen a sloučeniny (jako As) 0 0 0 ano 

Formaldehyd ano 0 0 0 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 0 0 0 ano 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Severomoravské 
vodovody a 

kanalizace Ostrava 
a.s., ČOV Karviná 

Čištění odpadních 
vod 

Celkový dusík 0 ano 0 0 

Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty 
(NP/NPE) 

0 ano 0 0 

TRESTLES, a.s. - 
provozovna 
Dětmarivice 

Kovovýroba Měď a sloučeniny (jako Cu) 0 0 0 ano 

Varroc Lighting 
Systems, s.r.o. - 
závod Rychvald 

Výroba světelných 
systémů 

Styren ano 0 0 0 

Výroba tepla Arsen a sloučeniny (jako As) 0 0 0 ano 
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Veolia Energie ČR, 
a.s. - Teplárna 

Karviná 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 0 0 0 ano 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Měď a sloučeniny (jako Cu) 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Oxid uhličitý (CO2) ano 0 0 0 

Oxidy dusíku (NOx/NO2) ano 0 0 0 

Oxidy síry (SOx/SO2) ano 0 0 0 

Polychlorované bifenyly (PCB) 0 0 0 ano 

Veolia Energie ČR, 
a.s. - Teplárna 

Československé 
armády 

Výroba tepla 

Arsen a sloučeniny (jako As) 0 0 0 ano 

Fluor a anorganické sloučeniny (jako 
HF) 

ano 0 0 0 

Chlor a anorganické sloučeniny (jako 
HCl) 

ano 0 0 0 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 0 0 0 ano 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Měď a sloučeniny (jako Cu) 0 0 0 ano 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Oxid uhličitý (CO2) ano 0 0 0 

Oxidy dusíku (NOx/NO2) ano 0 0 0 

Oxidy síry (SOx/SO2) ano 0 0 0 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 0 0 0 ano 

Veolia Průmyslové 
služby ČR, a.s. - 

Teplárna dolu ČSM 
Výroba tepla Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

VIADRUS a.s. Výroba kotlů 

Arsen a sloučeniny (jako As) 0 0 0 ano 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 0 0 0 ano 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Oxid uhelnatý (CO) ano 0 0 0 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAH) 

0 0 0 ano 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 0 0 ano 0 

Arsen a sloučeniny (jako As) 0 0 ano 0 
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Zdroj: CENIA, 2018 

 

ŽDB DRÁTOVNA 
a.s. 

Výroba kotlů a 
kovových tkanin 

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 0 0 0 ano 

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 0 0 0 ano 

Měď a sloučeniny (jako Cu) 0 0 0 ano 

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 0 0 ano ano 

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 0 0 0 ano 

Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 0 0 0 ano 

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 0 0 0 ano 
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Tabulka 92: Množství odpadu od příspěvkových organizací svezeného týdně Technickými službami Havířov 

Četnost a množství svozu 
(T= týdně, M = měsíčně) 

Počet 
kontejnerů 

SKO počet 
kontejnerů 

(1 100 l) 

SKO počet 
 nádob (120 l) 

BRKO počet 
 nádob (240 l) 

0,5 ks 1 x T 2 1 100 0   

1 ks 1 x T 29 31 900 4   

1 ks 2 x T 6 13 200 0   

1 ks 3 x T 5 16 500 0   

1 ks 4 x T 1 4 400 0   

1 ks 5 x T 1 5 500 0   

0,5 ks 1 x M 1 138 0   

1 ks 1 x M 10 2 750 0   

1 ks 2 x M 11 6 050 2   

3 ks 5 x T 1 16 500 0   

3 ks 6 x T 1 19 800 0   

2 ks 1 x T 2 4 400 2   

2 ks 2 x T 2 8 800 0   

2 ks 3 x T 2 13 200 0   

3 ks 3 x T 1 9 900 0   

4 ks 1 x T 1 4 400 0   

3 ks 1 x T     1   

2 ks 2 x M     2   

3 ks 2 x M     1   

BRKO 1 ks 1 x T       10 

Celkem litrů týdně   158 538 1 562 2 400 

Zdroj: Technické služby Havířov a.s., zpracování EY 
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Tabulka 93: Tonáž SKO a další odpady svezené z mateřských škol v roce 2017 

Příspěvková organizace – mateřská škola SKO (t) Jiné druhy odpadů 

MŠ "U kamarádů", Havířov - Podlesí, Čelakovského 0,98   

MŠ Havířov – Město, Čs. armády  0,5   

MŠ Havířov – Město, Horymírova  0,98   

MŠ Havířov – Město, Lípová 1   

MŠ Havířov – Město, Puškinova 0,98   

MŠ Havířov – Město, Radniční  1,01   

MŠ Havířov – Město, Resslova 0,98   

MŠ Havířov – Město, Sukova 0,5   

MŠ Havířov – Město, Švabinského 0,98   

MŠ Havířov – Město, U Stromovky 0,5   

MŠ Havířov – Podlesí, Balzacova 0,98   

MŠ Havířov – Podlesí, Přímá  0,5   

MŠ - Podlesí, E. Holuba 0,98 20 03 07 

MŠ Havířov - Prostřední Suchá, U Topolů 0,98   

MŠ Havířov – Šumbark, Mládí 0,98   

MŠ Havířov – Šumbark, Moravská 1,48   

MŠ Havířov – Šumbark, Okružní 0,98   

MŠ Havířov – Šumbark, Petřvaldská  2,43 20 02 01, 20 03 07 

MŠ Havířov – Šumbark, U Jeslí 0,98 20 03 07 

MŠ PARAPLÍČKO Havířov - Město, Mozartova 0,5   

Zdroj: Technické služby Havířov a.s., zpracování EY 
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Tabulka 94: Tonáž SKO a ostatní odpady svezené od základních škol v roce 2017 

Příspěvková organizace – základní a mateřská škola SKO (t) Jiné druhy odpadů 

ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov – Bludovice  2,7 
15 01 01, 15 01 02, 

20 03 04 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Havířov – Město  7,89   

 ZŠ a MŠ Zelená, Havířov – Životice  1   

 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Selská, Havířov – Bludovice 0,98   

ZŠ Gorkého, Havířov – Město  3,95 20 03 07 

ZŠ Žákovská, Havířov – Město  2,96   

ZŠ 1. máje, Havířov - Město  4,9 20 03 07 

ZŠ M. Kudeříkové, Havířov – Město  8,89   

ZŠ F. Hrubína, Havířov – Podlesí  2,45 20 02 01, 20 03 07 

ZŠ K. Světlé, Havířov – Podlesí  2,96 20 03 07 

ZŠ Mládežnická, Havířov – Podlesí  3,94 20 03 07 

ZŠ Gen. Svobody, Havířov – Šumbark  5,92   

ZŠ Jarošova, Havířov – Šumbark  1,97   

ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark  3,95 20 03 07 

ZŠ Školní, Havířov – Šumbark  1,97   

ZUŠ Bohuslava Martinů, Na Schodech, Havířov - Město 1,98 20 03 07 

Zdroj: Technické služby Havířov a.s., zpracování EY 
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Tabulka 95: Tonáž SKO a další odpady svezené od ostatních příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace - ostatní SKO (t) Jiné druhy odpadů 

ASTERIX - středisko volného času Havířov 1,96 20 03 07 

Domov seniorů Havířov 15,11 
15 01 01, 18 01 03, 

20 03 07, 

Domov Havířov 18,13 
15 01 01, 15 01 02, 
15 01 07, 18 01 01, 

18 01 03 

Městská knihovna Havířov 1,17   

Městské kulturní středisko Havířov 6,15 
15 01 01, 15 01 02, 

15 01 07 

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 3,17   

Sociální služby města Havířova 5,18 

15 01 01, 15 01 02, 
15 01 07, 18 01 01, 
18 01 03, 20 02 01, 

20 03 07 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 8,93 15 01 02, 20 03 07 

Vysoká škola sociálně správní  0,11   

Zdroj: Technické služby Havířov a.s., zpracování EY 

 

Tabulka 96: Seznam povolených odpadů v zařízeních TSH 
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08 0 111 

Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky           

09 01 01 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů           

09 01 02 Vodné roztoky vývojek ofsetových desek           

09 01 03 Roztoky vývojek v rozpouštědlech           

09 01 04 Roztoky ustalovačů           

09 01 05 
Bělicí roztoky a roztoky bělicích 

ustalovačů           

09 01 11 

Fotoaparáty na jedno použití obsahující 
baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 

02 nebo 16 06 03           

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje           

13 05 01 
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů 

oleje           

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje           

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot           
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13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje           

13 05 08 
Směsi odpadů z lapáku písku a z 

odlučovačů oleje           

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly           

15 01 02 Plastové obaly           

15 01 04 Kovové obaly           

15 01 05 Kompozitní obaly           

15 01 06 Směsné obaly           

15 01 07 Skleněné obaly           

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné           

15 01 11 

Kovové obaly obsahující nebezpečnou 
výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 

prázdných tlakových nádob           

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami           

16 01 03 Pneumatiky           

16 01 07 Olejové filtry           

16 01 11 Brzdové destičky obsahující asbest           

16 01 13 Brzdové kapaliny           

16 01 14 
Nemrznoucí kapaliny obsahující 

nebezpečné látky           

16 01 21 

Nebezpečné součástky neuvedené pod 
čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 

16 01 14           

16 02 11 

Vyřazená zařízení obsahující 
chlorofluorouhlovodíky, 

hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a 
hydrofluorouhlovodíky (HFC)           

16 02 13 

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné 
složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 

16 02 12           

16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 

16 02 09 až 16 02 13           

16 05 06 

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, 
které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky           

16 05 07 
Vyřazené anorganické chemikálie, které 

jsou nebo obsahují nebezpečné látky           

16 05 08 
Vyřazené organické chemikálie, které 
jsou nebo obsahují nebezpečné látky           

16 06 01 Olověné akumulátory           

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory           

17 01 01 Beton           

17 01 02 Cihly           

17 02 01 Dřevo           

17 05 03 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky           
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Zdroj: ISOH., zpracování EY 

 

 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03          

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 

06 01 a 17 06 03           

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03           

20 01 01 Papír a lepenka           

20 01 02 Sklo           

20 01 13 Rozpouštědla           

20 01 14 Kyseliny           

20 01 15 Zásady           

20 01 17 Fotochemikálie           

20 01 19 Pesticidy           

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť           

20 01 23 
Vyřazená zařízení obsahující 

chlorofluorouhlovodíky           

20 01 27 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné látky           

20 01 32 
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 

číslem 20 01 31           

20 01 33 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 
16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 
06 03 a netříděné baterie a akumulátory 

obsahující tyto baterie           

20 01 35 

Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23           

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37           

20 01 39 Plasty           

20 01 40 Kovy           

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad           

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad           

20 03 01 Směsný komunální odpad           

20 03 03 Uliční smetky           

20 03 07 Objemný odpad           
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4.7 Vyjádření krajského úřadu MSK dle zákona č. 100/2001 Sb. 
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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita č. 1 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

Kamila Píšťková, bytem xxxxxxxxx 

Ing. Marcela Ryšková, bytem xxxxxxxxx  

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

pozemek parc.č. 1764/1 k.ú. Dolní Suchá, orná 

půda, rozloha 10 219 m
2
,  

pozemek parc.č. 1764/2 k.ú. Dolní Suchá, orná 

půda, rozloha 429 m
2
,  

pozemek parc.č. 1772/4 k.ú. Dolní Suchá, orná 

půda, rozloha 2 120 m
2
,  

vlastník navrhovatel 

 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.9.2016, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov  

pozemek parc.č. 1764/1 se nachází mimo zastavěné 

území, je součástí zastavitelné plochy rekreace – 

zahrádkové osady - RZ  

- třída ochrany ZPF II/BPEJ 6.43.10 

pozemek parc.č. 1764/2 se nachází mimo zastavěné 

území, je součástí zastavitelné plochy rekreace – 

zahrádkové osady - RZ  

- třída ochrany ZPF II/BPEJ 6.43.10 

pozemek parc.č. 1772/4 se nachází v nezastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy zemědělské 

- orná půda, trvalé travní porosty – Z 

- třída ochrany ZPF II/BPEJ 6.43.10 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

zařadit pozemky parc.č. 1764/1, 1764/2, 1772/4 

k.ú. Dolní Suchá do zastavitelné plochy pro 

individuální bydlení  

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2) 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 

v lokalitě č. 1 na pozemcích parc.č. 1764/1, 1764/2, 1772/4 k.ú. Dolní Suchá vzhledem 

k tomu, že dne 25.4.2014 nabyl účinnosti nový Územní plán Havířov, který vymezuje 

dostatečné množství zastavitelných ploch pro individuální bydlení. Dle ustanovení § 55 odst. 4 

stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu 

vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z 

vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch provedené v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 5, písm. f) stavebního zákona bylo zjištěno, že potřeba nových 

zastavitelných ploch pro bydlení je nulová, neboť dostatečné a optimální množství 
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zastavitelných ploch je řešeno v novém Územním plánu Havířov a další zastavitelné plochy 

budou prověřeny z projednané Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 

04/2014 – 04/2018.  

Pozemky jsou bez možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. K pozemku 

není zabezpečen zpevněný příjezd.  

Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona cílů a úkolů územního plánování je 

předložený záměr na změnu v území na pozemcích parc.č. 1764/1, 1764/2, 1772/4 k.ú. Dolní 

Suchá o celkové rozloze 12 768 m
2
 na zastavitelné plochy pro bydlení (výstavby rodinných 

domů) zcela nevhodný, neboť zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 

území a míru využití zastavěného území. Cílem a úkolem územního plánování je nutno chránit 

volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce. Za účelem ochrany krajiny je žádoucí 

hospodárně využívat platným územním plánem již vymezené zastavitelné plochy.  

V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 

zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 

vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 

urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 

vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 

zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a 

architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 

hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 

s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 

v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, byť navazuje na soustředěnou stávající 

zástavbu, ubývají přírodní plochy na území obce, je snižována propustnost krajiny a rovněž 

atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a 

nezastavitelných pozemků. 

 

 

Pozn. 

1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 

z aktuálních územně analytických podkladů. 

2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 

území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 

Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 

uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 

Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 

územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP -         územní plán 

SZ -          stavební zákon 

KN -       katastr nemovitostí 

ZPF -        zemědělský půdní fond 



3 
 

BPEJ -      bonitovaná půdně ekologická jednotka  

 

snímek z katastrální mapy  

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 

 

letecký snímek 
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orientační vymezení pozemku 
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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita č. 2 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

Ing. Radomír Krygiel, bytem xxxxxxxxxxxxx 

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

změna všech pozemků ploch bydlení 

individuálního - BI, dle platného Územního plánu 

Havířov 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.9.2016, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov  

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití  - plocha bydlení individuálního – BI 

 

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

Změna všech pozemků ploch bydlení 

individuálního - BI, dle Územního plánu Havířov, 

spočívající ve snížení procenta zastavitelné plochy 

v ploše bydlení individuálního - BI, které umožňuje 

zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby 

uvedené ve využití přípustném až do 70%. Návrh 

na nové znění  - zastavitelnost ostatních pozemků 

pro stavby uvedené ve využití přípustném až do 

50%.  

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2) 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit samostatnou změnu Územního plánu 

Havířov v lokalitě č. 2 a to podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v ploše 

bydlení individuálního – BI, týkající se změny prostorového uspořádání - zastavitelnost 

ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70% na změnu zastavitelnost 

ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném až do 50%. 

V souvislosti s pořizováním změn územního plánu pořizovatel upozorňuje na ustanovení § 55 

odst. 1 stavebního zákona, který stanoví pořizovateli povinnost předložit zastupitelstvu obce 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu v uplynulém období. Zpráva, která před 

předložením Zastupitelstvu města Havířova bude projednána s dotčenými orgány a s krajským 

úřadem, může obsahovat pokyny pro zpracování návrhu na změny územního plánu.  

Z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že efektivní a hospodárné se jeví 

pořizovat změny územního plánu v pravidelných intervalech jednou za čtyři roky na základě 

výsledků projednané zprávy o vyhodnocení územního plánu. 

Vzhledem k tomu že se jedná pouze o změnu textové části Územního plánu Havířov, 

doporučujeme tuto změnu prověřit v rámci změny Územního plánu Havířov, která bude 

pořizována na základě schválených pokynů dle Zprávy o uplatňování Územního plánu 
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Havířov za období 04/2014 – 04/2018, která byla Zastupitelstvem města Havířova dne 

23.4.2018 pod č. usnesení 970/25ZM/2018 schválena.    

 

 

Pozn. 

1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 

z aktuálních územně analytických podkladů. 

2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 

území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 

Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 

uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 

Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 

územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP -         územní plán 

SZ -          stavební zákon 

KN -       katastr nemovitostí 
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Příloha č. 1 stanovisko odboru územního rozvoje k obdrženému návrhu  

 

Hodnotící list lokalita č. 3 - posouzení návrhu na pořízení změny Územního plánu 

Havířov 

§ 46 odst. 2, 3 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 

1. Základní údaje  

1.1.Navrhovatel: 

(jméno, adresa) 

Ing. Igor Třaska 

Jana Třasková 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 

1.2.Předmět návrhu: 

(pozemek parc.č., katastrální území, 

druh pozemku dle KN, výměra 

pozemku dle KN, vlastnictví pozemku)  

pozemek parc.č. 2172/5 k.ú. Bludovice, ostatní 

plocha, rozloha 132 m
2
,  

pozemek parc.č. 2247/15 k.ú. Bludovice, ostatní 

plocha, rozloha 465 m
2
,  

pozemek parc.č. 2247/3 k.ú. Bludovice, lesní 

pozemek 4 550 m
2
,  

vlastník navrhovatel 

 

1.3.Současný stav dle ÚP Havířov 

(ne)zastavěné území k 1.9.2016, 

zařazení pozemku v rámci dle ÚP 

Havířov  

pozemek parc.č. 2172/5 se nachází v zastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy bydlení 

individuální - BI  

pozemek parc.č. 2247/15 se nachází 

v nezastavěném území, je součástí stabilizované 

plochy lesní – hospodářské - L 

pozemek parc.č. 2247/3 se nachází v nezastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy lesní – 

hospodářské - L  

1.4.Požadavek na změnu ÚP Havířov  

 (dle podaného návrhu) 

Zrušení zakresleného vedení plynovodu směr 

Těrlicko přes pozemky parc.č. 2172/5, 2247/15, 

2247/3 k.ú. Bludovice. Zrušení zakresleného 

vedení trasy vodovodního řadu přes pozemek 

parc.č. 2247/3 k.ú. Bludovice a změna koridoru 

dopravní infrastruktury silniční na pozemku parc..č 

2247/3 k.ú. Bludovice.  

 

2. Posouzení návrhu pořizovatelem – viz. pozn. 2) 

§ 46 odst. 2, 3 SZ 

 

3. Stanovisko pořizovatele 

§ 46 odst. 3 SZ 

Odbor územního rozvoje jako pořizovatel územně plánovací dokumentace doporučuje 

Zastupitelstvu města Havířova rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Havířov 

v lokalitě č. 3 na pozemcích parc.č. 2172/5, 2247/15, 2247/3 k.ú. Bludovice, vzhledem 

k tomu, že vedení stávající i navržené technické i dopravní infrastruktury nenaruší stávající 

využití těchto pozemků.  

Dle územního plánu Havířov se pozemek parc.č. 2175/5 k.ú. Bludovice nachází v zastavěném 

území, je součástí stabilizované plochy bydlení individuální - BI a okrajem pozemku prochází 

stávající trasa středotlakého plynovodu DN 200 (dále pokračuje okrajem pozemků pac.č. 

2247/16, 2247/3), který byl do územního plánu zakreslen na základě územně analytických 
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podkladů, které byly do územního plánu zapracovány.  

Jižním okrajem pozemku parc.č. 2247/3 (téměř v hranici pozemku) vede navržená trasa 

ostravského oblastního vodovodu DN 600, kde je nutno dle územního plánu Havířov hájit 

plochu pro toto navržené zdvojení přivaděče  OOV DN 800 Bludovice – Karviná. 

Východním okrajem pozemku parc.č. 2247/3 k.ú. Bludovice je zakresleno vedení územní 

rezervy pro dopravní infrastrukturu silniční, která je vymezena pro vedení novostavby silnice 

I. třídy mezi Havířovem, Bludovicemi a Třanovicemi (R48), včetně mimoúrovňové 

křižovatky s trasou přeložky I/11. Koncepčně návrh vychází ze Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, kde je pro jeho výhledovou realizaci navržena územní rezerva 

s označením D521. Z hlediska širších vazeb jde o jeden z úseků navrženého propojení dálnice 

D1 z uzlu Vrbice s rychlostní silnicí R 48 v Třanovicích (v Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje je záměr veden jako trasa rychlostní silnice R67). Trasa silnice je 

navržena dle studie proveditelnosti a účelnosti „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“ a je vedena 

přes Životice do sousedního Těrlicka. Vedení trasy v grafické části je pouze přibližné, územně 

bude hájen koridor v celkové šířce cca 220 m.  

Jedná se o záměr, který je sledován jako územní rezerva dle Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje a z tohoto důvodu nebude tato územní rezerva v územním plánu 

Havířov měněna. 

Předmětné pozemky nejsou dle územního plánu Havířov navrženy k zástavbě a stávající i 

navržené řešení jak technické tak dopravní infrastruktury nenarušuje urbanistickou koncepci 

na uvedených pozemcích a je možné tyto pozemky i nadále využívat ke stávajícímu využití. 

Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 

hodnoty a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 

s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 

v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Dále uvádíme, že územně plánovací dokumentace je zpracována v měřítku 1:5 000 a tudíž 

přesné vymezení jednotlivých stávajících i navržených tras technické infrastruktury v takovéto 

dokumentaci je pouze orientační.   

 

 

Pozn. 

1) Údaje uvedené v částech 1 a 2 hodnotícího listu vychází z platného územního plánu a 

z aktuálních územně analytických podkladů. 

2) V případě, že předmětný pozemek uvedený navrhovatelem je součástí nezastavěného 

území a není součástí návrhové zastavitelné plochy, pořizovatel hodnocení dle části 2 

Hodnotícího listu neprovede. V tomto případě je vždy nutno uplatnit § 18 odst. 5) SZ, kde je 

uveden taxativní výčet staveb, zařízení a opatření, která lze v nezastavěném území umisťovat. 

Dále je nutno také uplatnit § 55 odst. 4) SZ, kde další zastavitelné plochy lze změnou 

územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. 

 

Vysvětlivky, seznam zkratek: 

ÚP -         územní plán 

SZ -          stavební zákon 

KN -       katastr nemovitostí 
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snímek z katastrální mapy  

 

 

Územní plán Havířov – výřez výkresu B1. Koordinační výkres 
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letecký snímek 
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orientační vymezení pozemku 

 

 

 



                                                                                                                                    Příloha č. 1

ZMĚNA Č. 3
ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

A. TEXTOVÁ ČÁST

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

V Havířově 24. 9. 2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55 odst. 2 
stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále v souladu s ustanovením § 
13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

tuto změnu č. 3 Územního plánu Havířov 

vydaného usnesením Zastupitelstva města Havířov dne 7.4.2014 pod číslem usnesení 
1145/25ZM/2014, který jako opatření obecné povahy nabylo účinnosti 25.4.2014, ve znění 
změny č. 1 Územního plánu Havířov, která nabyla účinnosti 26. 10. 2016 a ve znění změny 
č. 2 Územního plánu Havířov, která nabyla účinnosti 21. 7. 2017 v rozsahu textové a grafické 
části této územně plánovací dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy a kterou tvoří:

A. Textová část změny č. 3 Územního plánu Havířov 

A. Grafická část změny č. 3 Územního plánu Havířov – která obsahuje výřezy výkresů:
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky
a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Změna č. 3 Územního plánu Havířov, vydaná tímto opatřením obecné povahy, platí pro celé 
území statutárního města Havířov.

Odůvodnění

Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu Havířov zpracované ve smyslu přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a obsahuje:



B. Textová část Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu Havířov – včetně přílohy -
Upravené znění textové části Územního plánu Havířov změnou č. 3 – text s vyznačením 
změn

B. Grafická část Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu Havířov – která obsahuje 
výřezy výkresů:
B.1 Koordinační výkres 1 : 5 000

Poučení

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního 
řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek.

Účinnost

Změna č. 3 Územního plánu Havířov vydaná formou opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Jana Feberová Ing. Karel Šlachta
primátorka města náměstek primátorky  

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV - A. TEXTOVÁ ČÁST

Obsah str.
A. Vymezení zastavěného území 1

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně 1
C.1 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití 1
C.2 Vymezení zastavitelných ploch 2
C.3 Vymezení ploch přestavby 11
C.4 Systém sídelní zeleně 12

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 13
D.1 Dopravní infrastruktura – obecná ustanovení pro jednotlivé druhy doprav 13

D.1.1 Doprava silniční 13
D.1.2 Doprava drážní 13
D.1.3 Doprava statická - odstavování a parkování automobilů 13
D.1.4 Provoz chodců a cyklistů 14
D.1.5 Ostatní druhy dopravy 14
D.1.6 Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy 14

D.2 Technická infrastruktura 14
D.2.1 Vodní hospodářství - zásobování pitnou vodou 14
D.2.2 Vodní hospodářství - likvidace odpadních vod 14
D.2.3 Vodní režim 14
D.2.4 Energetika 14
D.2.5 Elektronické komunikace 15

D.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 15
D.4 Občanské vybavení 15
D.5 Veřejná prostranství 15

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin 16
E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
jejich využití 16

E.2 Územní systém ekologické stability 16
E.3 Prostupnost krajiny 16
E.4 Protierozní opatření 16
E.5 Ochrana před povodněmi 16
E.6 Rekreace v krajině 17
E.7 Dobývání ložisek nerostných surovin 17



F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 17
F.1 Obecné podmínky platné pro celé správní území města 17
F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 17

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 19

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit překupní právo 19

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 19

J. Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného budoucího využití
včetně podmínek pro jeho prověření 19

K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním  územní studie 19

L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu 20

M. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 20

N. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené 
grafické části 20

1

Změnou č. 3 Územního plánu Havířov se textová část Územního plánu Havířov po 
Změně č. 2 mění takto:

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Ruší se text bodu 1), který zní:
Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 9. 2016.

a nahrazuje se textem
1) Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 3. 2018.

Text bodu 2) se nemění.

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

Text bodů 1) až 4.4) se nemění.

Ruší se název oddílu C), který zní

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

a nahrazuje se názvem

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ

Ruší se název oddílu C.1), který zní

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE

a nahrazuje se názvem

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Doplňuje se název pododdílu „Celková urbanistická koncepce“ o text:
včetně urbanistické kompozice

V bodě 1) ve druhé větě se spojka „a“ za slovem „věku“ nahrazuje čárkou, a vypouští se část 
věty, která zní:
….. při respektování podmínek stanovených pro městskou památkovou zónu …..

Text bodů 2) až 6) se nemění.
Doplňují se body 6.1) až 6.5) s texty:

6.1) Urbanistická kompozice, tj. prostorové uspořádání,  je součástí urbanistické koncepce. 
Při rozvoji zástavby na zastavitelných plochách, nové výstavbě v plochách přestavby 
a v plochách stabilizovaných a při změnách staveb dbát na estetické utváření a kompoziční 
uspořádání prostorů, ploch, přírodních i stavebních prvků s ohledem na hodnoty území.
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6.2) Dbát na dodržování procenta zastavitelnosti pozemků stanoveného pro plochy 
s rozdílným způsobem využití pro potřebu omezení nadměrného zahušťování zástavby,  
pro potřebu zachování retenčního schopnosti území.

6.3) Dbát na dodržování výškové hladiny zástavby dle podmínek stanovených v oddíle F.2 
za účelem zachování urbanistické kompozice, tj. prostorové formy, která má vliv na 
vizuální vnímání lokality.  

6.4) Respektovat v k.ú. Bludovice a Havířov-město osovou kompozici Hlavní třídy 
v prodloužení Národní třídy a ulice Těšínské, dbát na zachování pohledových souvislostí, 
významných průhledů  v zástavbě, zejména ve vazbě na obytný soubor „Sorela“, 
a dominanty sídel ve správním území města Havířova,  a to i při výsadbě zeleně 
v plochách. 

6.5) V k.ú. Šumbark zachovat ucelenou kompozici sídliště tzv. „Dvouletek“ a centrální části 
Šumbarku (náměstí T. G. Masaryka).

Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých katastrálních území

Text pododdílu se nemění.

C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Text bodů 1 a 2 se Změnou č. 2 Územního plánu Havířov nemění.

3) Zastavitelné plochy – aktualizace Změnou č. 3
k. ú. Bludovice
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace 
Orientační 
výměra v ha

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,26

BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV - 2,82

BL-Z4 smíšené výrobní VS 0,69

BL-Z5 dopravní infrastruktury silniční DS - 8,43

BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,30

BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,38

BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV - 1,12

BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV - 0,86

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV - 1,36

BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV - 0,12

BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV - 0,80

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ - 0,44

BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,30

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,41

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV - 0,69

BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ - 0,13

BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV - 0,10

BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV - 0,62

BL-Z27 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,10
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BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ - 0,16

BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV - 1,26

BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,79

BL-Z33 občanského vybavení - hřbitovů OH - 2,71

BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 2,06

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV - 1,40

BL-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,61

BL-Z37
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

OV - 0,30

BL-Z38 komunikací K - 0,91

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV - 2,62

BL-Z42
výroby a skladování – výroby 
zemědělské

VZ - 1,25

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV - 0,28

BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV částečně zastavěna 0,20

BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV - 2,72

BL-Z46A
BL-Z46B

smíšené obytné venkovské SV -
1,12
0,96

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV - 1,42

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV
Ruší se podmínka zpracování územní 
studie do 1. 1. 2017 

7,18

BL-Z49 smíšené obytné venkovské SV
Ruší se podmínka zpracování územní 
studie do 1. 1. 2017 

12,12

BL-Z50
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,17

BL-Z51
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 2,50

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV - 0,51

BL-Z53 smíšené výrobní VS - 0,17

BL-Z54 smíšené výrobní VS - 0,20

BL-Z55 smíšené výrobní VS - 0,46

BL-Z56 smíšené výrobní VS - 0,38

BL-Z58 bydlení individuálního BI - 0,93

BL-Z59 bydlení individuálního BI - 0,25

BL-Z60 komunikací K - 0,16

BL-Z62 bydlení individuálního BI - 0,46

BL-Z63 bydlení individuálního BI - 6,11

BL-Z64
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,37

BL-Z65 bydlení individuálního BI - 4,14

BL-Z66 bydlení individuálního BI - 4,59

BL-Z67 smíšené výrobní VS - 1,30

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV - 0,49

BL-Z69 bydlení individuálního BI - 0,24

BL-Z70 smíšené výrobní VS - 1,46

BL-Z71 bydlení individuálního BI - 0,28
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BL-Z72 bydlení individuálního BI - 1,15

BL-Z73 bydlení individuálního BI - 2,27

BL-Z74 bydlení individuálního BI - 0,92

BL-Z75 bydlení individuálního BI - 1,02

BL-Z76 bydlení individuálního BI - 1,75

BL-Z77 bydlení individuálního BI - 0,76

BL-Z79 bydlení individuálního BI - 0,91

BL-Z81 bydlení individuálního BI - 1,02

BL-Z83 bydlení individuálního BI - 0,41

BL-Z84 bydlení individuálního BI - 0,67

BL-Z86 bydlení individuálního BI - 0,65

BL-Z87 bydlení individuálního BI - 0,94

BL-Z88 bydlení individuálního BI - 1,58

BL-Z89 bydlení individuálního BI - 0,20

BL-Z90 bydlení individuálního BI - 0,48

BL-Z91 bydlení individuálního BI - 0,31

BL-Z92
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 1,19

BL-Z93
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 1,64

BL-Z94 smíšené výrobní VS - 0,76

BL-Z95 smíšené výrobní VS - 0,15

BL-Z96 smíšené výrobní VS - 0,51

BL-Z97 smíšené výrobní VS - 0,40

BL-Z98 smíšené výrobní VS - 0,35

BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV - 0,69

BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV - 0,33

BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV - 0,99

BL-Z106
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI - 0,22

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2

2/BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,06

k. ú. Dolní Datyně
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DD-Z1
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,19

DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV - 0,15

DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,42

DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV - 0,23

DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV - 0,31
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DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV - 0,97

DD-Z11 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,25

DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV - 0,24

DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV - 0,73

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV - 0,33

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV - 0,15

DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,12

DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,18

DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV - 0,96

DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV - 0,13

DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV - 1,56

DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV - 0,14

DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV - 1,92

DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV - 0,27

DD-Z30 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,54

DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,52

DD-Z32 zemědělské - zahrady ZZ - 0,55

DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 0,30

DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV - 0,21

DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,28

DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

DD-Z39
občanského vybavení -
specifické

OX - 3,85

DD-Z40
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 0,61

DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV - 0,17

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV - 0,19

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV - 0,35

DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV - 0,27

DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV - 1,43

DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV - 0,18

DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV - 2,33

DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV - 0,14

DD-Z51 dopravní infrastruktury silniční DS - 3,52

DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV - 2,08

DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV - 0,70

DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV - 0,65

DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV - 0,17

DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV - 0,81

DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV - 0,45

DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV - 0,32
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DD-Z59 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,37

DD-Z60 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,25

DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV - 0,12

DD-Z62
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI - 0,11

DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV - 0,11

DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV - 0,18

DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV - 0,21

k. ú. Dolní Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DS-Z1 bydlení individuálního BI - 1,06

DS-Z2 rekreace – zahrádkové osady RZ - 1,72

DS-Z3 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,61

DS-Z4 bydlení individuálního BI - 0,86

DS-Z5 bydlení individuálního BI - 0,77

DS-Z6 bydlení individuálního BI - 0,29

DS-Z9 bydlení individuálního BI - 0,37

DS-Z11 bydlení individuálního BI - 5,07

DS-Z12 bydlení individuálního BI - 0,26

DS-Z13 bydlení individuálního BI - 1,23

DS-Z14 bydlení individuálního BI - 0,41

DS-Z15 bydlení individuálního BI - 1,10

DS-Z17 bydlení individuálního BI - 0,34

DS-Z18 bydlení individuálního BI - 0,22

DS-Z19 bydlení individuálního BI - 2,04

DS-Z20 smíšené výrobní VS - 0,63

DS-Z21 smíšené výrobní VS - 0,20

DS-Z23 bydlení individuálního BI - 0,71

DS-Z24 bydlení individuálního BI - 0,25

DS-Z25 bydlení individuálního BI - 0,53

DS-Z26 bydlení individuálního BI - 0,71

DS-Z27 bydlení individuálního BI - 0,76

DS-Z28 rekreace - zahrádkové osady RZ - 0,83

DS-Z29 rekreace - zahrádkové osady RZ - 0,74

DS-Z30 bydlení individuálního BI - 0,69

DS-Z31 bydlení individuálního BI - 1,14

DS-Z32 Zemědělské - zahrady ZZ - 0,25

DS-Z33 smíšené výrobní VS - 0,90

DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ - 0,21

DS-Z37 bydlení individuálního BI - 1,30

7

k. ú. Havířov-město
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

HM-Z1 smíšené výrobní VS - 1,64

HM-Z2 smíšené výrobní VS - 0,23

HM-Z3
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK - 0,63

HM-Z4
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK
Využití plochy se připouští po 
realizaci přeložky silnice I/11

0,61

HM-Z6
občanského vybavení -
specifické

OX - 1,04

HM-Z7 bydlení hromadného BH - 0,92

HM-Z8 komunikací K - 0,31

HM-Z9
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 3,17

HM-Z10 bydlení hromadného BH - 1,95

HM-Z11 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,09

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

HM-Z13 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,24

HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

HM-Z15
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 0,64

HM-Z16
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 0,36

HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,83

HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,45

HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV - 0,09

HM-Z20 bydlení hromadného BH - 0,58

HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV - 0,46

HM-Z22
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 2,69

HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV - 0,47

HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV - 0,47

HM-Z25
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,12

HM-Z26 bydlení individuálního BI - 0,32

HM-Z28 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,17

HM-Z29 bydlení individuálního BI - 0,51

HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV - 0,76

HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV - 0,21

HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,36

HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 0,45

HM-Z35 komunikací K - 0,60

HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,46

HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV - 0,27

HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV - 0,46

HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV - 0,42
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HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV - 0,42

HM-Z43 zemědělské - zahrady ZZ - 0,10

HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV - 0,33

HM-Z45 komunikací K - 2,07

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2

2/HM-Z1
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,13

k. ú. Prostřední Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

PS-Z1 bydlení individuálního BI - 0,40

PS-Z2 bydlení individuálního BI - 0,32

PS-Z3 dopravní infrastruktury silniční DS - 3,64

PS-Z4 smíšené výrobní VS - 0,66

PS-Z5 smíšené výrobní VS - 0,91

PS-Z7 smíšené výrobní VS - 0,38

PS-Z10 komunikací K - 0,51

PS-Z11 smíšené obytné městské SM
Ruší se podmínka zpracování územní 
studie do 1. 1. 2017 

12,67

PS-Z12 občanského vybavení - hřbitovů OH
Využití plochy se připouští po 
realizaci přeložky silnice I/11

3,24

PS-Z13 bydlení individuálního BI - 0,15

PS-Z14 bydlení individuálního BI - 0,40

PS-Z15
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK - 0,44

PS-Z16 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,52

PS-Z17 bydlení individuálního BI - 0,34

PS-Z18 bydlení individuálního BI - 0,41

PS-Z19 smíšené obytné městské SM - 2,42

PS-Z20
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,22

PS-Z21
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,34

PS-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,22

PS-Z23 smíšené výrobní VS - 0,34

PS-Z24 smíšené výrobní VS - 0,37

PS-Z25 smíšené výrobní VS - 0,48

PS-Z26 smíšené výrobní VS - 0,06

PS-Z27 smíšené výrobní VS - 2,37

PS-Z28 bydlení individuálního BI - 0,84

PS-Z29 smíšené obytné městské SM - 2,76

PS-Z30 komunikací K - 1,62

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ - 0,24

PS-Z32 bydlení individuálního BI - 0,77

PS-Z33 bydlení individuálního BI - 0,69
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PS-Z34 bydlení individuálního BI - 1,26

PS-Z35
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV 0,60

PS-Z36
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,20

PS-Z37
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,32

PS-Z38 smíšené výrobní VS - 0,16

PS-Z39 smíšené výrobní VS - 0,68

PS-Z40 smíšené obytné městské SM - 5,85

PS-Z41 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,15

PS-Z42 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,36

PS-Z43 komunikací K - 0,10

PS-Z44A
PS-Z44B

smíšené obytné venkovské SV
0,27
0,56

PS-Z45 bydlení individuálního BI - 0,83

PS-Z46 bydlení individuálního BI - 1,27

PS-Z47 smíšené výrobní VS - 1,68

PS-Z48 bydlení hromadného BH - 0,79

PS-Z49 smíšené výrobní VS - 1,25

PS-Z50 dopravní infrastruktury silniční DS - 6,66

PS-Z51 smíšené výrobní VS - 1,90

PS-Z52 bydlení individuálního BI - 0,62

PS-Z53 bydlení individuálního BI - 0,58

PS-Z54 bydlení individuálního BI - 1,34

PS-Z55 bydlení individuálního BI - 2,04

PS-Z56 bydlení individuálního BI - 1,72

PS-Z57 bydlení individuálního BI - 0,60

PS-Z58 bydlení individuálního BI - 0,46

PS-Z59 bydlení individuálního BI - 1,74

PS-Z61 smíšené výrobní VS - 0,56

PS-Z62
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,35

PS-Z63 bydlení individuálního BI - 0,19

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2

2/PS-Z1 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,22

2/PS-Z2
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,11

k. ú. Šumbark
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

SU-Z1 bydlení individuálního BI - 4,99

SU-Z2 bydlení individuálního BI - 0,17

SU-Z3 bydlení individuálního BI - 0,66

SU-Z4 bydlení individuálního BI - 1,04
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SU-Z5 bydlení individuálního BI - 6,23

SU-Z6 bydlení individuálního BI - 2,97

SU-Z7
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,33

SU-Z8 bydlení individuálního BI - 0,53

SU-Z9 dopravní infrastruktury silniční DS - 4,29

SU-Z10 smíšené obytné městské SM - 4,32

SU-Z13 smíšené obytné městské SM - 0,82

SU-Z14 smíšené obytné městské SM - 0,85

SU-Z15 smíšené obytné městské SM - 1,22

SU-Z16 smíšené výrobní VS - 0,24

SU-Z17 smíšené obytné městské SM - 0,44

SU-Z18 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,40

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ - 0,22

SU-Z20
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,93

SU-Z21
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,21

SU-Z23 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,52

SU-Z24 smíšené výrobní VS - 0,12

SU-Z25
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,25

SU-Z26 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,27

SU-Z27 smíšené výrobní VS - 0,22

SU-Z28 smíšené výrobní VS - 0,23

SU-Z29 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,03

SU-Z30
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK - 0,43

SU-Z31 smíšené výrobní VS - 0,38

SU-Z32 bydlení individuálního BI - 0,25

SU-Z33 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,44

SU-Z34 smíšené výrobní VS - 0,79

SU-Z35 smíšené obytné městské SM
Ruší se podmínka zpracování územní 
studie do 1. 1. 2017 

11,74

SU-Z36 dopravní infrastruktury silniční DS - 5,03

SU-Z37 komunikací K - 0,91

Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
k. ú. Výměra v ha

DS3 dopravní infrastruktury silniční Bludovice 17,90

11

C.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Text bodů 1) a 2) se nemění.

3) Plochy přestavby – aktualizace Změnou č. 3

k. ú. Bludovice
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

BL-P1 smíšené výrobní VS - 2,20

BL-P2
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK - 4,68

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 3

3/BL-P1 bydlení hromadného BH -   3,69

k. ú. Dolní Datyně - nejsou vymezeny plochy přestavby.

k. ú. Dolní Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DS-P1 občanského vybavení - hřbitovů OH - 2,85

DS-P2A
DS-P2B
DS-P2C

smíšené specifické SX -
8,40
4,67

19,62

DS-P3 bydlení individuálního BI - 0,90

DS-P4
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 3,90

DS-P5
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 3,84

DS-P7 smíšené specifické SX - 24,60

k. ú. Havířov-město
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

HM-P1 bydlení hromadného BH - 0,53

HM-P2
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

OV - 0,39

HM-P3
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 0,79

HM-P4
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 2,72

HM-P5
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

OV - 1,84

HM-P6
občanského vybavení –
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 0,63

HM-P7 smíšené výrobní VS - 0,19

k. ú. Prostřední Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

PS-P1 smíšené výrobní VS - 1,25
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PS-P2 smíšené výrobní VS - 0,47

PS-P3 smíšené výrobní VS - 1,31

PS-P4 smíšené výrobní VS - 2,84

PS-P5 smíšené výrobní VS - 3,48

PS-P6 smíšené výrobní VS - 1,70

PS-P7
výroby a skladování – těžkého 
průmyslu

VT - 3,70

PS-P9
výroby a skladování – těžkého 
průmyslu

VT - 28,05

PS-P10
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK - 0,59

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 3

3/PS-P1 smíšené specifické SX

územní studie – vložení dat 
o této studii do evidence územ. 
pl. činnosti do 4 let od vydání 
Změny č. 3

  10,81

k. ú. Šumbark
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

SU-P1 smíšené výrobní VS - 1,62

SU-P2 smíšené výrobní VS - 1,05

SU-P3 občanského vybavení - hřbitovů OH - 3,12

SU-P4 smíšené výrobní VS - 0,44

SU-P5 smíšené výrobní VS - 0,77

Plochy přestavby dopravní infrastruktury silniční (DS)
Označení  ploch Plocha – způsob využití k. ú. Výměra v ha

DS1 dopravní infrastruktury silniční
Havířov-město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá

44,10

DS2 dopravní infrastruktury silniční Bludovice 0,71

C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Text bodů 1) a 2) se nemění.

Úvodní odstavec v bodě 3) se nemění.
Navržené zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) – aktualizace Změnou č. 3

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-Z16 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,44

BL-Z21 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,13

BL-Z28 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,16

k. ú. Dolní Datyně

DD-Z22 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,74

k. ú. Dolní Suchá
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DS-Z32 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,25

DS-Z36 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,21

k. ú. Havířov-město

HM-Z43 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,10

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2

2/HM-Z2 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,15

k. ú. Prostřední Suchá

PS-Z31 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,24

k.ú. Šumbark

SU-Z19 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,22

Text bodu 4) včetně výčtu a výměr navržených ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné 
(ZV) se nemění.

Text bodu 5) včetně výčtu a výměr navržených ploch smíšených nezastavěného území (SN)
se nemění. 

Text bodu 6) včetně výčtu a výměr navržených ploch smíšených nezastavěných území –
rekultivací (SR) se nemění.

Text bodu 7) včetně výměry navržené plochy lesní (L) se nemění.

Text bodů 8) až 10 se nemění.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ

Mění se název oddílu D; za slovo „umisťování“ se doplňuje text:
….VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OBECNÁ USTANOVENÍ PRO 
JEDNOTLIVÉ DRUHY DOPRAV

Text bodů 1) až 5) se nemění.

D.1.1 DOPRAVA SILNIČNÍ

Text bodů 1) až 5) se nemění.

D.1.2 DOPRAVA DRÁŽNÍ

Text bodu 1) se nemění.

D.1.3 DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

Text bodů 1) a 2) se nemění.
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D.1.4 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ

Text bodů 1) až 4) se nemění.

D.1.5 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY

Text bodu 1) se nemění.

D.1.6 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
Z DOPRAVY

Text bodů 1) a 2) se nemění.

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Text bodů 1) až 3) se nemění.

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Text bodů 1) až 8) se nemění.

D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Text bodů 1) až 15) se nemění.

D.2.3 VODNÍ REŽIM

Text bodů 1) až 3) se nemění.
V bodě 4) se ruší v závěru odstavce text:
Lučiny a Sušanky
a nahrazuje se textem:
Lučiny, Sušanky a Venclůvky.

D.2.4 ENERGETIKA

Zásobování elektrickou energií

Text bodů 1) až 6) se nemění.

Zásobování plynem

Text bodů 1) až 4) se nemění.

Zásobování teplem 

Text bodů 1) až 3) se nemění.
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D.2.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Text bodů 1) a 2) se nemění.

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

Text bodů 1) a 2) se nemění.

D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Text bodů 1) až 3) se nemění.

Text bodu 4) včetně výčtu a výměr navržených ploch občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (OV) se nemění.

Úvodní odstavec bodu 5) se nemění.
Navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského vybavení - komerčních zařízení 
(OK) – aktualizace Změnou č. 3.

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Výměra  v ha

k. ú. Bludovice

BL-P2 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 4,68

k. ú. Havířov-město

HM-Z3 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,63

HM-Z4
občanského vybavení – komerčních zařízení (OK)
využití plochy se připouští po realizaci přeložky silnice I/11

0,61

k. ú. Prostřední Suchá

PS-Z15 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,67

PS-P10 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,59

k. ú. Šumbark

SU-Z30 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,43

Text bodu 6) včetně výčtu a výměr navržených ploch občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení (OS) se nemění.

Text bodu 7) včetně výčtu a výměr navržených ploch občanského vybavení – hřbitovů se 
nemění (OH).

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Text bodu 1) se nemění.

Text bodu 2) včetně výčtu a výměr navržených ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné 
(ZV) se nemění. 

Ruší se název oddílu E), který zní:
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

a nahrazuje se názvem:

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ,  ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABIITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Ruší se název oddílu E.1), který zní:

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

a nahrazuje se názvem:

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Úvodní text a text bodů 1) až 9) se nemění.

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Text bodů 1) až 8) se nemění.

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Text bodů 1) a 2) se nemění.

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Text bodů 1) a 2) se nemění.

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Text bodu 1) se nemění.

V bodě 2) se se ruší text: ….Lučina a Sušanka …
a nahrazuje se textem: ….. Lučina, Sušanka a Venclůvka (Dolní Datyňka)….

Ruší se název oddílu E.6), který zní
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E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

a nahrazuje se názvem:

E.6 REKREACE V KRAJINĚ

Text bodů 1) až 3) se nemění.

V názvu oddílu se ruší text, který zní: Vymezení ploch pro

E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

1) Územním plánem nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA

Text bodů 1) až 13) se nemění.

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Nemění se podmínky využití ploch:
smíšených obytných – městského centra(SMC)
smíšených obytných městských (SM)
smíšených obytných venkovských (SV)
bydlení hromadného (BH)
bydlení individuálního (BI)
rekreace – zahrádkových osad (RZ)
občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV)
občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS)
občanského vybavení - komerčních zařízení (OK)
občanského vybavení - hřbitovů (OH)
občanského vybavení - specifických (OX) 
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Upravují se podmínky využití ploch smíšených specifických (SX) 
PLOCHY SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ     (SX)

Hlavní využití: 
se nemění

Přípustné využití: 
na závěr 4. odrážky se doplňuje text:
-…v ploše označené 3/PS-P1 pouze výrobu, výrobní služby a podnikatelské aktivity bez 

negativních vlivů na životní prostředí;

na závěr 13. odrážky se doplňuje text:
- … s výjimkou plochy označené 3/PS-P1;

na závěr 17. odrážky se doplňuje text:
- … s výjimkou plochy označené 3/PS-P1;

Využití podmíněně přípustné:
v 1. odrážce se za slova „fotovoltaické elektrárny“ doplňuje text: … s výjimkou plochy označené 
3/PS-P1;

Nepřípustné využití :
za 4. odrážku se doplňuje odrážka s textem:
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin - skladování a třídění sběrných surovin), zařízení 

na výrobu elektrické energie –  fotovoltaické elektrárny a stavby pro výrobu, výrobní služby 
a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní prostředí v ploše označené 3/PS-P1;

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
se nemění

Nemění se podmínky využití ploch:
smíšených výrobních (VS) 
výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT)
výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL)
výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ)
veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV)
komunikací (K)
dopravní infrastruktury silniční (DS)
dopravní infrastruktury drážní (DD)
technické infrastruktury – technického vybavení (TI)
zemědělských - sadů (ZS)
zemědělských - zahrad (ZZ)
zemědělských – orné půdy, trvalých travních porostů (Z)
smíšených nezastavěného území (SN)
smíšených nezastavěného území – rekultivací (SR)
lesních (L)
lesních – hospodářských (L)
lesních – rekreačních (LR)
vodních a vodohospodářských (VV) 
přírodních – územního systému ekologické stability (ÚSES)
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Veřejně prospěšné stavby pro dopravu - D

Výčet veřejně prospěšných staveb pro dopravu nemění.

Veřejně prospěšné stavby pro vodní hospodářství: 
ČOV – čistírny odpadních vod, OOV – ostravský oblastní vodovod
Výčet veřejně prospěšných staveb pro vodní hospodářství nemění.

Veřejně prospěšné stavby pro energetiku:  
Výčet veřejně prospěšných staveb pro energetiku nemění.

Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability
Výčet veřejně prospěšných opatření pro územní systém ekologické stability nemění.

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Text oddílu se nemění.

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA

Text oddílu se nemění.

J. VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Text oddílu se nemění.

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Ruší se text bodu 1), který zní:
1) Na plochy, které na sebe svým způsobem vymezení navazují a jejich řešení se bude 

navzájem ovlivňovat, zpracovávat územní studie jako pro jeden celek i v případě, že 
zastavitelné plochy jsou vymezeny v různých katastrálních územích.

Ruší se podmínka zpracování územní studie pro zastavitelné plochy BL-Z48, BL-Z49, 
PS-Z11, SU-Z35 a pro plochu přestavby PS-P10 (viz výkres A.1  Základní členění).
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Změnou č. 3 se doplňuje plocha
Plocha
číslo

Katastrální 
území

Plocha – způsob využití Podmínky
realizace

Výměra 
v ha

3/PS-P1 Prostřední Suchá SX
Smíšená 
specifická

územní studie – vložení dat 
o této studii do evidence 
územ. pl. činnosti do 4 let od 
vydání Změny č. 3

10,81

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Text oddílu se nemění.

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Text oddílu se nemění.

N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Ruší se text
Textová část Územního plánu Havířova obsahuje 75 listů, s přílohou č. 1 obsahuje 80 listů.

Grafická část Územního plánu Havířova obsahuje výkresy v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část Změny č. 1  Územního plánu Havířova obsahuje 11 listů, s přílohou č. 1 
obsahuje 12 listů.
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Havířova obsahuje výkresy v měřítku

A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000

Výřezy výkresů
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část Změny č. 2 Územního plánu Havířova obsahuje titulní stranu, 2 strany obsahu 
a 7 stran textu.
Grafická část  Změny č. 2 Územního plánu Havířova obsahuje  výřezy výkresů v měřítku
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A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000

a nahrazuje se textem
Textová část Územního plánu Havířova po Změně č. 2 obsahuje 75 listů, s přílohou č. 1 
obsahuje 80 listů.

Grafická část Územního plánu Havířova po Změně č. 2 obsahuje výkresy v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část Změny č. 3  Územního plánu Havířova obsahuje titulní list, 2 stránky obsahu, 
21 stran textu. 

Grafická část Změny č. 3 Územního plánu Havířova obsahuje výřezy výkresů v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Vysvětlení pojmů v Příloze č. 1 se nemění.
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A)  DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, 

 ÚDAJE O PODKLADECH 

 

A.1) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP HAVÍŘOV,  

     POSTUP PRACÍ    

 

Správní území města Havířov bylo řešeno Územním plánem Havířov, který byl vydán 

Zastupitelstvem města Havířov jako Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 

25. 4. 2014. Následně byly zpracovány a vydány dvě změny Územního plánu Havířov. 

Změna č. 1 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova jako 

Opatření obecné povahy Usnesením č. 553/14ZM/2016 ze dne 26. 9. 2016. Změna č. 1 nabyla 

účinnosti dne 26. 10. 2016. 

Změna č. 2 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířov jako 

Opatření obecné povahy Usnesením č. 759/19ZM/2017. Změna č. 2 nabyla účinnosti dne 

21. 7. 2017. 

Dne 27. 2. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání o pořízení 

Změny č. 3 Územního plánu Havířov Usnesením č. 680/17ZM/2017.  

 

Důvody pořízení Změny č. 3 Územního plánu Havířov  

Důvodem pořízení změny je zejména: 

1) Aktualizace vymezené hranice zastavěného území. 

2) Prověření změny využití pozemků parc. č. 520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 

521/8 k.ú. Bludovice nacházející se v zastavěném území ve stabilizované ploše 

občanského vybavení - veřejné infrastruktury – OV včetně zastavitelné plochy (BL-Z57) 

dopravní infrastruktury silniční  - DS na stabilizovanou plochu hromadného bydlení  - BH.  

3) Prověření změny využití pozemků parc. č. 2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 

2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 

2206/39, 2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 

2510/6, 2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 2662/6 k.ú. Prostřední Suchá nacházející se 

částečně v zastavěném území v ploše přestavby (PS-P10) občanského vybavení – 

komerčních zařízení – OK na plochu přestavby smíšené specifické – SX, která nebude mít 

negativní účinky na životní prostředí s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, 

sběrných dvorů (třídící dvory a sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin) 

a stavby pro infrastrukturu drážní  - vlečky. 

 

Zadání Změny č. 3 Územního plánu Havířov bylo zpracováno v souladu s § 11 a s přílohou 

č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Následně bylo projednáno a upraveno na základě výsledku projednání dle ust. § 47 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

Zadání Změny č. 3 Územního plánu Havířov bylo schváleno dne 25. 9. 2017 Usnesením 

č. 822/20ZM/2017.    
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A.2) OBSAH A ROZSAH ZMĚNY Č. 3 ÚP HAVÍŘOV 

 

Změna č. 3 Územního plánu Havířov obsahuje části: 

A. Změnu č. 3 Územního plánu Havířov 

B. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Havířov 

A. Změna č. 3 Územního plánu Havířov obsahuje: 
A. Textovou část 

A. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 3  v měřítku 

1 : 5 000: 

A.1 Výkresu základního členění území                

A.2 Hlavního výkresu– urbanistické koncepce a koncepce uspořádaní krajiny    

A.3 Koncepce dopravní infrastruktury               

A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství       

A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky 

 a elektronických komunikací 

A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

                  

B. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Havířov obsahuje: 

B. Textovou část 

B. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 3  v měřítku 

1 : 5 000  

B.1 Koordinačního výkres u 

 

Grafická část je zpracována na průsvitkách k podkladním výkresům Územního plánu Havířov 

po vydání Změny č. 2 v měřítku 1 : 5 000, a to  v rozsahu měnících se částí.  

Změna č. 2 je tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov po vydání Změny č. 2 (kresba 

výkresů ÚP Havířov po Změně č. 2 je potlačena tak, aby vynikly změny v území řešené 

Změnou č. 3). 

 

Obsah grafické části Změny č. 3 - výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 3 ÚP 

Havířov: 

A.1 Výkres základního členění území obsahuje hranici zastavěného území aktualizovanou 

Změnou č. 3 k 1. 3. 2018 a upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou 

zástavbu.  

A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny obsahuje 

aktualizovanou hranici zastavěného území Změnou č. 3 k 1. 3. 2018, vymezení zastavěných 

ploch dle způsobu využití, a upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou 

zástavbu. Dále jsou vymezeny plochy změn řešené Změnou č. 3, tj. jsou vymezeny změny 

způsobu využití zastavitelné plochy a ploch přestaveb vymezených Územním plánem Havířov 

(viz kapitola A.1 Důvody pořízení Změny č. 3 Územního plánu Havířov). Urbanistická 

koncepce se Změnou č. 3 významným způsobem  nemění. Plochy změn řešené Změnou č. 3 

nemají vliv na koncepci uspořádání krajiny. 

A.3 Koncepce dopravní infrastruktury obsahuje aktualizovanou hranici zastavěného území 

Změnou č. 3 k 1. 3. 2018, vymezení zastavěných ploch dle způsobu využití, a upravené 

hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou zástavbu. Dále jsou vymezeny plochy 

změn řešené Změnou č. 3, tj. jsou vymezeny změny způsobu využití zastavitelné plochy 

a ploch přestaveb vymezených Územním plánem Havířov. Koncepce dopravní infrastruktury 

se Změnou č. 3 nemění.    
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A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství obsahuje aktualizovanou 

hranici zastavěného území Změnou č. 3 k 1. 3. 2018, vymezení zastavěných ploch dle 

způsobu využití, a upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou zástavbu. 

Byl prověřen soulad zakreslení sítí vodovodů a kanalizací s Územně analytickými podklady 

SO ORP Havířov, aktualizací 2016 a s průběžně aktualizovanými daty předanými 

pořizovatelem zpracovateli Změny č. 3.  

Dále jsou vymezeny plochy změn řešené Změnou č. 3, tj. jsou vymezeny změny způsobu 

využití zastavitelné plochy a ploch přestaveb vymezených Územním plánem Havířov. 

Koncepce vodního hospodářství se Změnou č. 3 nemění.    

A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací 

obsahuje aktualizovanou hranici zastavěného území Změnou č. 3 k 1. 3. 2018, vymezení 

zastavěných ploch dle způsobu využití, a upravené hranice zastavitelných ploch s ohledem na 

realizovanou zástavbu. Byl prověřen soulad zakreslení sítí  pro přenos elektrické energie, 

plynovodů a elektronických komunikací s Územně analytickými podklady SO ORP Havířov, 

aktualizací 2016 a s průběžně aktualizovanými daty předanými pořizovatelem zpracovateli 

Změny č. 3.  

Dále jsou vymezeny plochy změn řešené Změnou č. 3, tj. jsou vymezeny změny způsobu 

využití zastavitelné plochy a ploch přestaveb vymezených Územním plánem Havířov. 

Koncepce technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací se Změnou č. 3 

nemění. 

Výkres B.1 Koordinační výkres obsahuje aktualizovanou hranici zastavěného území 

Změnou č. 3 k 1. 3. 2018, vymezení zastavěných ploch dle způsobu využití, a upravené 

hranice zastavitelných ploch s ohledem na realizovanou zástavbu. Dále jsou vymezeny plochy 

změn řešené Změnou č. 3, tj. jsou vymezeny změny způsobu využití zastavitelné plochy 

a ploch přestaveb vymezených Územním plánem Havířov. Dále byly aktualizovány limity 

využití území dle ÚAP SO ORP Havířov, aktualizace 2016 a předaných průběžně 

aktualizovaných podkladů k únoru 2018.  

Nedokládají se výkresy, které nejsou dotčeny řešením Změny č. 3: 

B.2 Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu  - vzhledem k tomu, že nejsou navrženy 

nové zábory půdy. 

Výkres B.3 Výkres širších vztahů - vzhledem k tomu, že se vazby řešeného území (zejména 

vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na správní 

území okolních obcí Změnou č. 3 nemění.  

 

Plochy změn vymezené Změnou č. 3 jsou v textové a grafické části označeny: 

číslem změny územního plánu  / zkratkou označující katastrální území, ve kterém jsou 

vymezeny - číslem plochy přestavby (např. 3/PS-P1). 
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A.3) ÚDAJE O PODKLADECH 

  

Pro zpracování Změny č. 3 byla použita územně plánovací dokumentace a podklady: 

- Územní plán Havířov, nabytí účinnosti dne 25. 4. 2014; 

- Změna č. 1 Územního plánu Havířov, vydaná Opatřením obecné povahy, nabytí účinnosti 

dne 26. 10. 2016; 

- Změna č. 2 Územního plánu Havířov, vydaná Opatřením obecné povahy, nabytí účinnosti 

dne 21. 7. 2017;   

- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, (schválena usnesením vlády 

České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276); 

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, v platném rozsahu; 

- ÚAP a RURÚ SO ORP Havířov – aktualizace 2016; 

- Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje, aktualizace 2017; 

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, schválena 

usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007; 

- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, schválena usnesením 

zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008; 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny, schválena usnesením zastupitelstva kraje 

č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005;  

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje, schválen 

zastupitelstvem v září 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území 

Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010); 

- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026, který byl 

přijat a schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 2. 2016 usnesením 

č. 18/1834. Jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského 

kraje č. 1/2016 s účinností ze dne 11.3. 2016. 

- Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, nařízení 

Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009;  

- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzato na vědomí radou kraje dne 

20. 5. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce  

(říjen 2009); 

- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, 

s.r.o.); 

- Krajský programem snižování emisí Moravskoslezského kraje, vydán nařízením 

Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004, včetně Aktualizace programu 

snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010); 

- Plán dílčího povodí Horní Odry, schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 

21.  dubna 2016; 

- Plán oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje, závazná část 

vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010; 

- Akční plán ke strategickým hlukovým mapám; 
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- Strategie rozvoje kraje na léta 2009 - 2016 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na 

Jízdárně 7, 702 00 Ostrava); 

- Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010 - 2012, (Agentura pro 

regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava); 

- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 

– 2013 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava); 

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014, 

schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010. 

- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje z listopadu 2011 

- Strategie rozvoje kraje na léta 2009 – 2016, Program rozvoje Moravskoslezského kraje na 

období 2010 – 2012; 

- Krizový plán Moravskoslezského kraje (zprac. Hasičský záchranný sbor kraje). 

- Cílové charakteristiky krajiny MSK – územní studie (T-plan, květen 2013); 

- Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části 

Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná, březen 2013; 

- Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, ve věci 

změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve ze dne 2. 6. 2015, 

č.j. 870/580/15,37302/ENV. 

Koncepce řešení navržená Změnou č. 3 Územního plánu Havířov není v rozporu s výše 

uvedenou dokumentací, uvedenými koncepčními materiály Moravskoslezského kraje a dalšími 

podklady pro zpracování Změny č. 3. Podrobný popis záměrů na změny řešené Změnou č. 3 

jsou součástí jednotlivých kapitol odůvodnění. 

 

 

 

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Aktualizace zastavěného území Změnou č. 3 a vymezení změn v území (ploch přestavby) 

nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. 
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C)  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ NA 

ÚPRAVY PO PROJEDNÁNÍ DLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

C.1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 

Zadání Změny č. 3 Územního plánu Havířov bylo schváleno dne 25. 9. 2017 Usnesením 

č. 822/20ZM/2017.    

 

Požadavky zadání 

 

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 

Při zpracování návrhu změny Územního plánu Havířov respektovat Politiku územního rozvoje 

ČR, ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 

15. 4. 2015 č. 276. 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 budou změnou č. 3 plně respektovány.   

Dále budou respektovány koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje. 

Z hlediska širších vztahů budou respektovány vazby řešeného území na sousední obce. 

Při zpracování návrhu změny Územního plánu Havířov vycházet ze zpracovaných územně 

analytických podkladů pro SO ORP (správní obvod obce s rozšířenou působností), které byly 

aktualizovány v roce 2016. 

Základní urbanistická koncepce rozvoje území města Havířova se změnou č. 3 Územního 

plánu Havířov měnit nebude. Hlavní koncepce vyplývá z postavení statutárního města 

Havířova jako správního, kulturního, obslužného centra s významnou funkcí obytnou. 

Charakter města a jeho vztah k sídelní struktuře bude zachován.  

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

Výše uvedené požadavky jsou respektovány. Změna č. 3 je zpracována v souladu s Politikou 

územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje a není v rozporu s koncepčními rozvojovými materiály 

Moravskoslezského kraje. Podrobněji viz kapitola H.1) Výsledek přezkoumání souladu 

Změny č. 3 Územního plánu Havířov s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem. 

Při zpracování Změny č. 3 bylo vycházeno z Územně analytických podkladů pro SO ORP 

Havířov, aktualizace 2016 a aktualizovaných dat předaných pořizovatelem v únoru 2018.  

Data z aktualizace k r. 2016 již byla aktualizována pro potřebu územního plánu Změnou č. 2, 

která byla vydána Zastupitelstvem města Havířov Opatřením obecné povahy a nabyla 

účinnosti dne 21. 7. 2017.  

Limity území vyplývající z ÚAP SO ORP Havířov jsou respektovány, jejich výčet je uveden 

v příloze odůvodnění Změny č. 3. Graficky jsou tyto limity zobrazeny v Koordinačním 

výkrese.  
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Data k aktualizaci územně analytických podkladů pro rok 2016 a předaná data v únoru 2018 

byla prověřena ve vazbě na zapracování nově realizovaných sítí technické infrastruktury ve 

vazbě na zpracovanou Změnu č. 2 ÚP Havířov. Zákres sítí technické infrastruktury je 

v souladu s předanými daty a není ho potřeba Změnou č. 3 opět aktualizovat.    

Nové záplavové území nebo sesuvné území, případně jiný limit s významným dopadem na 

možný rozvoj zástavby nebyl stanoven nebo zaveden do evidence. 

Dílčí změny v území navržené Změnou č. 3 nemají vliv na správní území sousedících obcí ani 

na celkovou koncepci Územního plánu Havířov. 

 

a1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 

zastavitelných ploch 

 

1) Aktualizovat vymezení zastavěného území. 

2) Prověřit změnu využití pozemků parc.č. 520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 521/6, 

521/8 k.ú. Bludovice nacházející se v zastavěném území ve stabilizované ploše občanského 

vybavení - veřejné infrastruktury – OV včetně zastavitelné plochy (BL-Z57) dopravní 

infrastruktury silniční  - DS na stabilizovanou plochu hromadného bydlení  - BH.  

3) Prověřit změnu využití pozemků parc.č. 2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 

2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 

2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 

2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 2662/6 k.ú. Prostřední Suchá nacházející se částečně 

v zastavěném území v ploše přestavby (PS-P10) občanského vybavení – komerčních zařízení – 

OK na plochu přestavby smíšené specifické – SX, která nebude mít negativní účinky na životní 

prostředí s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů (třídící dvory a 

sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin) a stavby pro infrastrukturu drážní  - 

vlečky. 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

ad 1) Hranice zastavěného území byla aktualizována k 1. 3. 2018.  

ad 2) Uvedené pozemky včetně pozemků  parc. č. 520/1 a 521/7 byly vymezeny jako plocha 

přestavby bydlení hromadného(BH) a označením 3/BL-P1.  

ad 3) Uvedené pozemky byly vymezeny jako plocha přestavby smíšená specifická (SX) 

s označením 3/PS-P1. Pro tuto plochu byly zpřesněny podmínky jejího využívání v rámci 

podmínek stanovených pro plochy smíšené specifické (SX) v textové části A, oddíle F. 

 

a2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

Bude vyhodnocena potřeba dílčích změn koncepce veřejné infrastruktury v souvislosti 

s požadovanými změnami urbanistické koncepce. V případě potřeby navrhnout doplnění 

veřejné infrastruktury.  

Řešení navržené Změnou č. 3 

Návrh technické infrastruktury, případně možnost napojení zastavitelných ploch vymezených 

Změnou č. 3 na technickou infrastrukturu je podrobně popsán v kapitole E.3 Vymezení 

zastavitelných ploch.  
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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 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

Plocha označená 3/BL-P1 byla vymezena Územním plánem Havířov jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) v zastavěném území a Změnou 

č. 3 se  navrhuje změna způsobu jejího využití na plochu bydlení hromadného. Rozsah plochy 

se nemění a nemá vliv na okolní krajinu.  

Plocha označená 3/PS-P1 je situována z převážné části v zastavěném území a je územním 

plánem vymezena jako plocha přestavby pro občanské vybavení – komerční zařízení (OK). 

Změnou č. 3 je navržena změna větší části této plochy ve prospěch ploch smíšených 

specifických (SX), které připouští větší rozsah multifunkčního využití, ale které je navrženo 

s ohledem na situování plochy v blízkosti obytné zástavby a obchodního centra částečně 

omezit vyloučením možnosti realizace zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů 

(tj. třídících dvorů a sběrny surovin) a staveb pro infrastrukturu drážní  - vlečky. 

 

b3) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 

Nové plochy a koridory územních rezerv nebudou v rámci změny vymezeny.   

Vzato na vědomí. Nové plochy a koridory územních rezerv nebyly Změnou č. 3 vymezeny.   

 

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Pro řešené území nevyplývají žádné požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, 

veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 

předkupní právo. 

Vzato na vědomí. Změnou č. 3 nebyly vymezeny žádné 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 

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci, nejsou 

stanoveny.  

Prověřit požadavek u nově navrhované plochy přestavby smíšené specifické – SX lokalita č. 3, 

kde bude rozhodování o změně v území podmíněno zpracováním územní studie. 

Vzato na vědomí. Změnou č. 3 nebyly vymezeny plochy nebo koridory, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením 

dohody o parcelaci.  

Podmínka pro zpracování územní studie byla stanovena pro plochu přestavby smíšenou 

specifickou vymezenou Změnou č. 3 a označenou 3/PS-P1. 

Změnou č. 3 se ruší podmínka zpracování územní studie pro zastavitelné plochy BL-Z48, BL-

Z49, PS-Z11, SU-Z35 a pro plochu přestavby PS-P10 (viz výkres A.1  Základní členění). 
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e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Zpracování variantního řešení není vyžadováno, řešení změny bude invariantní. 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

Vzato na vědomí. Změnou č. 3 nejsou zpracovány varianty řešení. 

 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh změny bude vypracován ve stejném uspořádání jako platný Územní plán Havířov 

v měřítku 1 : 5000 v rozsahu měnících se částí. 

Návrh bude obsahovat: 

 Textovou část návrhu, která bude zpracována v rozsahu měnících se částí textové části 

Územního plánu Havířov  

 A. Grafickou část, která obsahuje výkresy v měřítku 

 A.1 Výkres základního členění území               1 : 5 000 

 A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

 A.3 Koncepce dopravní infrastruktury              1 : 5 000 

 A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství       1 : 5 000 

 A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky a elektronických  

           komunikací                     1 : 5 000 

 A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací       1 : 5 000 

 

 Textovou část odůvodnění, která bude obsahovat srovnávací text s vyznačením změn 

Územního plánu Havířov 

 B. Grafickou část odůvodnění, která obsahuje výkresy v měřítku  

 B.1 Koordinační výkres                  1 : 5 000 

 B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu         1 : 5 000 

 B 3. Výkres širších vztahů                  1 : 50 000  

Návrh bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních v digitální podobě, pro potřeby projednání 

budou vyhotoveny dvě paré tisků.     

 

Změna č. 3 Územního plánu Havířov je zpracována nad Územním plánem Havířov po Změně 

č. 2. Změna č. 3 obsahuje: 

A. Změnu č. 3 Územního plánu Havířov 

B. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Havířov 

A. Změna č. 3 Územního plánu Havířov obsahuje: 

A. Textovou část 

A. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 3  v měřítku 

1 : 5 000: 

A.1 Výkresu základního členění území                

A.2 Hlavního výkresu– urbanistické koncepce a koncepce uspořádaní krajiny    

A.3 Koncepce dopravní infrastruktury               

A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství       

A.5 Koncepce technické infrastruktury – energetiky 

 a elektronických komunikací 

A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
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B. Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Havířov obsahuje: 

B. Textovou část 

B. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů dotčených řešením Změny č. 3  v měřítku 

1 : 5 000  

B.1 Koordinačního výkres u 

 

Grafická část je zpracována na průsvitkách k podkladním výkresům Územního plánu Havířov 

po vydání Změny č. 2 v měřítku 1 : 5 000, a to  v rozsahu měnících se částí.  

Změna č. 2 je tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov po vydání Změny č. 2 (kresba 

výkresů ÚP Havířov po Změně č. 2 je potlačena tak, aby vynikly změny v území řešené 

Změnou č. 3). 

 

Nedokládají se výkresy, které nejsou dotčeny řešením Změny č. 3: 

B.2 Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu  - vzhledem k tomu, že nejsou navrženy 

nové zábory půdy. 

Výkres B.3 Výkres širších vztahů - vzhledem k tomu, že se vazby řešeného území (zejména 

vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na správní 

území okolních obcí Změnou č. 3 nemění.  

 

Plochy změn vymezené Změnou č. 3 jsou v textové a grafické části označeny: 

číslem změny územního plánu  / zkratkou označující katastrální území, ve kterém jsou 

vymezeny - číslem plochy přestavby (např. 3/PS-P1). 

 

Podrobněji viz kapitola A.2) Obsah a rozsah Změny č. 3 ÚP Havířov.  

Počet vyhotovení je respektován. 

 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území 

Ve správním území statutárního města Havířova v katastrálním území Havířov – město se 

nachází evropsky významná lokalita „Mokřad u Rondelu CZ0813455“. 

Na základě výsledku projednání návrhu zadání bude nedílnou součástí řešení změny č. 3 ÚP 

Havířov, v dalším stupni územně plánovací dokumentace, vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí zpracované, na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona, osobou 

k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně 

plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES, území chráněná ve 

smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení bude 

i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví.  

V rámci posouzení vlivů na životní prostředí bude porovnán soulad navržených cílů a záměrů 

územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími se 

k danému území. 

Na základě výsledku projednání návrhu zadání bude zpracováno vyhodnocení vlivů Územního 

plánu Havířov na udržitelný rozvoj území.  

Posouzením návrhu zadání ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen vliv na evropsky 

významné lokality a na ptačí oblasti. 
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Řešení navržené Změnou č. 3 

Vzato na vědomí. Pro Změnu č. 3 Územního plánu Havířov je zpracováno Vyhodnocení 

předpokládaných vlivů Změny č. 3 Územního plánu Havířov na udržitelný rozvoj území, 

jehož součástí je posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Zpracovatelem tohoto posouzení je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (osoba oprávněná podle § 19 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).   

Dále jen Změna č. 3. 

 

C.2) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ NA ÚPRAVY PO PROJEDNÁNÍ DLE 

§ 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Požadavky na úpravu návrhu změny č. 3 ÚP Havířov po společném jednání:  

 

1. Textová část územního plánu Havířov po změně č.2 upravená změnou č. 3 – text 

s vyznačením změn  

 – vypustit text str. 5  …. městskou památkovou zónu…..viz níže  

 

Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice 

1) Urbanistická koncepce navržená územním plánem vyplývá ze stávající funkce města, 

tj. dominantní funkce obytné, doplňující funkce obslužné, rekreační a výrobní. Z hlediska 

rozvoje města je hlavní prioritou udržení stabilního počtu obyvatel v produktivním věku 

a zachování atraktivity území při respektování podmínek stanovených pro městskou 

památkovou zónu a respektování významu a urbanistického vývoje jednotlivých 

katastrálních území náležících do správního území statutárního města Havířova. Nezbytná 

je tedy dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, možnost rozvoje ploch pro 

sportovní a relaxační aktivity, občanského vybavení, podpora podnikání s ohledem na 

možnost zvyšování počtu pracovních míst, tj. vymezení ploch pro výrobu. 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

Pokyn byl splněn. V bodě 1) ve druhé větě spojka „a“ za slovem „věku“ byla nahrazena 

čárkou, a byla vypouštěna část věty, která zní: 

….. při respektování podmínek stanovených pro městskou památkovou zónu ….. 

Úprava byla provedena jak v textu s vyznačením změn, tak ve výrokové části.  

   

2. Vypustit text Odůvodnění změny č. 3 ÚP Havířov z přílohy – limity využití území str.57: 

 

návrh  evangelický hřbitov se vstupní bránou, úsekem oplocení (západní a jižní  

 strana), náhrobky členů rodiny Primus a Slonawski a pozemek parc. 

č. 1350; 

návrh     fara čp. 302, parc. č. 1135; 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

Pokyn byl splněn – viz příloha – limity území, po úpravách str. 67. 
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3. Vypustit text změny č. 3 ÚP Havířov vymezení ploch ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno  zpracováním studie - prodloužení územních studií. 

4. Stanovení územní studie ponechat pouze u nové plochy přestavby 3/PS-P1. 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 

Pokyn byl splněn. Ruší se podmínka zpracování územní studie pro zastavitelné plochy  

BL-Z48,  BL-Z49, PS-Z11, SU-Z35 a pro plochu přestavby PS-P10.  

Podmínka zpracování územní studie pro plochu přestavby  3/PS-P1 řešené Změnou č. 3 byla 

ponechána. 

 

 

 

D) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

Změnou č. 3 nejsou navrženy žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

Změnou č. 2 bylo navrženo napojení části Města Petřvald na stokovou síť Havířova 

zakončenou na ÚČOV Havířov. 

Dále byl do textové části Územního plánu Havířov, do kapitoly D.2.2 Vodní hospodářství - 

likvidace odpadních vod, doplněn záměr napojení části Města Petřvald na stokovou síť 

Havířova zakončenou na ÚČOV Havířov. Jedná se o záměr nadmístního významu, který není 

řešen Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jehož cílem je zabezpečit 

likvidaci odpadních vod z města Petřvald, části Podlesí č. 1 a 2. Návrhem řešení byla, mimo 

jiné, sledována ekonomie výstavby splaškové kanalizace a možnost dlouhodobého 

efektivního řešení. Tento nadmístní záměr je nutno zapracovat do územně analytických 

podkladů dotčené obce s rozšířenou působností a z tohoto důvodu byl městu Petřvald 

pořizovatelem zaslán podnět na zapracování uvedeného řešení likvidace odpadních vod do 

Územního plánu Petřvald. 
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E) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 

VARIANTY 

 

E.1) SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

A BYDLENÍ 

 

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

 

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

rok stav 1.1. narození zemřelí 
přistěho-

vaní 

vystěho-

vaní 

přirozená 

měna 

saldo 

migrace 

změna 

celkem 

2001 85 975 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473 

2002 85 502 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231 

2003 85 271 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357 

2004 84 914 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130 

2005 84 784 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357 

2006 84 427 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208 

2007 84 219 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186 

2008 84 033 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475 

2009 83 558 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662 

2010 82 896 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874 

2011 
79 690 

76 694* 

723 890 1 127 2 147 -167 -1 020 -1 187 

Průměr 2001-2011 754 813 1 260 1 668 -59 -408 -467 

2012 77 371 724 869 1 203 2 190 -145 -987 -1 132 

2013 76 109 683 916 1 129 2 158 -233 -1 029 -1 262 

2014 75 049 692 825 1 282 2 209 -133 -927 -1 060 

2015*** 74 101 658 863 1 479 2 222 -205 -743 -948 

2016*** 73 274 677 869 1 403 2 038 -192 -635 -827 

 

*  údaj ve sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 se jevil jako nepravděpodobný, uváděn byl tedy 

za rok 2011 i údaj získaný na MM Havířov. 

** počet obyvatel ke konci roku 2014, metodicky je tento údaj pouze omezeně srovnatelný 

s výsledky sčítání (převzato z Analýzy struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov, 

zhotovitel RNDr. Milan Polednik, listopad 2015) 

*** Stav obyvatel k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016 (zdroj: ČSÚ) 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__555088# 

 

Z výše uvedených  údajů je zřejmé, že ve správním území města Havířova i nadále pokračuje 

pokles počtu obyvatel.  

V provedené prognóze v Územním plánu Havířov bylo k roku 2025 předpokládáno, že dojde 

k poklesu obyvatel na cca 77 300. Odhadnutý pokles obyvatel byl tedy cca 170 obyvatel 

ročně.  

Pokud bude vycházeno z údajů Českého statistického úřadu a byl v roce 2011 udáván ve 

správním území města Havířova celkový počet obyvatel 76 694 a na konci roku 2016 je 

udáván ČSÚ počet obyvatel 73 274, pak je průměrný roční pokles obyvatel od roku 2012 

větší než 1000 obyvatel ročně, tedy téměř šestinásobný proti odhadu v době zpracování 

Územního plánu Havířov. 
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Nepříznivý je jak vývoj počtu obyvatel přirozenou měnou tak migrací. Dá se tedy očekávat, 

že počet obyvatel bude i nadále klesat. Zpomalení tohoto nepříznivého vývoje počtu obyvatel 

je možné pomocí opatření v oblasti bydlení, a to zvýšení kvality a atraktivity bydlení. 

 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově (včetně prognózy územního 

plánu do r.2025)  

rok 

 

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Bludovice 2 369 2 658 3 446 3 069 2 915 17 083 25 429 22 662 19 672 

Dol.Datyně 507 544 503 438 474 464 423 384 390 

Havířov-

Město 
- - - - 39 606 48 736 45 708 38 384 35 570 

P.Suchá 

D. Suchá 
1 605 2 918 7 486 7 869 7 228 6 221 5 372 5 853 6 077 

Šumbark 692 1 103 1 347 1 522 880 9 564 8 229 18 229 23 323 

 

celkem 

 

5 173 7 223 12 782 12 898 51 103 82 068 85 946 86 297 85 855 

 

rok 

 

2011 2015* 2015 

dle ČSÚ 

2016 

dle ČSÚ 

k 1. 1. 2017* 

dle údajů 

Města 

Havířova 

Prognóza 

k r. 2025 

upravená 

Změnou č. 2 

Bludovice 

 + Podlesí 18 986 18 416* 

  2 723 

 +  

14 247 
V případě 

průměrného 

poklesu 

počtu 

obyvatel 

o cca 500 

obyvatel za 

rok 

Dol. Datyně 474 535*   536 

Havířov-

Město 
31 394 32 337* 

  
32 024 

P.Suchá 

 + Životice 

D. Suchá 

5 110 

951 

4 757* 

824* 

  4 671  

+ 1 319 

832 

Šumbark 19 779 18 504*   18 143 

 

celkem 

 

76 694 75 373* 74 101 73 274 74 495 
69 000 - 

-70 000 

 

Údaje pro rok 2011:  zdroj: ČSÚ, SLDB r. 2011 - sčítání (převzato z Analýzy struktury bydlení ve 

správním obvodu ORP Havířov, zhotovitel RNDr. Milan Polednik, listopad 2015) 

Údaje pro rok 2015 a 2016 jsou převzaty z Českého statistického úřadu 

*Údaje pro rok 2017 jsou převzaty z: 

 http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html 

 

Změnou č. 3  

je vymezena plocha přestavby ze stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury (OV) na plochu bydlení hromadného (BH) – lokalita Merkur.  Jde o bývalý 

komplex budov původně sloužících jako hotelový dům a občanské vybavení (stravování 

apod.). Předpokládá se změna způsobu využití zejména na nájemní bydlení. Počet bytů dosud 

není znám, ale může být mírně ovlivněno saldo migrace v území. Pokud zde budou 

http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html
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realizovány např. i tzv. startovací byty, je možné, že mladí lidé této možnosti využijí a dojde 

ke snížení počtu vystěhovaných obyvatel.  

 

 

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

 

Územní plán vnímá hospodářské podmínky zejména plošně a komplexně, především pomocí 

nepřímého ukazatele nezaměstnanosti obyvatel. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v Havířově byla 16,7% v r. 2010 a 15,9 % v r. 2011, při 

srovnatelném průměru ČR 9,8 % (sčítání 2011).  

Odlišné procento nezaměstnanosti je uvedeno na http://www.havirov-city.cz/historie-a-

soucasnost/havirov-v-cislech.html. Pro rok 2011 je uvedeno 13,28 % nezaměstnaných. Pro 

rok 2015 se udává údaj 11,92 % nezaměstnaných, pro rok 2016 je to 10,87 % 

nezaměstnaných a pro rok 2017 počet nezaměstnaných klesl na 8,75 %.. 

 

Plochy změn v území řešené Změnou č. 3 Územního plánu Havířov mohou mít mírný vliv na 

pokles nezaměstnaností v území, a to plocha přestavby označená 3/PS-P1. Tato plocha je 

Územním plánem Havířov vymezena jako plocha přestavby pro občanské vybavení – 

komerční zařízení (OK). Změnou č. 3 je navržena změna větší části této plochy ve prospěch 

ploch smíšených specifických (SX), které připouští větší rozsah multifunkčního využití. 

S ohledem na situování plochy v blízkosti obytné zástavby a obchodního centra (stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – komerčních zařízení (OK), je ale v této ploše vyloučena 

možnost realizace zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů (tj. třídících dvorů 

a sběrny surovin) a staveb pro infrastrukturu drážní  - vlečky – viz textová část A, oddíl F.2 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití . 

 

 

BYDLENÍ 

 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z r.2001 bylo v Havířově 33 426 trvale obydlených 

bytů a 1 005 neobydlených bytů (v r.1991 to bylo 31 458 trvale obydlených a 746 

neobydlených bytů). 

 
Tab. : Vývoj počtu dokončených bytů a intenzity bytové výstavby v obcích SO ORP Havířov 

a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

(převzato z Analýzy struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov, zhotovitel RNDr. 

Milan Polednik, listopad 2015) 

 Ukazatel 
Dokončené byty v letech 

 

Intenzita bytové výstavby – 

bytů/1000 obyvatel/rok* 
Obyvatel 

Období 2001-2014 2011-2014 2001-2014 2011-2014 r. 2011 

ČR 436 730 107 289 2,99 2,57 10 436 560 

SO ORP Havířov 1 302 431 2,59 4,24 91 092 

Albrechtice 82 31 1,04 1,21 3 795 

Havířov 675 195 1,68 2,67 76 694 

Horní Bludovice 205 68 0,66 0,57 2027 

Horní Suchá 175 65 7,55 9,87 4333 

Těrlicko 165 72 2,91 4,59 4243 

 

http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html
http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html
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Podle údajů Města Havířova je k 1. 1. 2017 ve správním území města 34 748 bytů, z toho je 

4 754 bytů v rodinných domech, 7 687 bytů je obecních, 10 148 bytů je vlastnictví SBD 

a 12 053 bytů je ve vlastnictví Residoma (dříve RPG). 

http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html 

 

Tab.: Dokončené byty 

Rok Byty celkem V rodinných domech V bytových domech 

2012 61 60 0 

2013 40 39 0 

2014 47 47 0 

2015 90 34 0 

2016 96 37 8 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__555088# 

 

Změnou č. 3 je navržena plocha přestavby označená 3/BL-P1. Tato plocha byla vymezena 

Územním plánem Havířov jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury (OV) v zastavěném území.  Jde o bývalý komplex budov v lokalitě Merkur 

původně sloužících jako hotelový dům a občanské vybavení (stravování apod.). Změnou č. 3 

se  navrhuje změna způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného (BH) 

vzhledem k předpokladu přestavby objektů zejména na nájemní bydlení. Počet bytů ale dosud 

není znám.  

 

 

E.2) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOV, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT 

 

Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 3 jsou vymezeny hranice zastavěných území ve správním území města Havířova 

ke dni 1. 3. 2018, v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu v platném znění. Hranice jsou zpravidla vedeny po hranicích parcel. 

Při vymezování těchto hranic bylo vycházeno z hranic zastavěných území vymezených 

Změnou č. 2 ke dni 1. 9. 2016  a z intravilánu vymezeného k 1. září 1966. Intravilán je 

zobrazen ve výkrese B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000 

Územního plánu Havířov.  

Součástí zastavěného území jsou zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní 

komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, 

veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného 

území.  

Aktualizace hranice zastavěného území byla provedena také z důvodu potřeby vyhodnocení 

využití zastavěného území (podrobněji viz kapitola F). 

 

Koncepce rozvoje území města Havířov 

Koncepce rozvoje území města Havířov navržená Územním plánem Havířov se Změnou č. 3 

nemění. Jde o dílčí změny v území, plochy přestavby, podrobněji viz kapitola E.4 tohoto 

odůvodnění. 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__555088
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E.3) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Změnou č. 3 nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. Změnou č. 3 byl aktualizován rozsah 

vymezených zastavitelných ploch Územním plánem Havířov po Změně č. 2 s ohledem na již 

realizovanou výstavbu.  

 

 

E.4) VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  

 

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby. První plochou je plocha v zastavěném 

území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem Havířov vymezena jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. Změnou č. 3 se navrhuje změna 

způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného (BH).  

Jde o bývalý komplex budov původně sloužících jako hotelový dům a občanské vybavení 

(stravování apod.) v lokalitě Merkur. Předpokládá se změna způsobu využití zejména na 

nájemní bydlení. Plocha je označena č. 3/BL-P1. 

Druhá plocha je situována v k.ú. Prostřední Suchá, z části v zastavěném území. Plocha je 

Územním plánem Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 

komerčních zařízení (OK) s označením PS-P10 a v okrajové části jako zastavitelná plocha 

bydlení individuálního (BI) s označením PS-Z13. Změnou č. 3 se mění způsob využití části 

plochy PS-P10 a PS-Z13 na plochu smíšenou specifickou (SX). Důvodem je potřeba rozšíření 

multifunkčního využití plochy, ale s vyloučením negativních vlivů na životní prostředí 

a s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů a staveb pro 

infrastrukturu drážní (vlečky). Plocha je ve Změně č. 3 označena 3/PS-P1. 

 

 

E.5) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

Změnou č. 3 se nenavrhují úpravy v systému sídelní zeleně, který byl navržen Územním 

plánem Havířov. 

Plocha přestavby vymezené Změnou č. 3 nemají vliv na plochy sídlení zeleně vymezené 

územním plánem.   

 

 

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

E.6) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

Požadavky řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci dopravní infrastruktury navrženou 

Územním plánem Havířov po Změně č. 2.   

Plocha označená 3/BL-P1 byla vymezena Územním plánem Havířov jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) v zastavěném území a Změnou 

č. 3 se  navrhuje změna způsobu jejího využití na plochu bydlení hromadného. Rozsah plochy 

se nemění a nemá vliv na okolní krajinu. Dopravní obsluha této plochy se nemění a bude 

i nadále prováděna z ulice „Okrajová“.  

Plocha označená 3/PS-P1 je situována z převážné části v zastavěném území. Změnou č. 3 je 

tato plocha vymezena jako plocha smíšená specifická(SX). Navazuje na stabilizovanou 

plochu občanského vybavení – komerčních zařízení (OK), ve které je situován hypermarket 
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Globus. Plochu lze dopravně obsloužit ze stávající komunikace, která slouží pro dopravní 

obsluhu hypermarketu. Komunikace je zapojená do okružní křižovatky na ul. U Skleníků 

(silnice III/4726). Územním plánem Havířov je navrženo prodloužení silnice III/4726 

z Petřvaldu z jejího koncového úseku v Šumbarku do polohy stávající ulice Chrpové 

s pokračováním kolem hřbitova k vlečce železniční trati č. 321 a dále přibližně v trase ulice 

U Skleníků do silnice III/4746 (ul. Dělnická). Jde o dopravně významné spojení Šumbarku 

s Prostřední Suchou a centrem Havířova, které výrazně zrychlí a zlepší kvalitu spojení těchto 

dvou částí.    

 

 

E.6.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ 

ZAŘÍZENÍ 

 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 respektují vymezené plochy dopravní infrastruktury 

silniční a plochy komunikací. 

Změnou č. 3 nejsou navrženy nové pozemní komunikace nebo významnější obslužná 

dopravní zařízení. 

 

 

E.6.2 DRÁHA A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 nemají vliv na vymezené plochy dopravní 

infrastruktury drážní, ani nejsou vymezeny v ochranných pásmech drah. 

 

 

E.6.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ   

 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 nemají vliv na provoz chodců a cyklistů.  

Změnou č. 3 nejsou vymezeny nové cyklostezky nebo stezky pro společný provoz chodců 

a cyklistů.  

 

 

E.6.4 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL  

 

Změnou č. 3 se ruší vymezení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 

označené BL-Z57, která byla navržena pro potřeby hotelového domu v lokalitě Merkur 

(stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)).  

Změnou č. 3 se mění způsob využití této plochy z plochy občanského vybavení  - veřejné 

infrastruktury na plochu bydlení hromadného. Odstavování a parkování vozidel bude řešeno 

v rámci plochy přestavby bydlení hromadného (BH) a označené 3/BL-P1. 

 

 

E.6.5 VEŘEJNÁ DOPRAVA A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY 

 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci a zařízení veřejné dopravy.  

Změnou č. 3 nejsou navrženy žádné záměry pro veřejnou dopravu. 
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E.6.6 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV 

 

Změnou č. 3 nejsou řešeny žádné záměry z oblasti ostatních druhů doprav, např. dopravy 

letecké, vodní apod. 

 

 

E.6.7 OCHRANNÁ PÁSMA - OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU 

A VIBRACÍ 

 

 Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2 nejsou vymezeny v ochranných dopravních 

pásmech. 

 

 

E.7) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

  

Požadavky a plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci technické 

infrastruktury – vodního hospodářství navrženou Územním plánem Havířov. 

 

Změnou č. 3 byl prověřen soulad sítí technické infrastruktury z oblasti vodního hospodářství 

zakreslených v Územně analytických podkladech SO ORP Havířov, aktualizaci 2016 

a s předanými daty v únoru 2018 ve vazbě na zpracovanou Změnu č. 2 ÚP Havířov. Zákres 

sítí technické infrastruktury je v souladu s předanými daty a není ho potřeba Změnou č. 3 opět 

aktualizovat.    

 

 

E.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci zásobování pitnou vodou 

stanovenou Územním plánem Havířov. 

Změnou č. 3 nejsou navrženy nové vodovodní řady pro zásobování pitnou vodou.  

V ploše přestavby na bydlení hromadné (BH) ze stabilizované plochy občanského vybavení – 

veřejné infrastruktury (OV), označené 3/BL-P1,  je vybudována vodovodní síť, která sloužila 

pro zásobování pitnou vodou areálu hotelového domu Merkur. Vodovodní síť uvnitř areálu 

může být dle potřeby nového způsobu využití upravena. 

Jižní částí plochy přestavby smíšené specifické označené 3/PS-P1 prochází vodovodní řad, ze 

kterého mohou být zásobovány vodou stavba realizované v ploše přestavby. Tato plocha byla 

Územním plánem Havířov vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 

komerčních zařízení (OK) s označením PS-P1.  

 

 

E.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU 

 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci zásobování užitkovou 

vodou stanovenou Územním plánem Havířov. 

Změnou č. 3  nejsou navrženy nové vodovodní řady pro zásobování užitkovou vodou.  
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E.7.3 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD  

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 2 nemají vliv na koncepci likvidace odpadních vod 

stanovenou Územním plánem Havířov. 

 

Změnou č. 3 nejsou navrženy nové kanalizační řady.  

V ploše přestavby na bydlení hromadné (BH) označené 3/BL-P1 je vybudována jak 

kanalizační síť splašková, tak kanalizační síť dešťová, která odváděla odpadní vody z areálu 

hotelového domu Merkur původně vymezeného jako plocha občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury. Systém likvidace odpadních z této plochy navržený Územním plánem Havířov  

se Změnou č. 3 nemění. Kanalizační síť uvnitř areálu může být dle potřeby nového způsobu 

využití přestavěny nebo rozšířeny. 

Plocha přestavby smíšená specifická označená 3/PS-P byla Územním plánem Havířov 

vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 

s označením PS-P1. Již pro tuto plochu byla Územním plánem Havířov navržena splašková 

kanalizace, která by zároveň odváděla splaškové vody ze zástavby (rodinných domů) 

situovaných západně od této plochy.  

Vzhledem k tomu, že dosud není známo další dělení plochy a uspořádání staveb 

a komunikačního systému uvnitř plochy, není navržená kanalizační síť dále rozšiřována do 

plochy přestavby.  

 

 

E.8) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci technické infrastruktury – 

energetických zařízení navrženou Územním plánem Havířov. 

 

Změnou č. 3 byl prověřen soulad sítí technické infrastruktury z oblasti zásobování energiemi 

zakreslených v Územně analytických podkladech SO ORP Havířov, aktualizaci 2016 

a s předanými daty v únoru 2018 ve vazbě na zpracovanou Změnu č. 2 ÚP Havířov. Zákres 

sítí technické infrastruktury je v souladu s předanými daty a není ho potřeba Změnou č. 3 opět 

aktualizovat.    

 

 

E.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

 

V ploše přestavby na bydlení hromadné (BH) označené 3/BL-P1 je vybudováno vedení VN – 

kabelové. Systém zásobování elektrickou energií této plochy se Změnou č. 3 územního  plánu 

nemění. Sítě uvnitř areálu mohou být dle potřeby nového způsobu využití přestavěny nebo 

rozšířeny. 

Plocha přestavby smíšená specifická označená 3/PS-P byla Územním plánem Havířov 

vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 

s označením PS-P1. Již pro tuto plochu byla Územním plánem Havířov navrženo vybudování 

nové trafostanice. Návrh řešení zásobování staveb realizovaných v této ploše se Změnou č. 3 

nemění.  
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E.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 

V ploše přestavby na bydlení hromadné (BH) označené 3/BL-P1 je vybudován plynovod. 

Systém zásobování plynem této plochy se Změnou č. 3 územního  plánu nemění. Sítě uvnitř 

areálu mohou být dle potřeby nového způsobu využití přestavěny nebo rozšířeny. 

Plocha přestavby smíšená specifická označená 3/PS-P byla Územním plánem Havířov 

vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 

s označením PS-P1. Jihozápadní částí plochy prochází plynovod a zároveň bylo navrženo 

rozšíření plynovodu pro potřeby plochy přestavby od jihovýchodu. Změnou č. 3 je tento 

návrh respektován.  

 

 

E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  

 

Zásobování staveb realizovaných na plochách přestavby vymezených Změnou č. 3  

V ploše přestavby na bydlení hromadné (BH) označené 3/BL-P1 je vybudován primérní 

horkovod, který může být využíván i pro potřebu změny staveb z hotelového komplexu na 

bytové domy. 

V ploše přestavby smíšené specifické označené 3/PS-P je pro potřeby vytápění preferováno 

využití zemního plynu.  

 

 

E.9) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci technické infrastruktury – 

elektronických komunikací navrženou Územním plánem Havířov. 

 

Změnou č. 3 byl prověřen soulad sítí technické infrastruktury z oblasti elektronických 

komunikací zakreslených v Územně analytických podkladech SO ORP Havířov, aktualizaci 

2016 a s předanými daty v únoru 2018 ve vazbě na zpracovanou Změnu č. 2 ÚP Havířov. 

Zákres sítí technické infrastruktury je v souladu s předanými daty a není ho potřeba Změnou 

č. 3 opět aktualizovat.    

 

 

E.10) UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci ukládání a zneškodňování 

odpadů navrženou Územním plánem Havířov. 

V ploše přestavby smíšené specifické označené 3/PS-P je vyloučeno zřizování a provozování 

sběrných dvorů (třídících dvorů a sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin). 
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E.11)  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

 

Změnou č. 3 dochází ke změně způsobu využití u dvou ploch občanského vybavení. 

Plocha označená 3/BL-P1 byla vymezena Územním plánem Havířov jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) v zastavěném území a Změnou 

č. 3 se  navrhuje změna způsobu jejího využití na plochu bydlení hromadného (BH).  

Plocha označená 3/PS-P1 je situována z převážné části v zastavěném území a je územním 

plánem vymezena jako plocha přestavby pro občanské vybavení – komerční zařízení (OK). 

Změnou č. 3 je navržena změna způsobu využití větší části této plochy ve prospěch ploch 

smíšených specifických (SX), které připouští větší rozsah multifunkčního využití, které je ale 

navrženo s ohledem na situování plochy v blízkosti obytné zástavby a hypermarketu částečně 

omezit vyloučením možnosti realizace zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů 

(tj. třídících dvorů a sběrny surovin).  

 

 

E.12)  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ   

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci veřejných prostranství 

navrženou Územním plánem Havířov.  

 

 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

 

E.13)  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci uspořádání krajiny navrženou 

Územním plánem Havířov.  

Plocha přestavby bydlení hromadného (BH) označená 3/BL-P1 je celá situována 

v zastavěném území, plocha přestavby smíšená specifická (SX) označená 3/PS-P1 je 

vymezena z části v zastavěném území a z části mimo zastavěné území v návaznosti na 

stávající zástavbu.  

 

 

E.14)  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na koncepci územního systému ekologické 

stability navrženou Územním plánem Havířov.  

Změnou č. 3 je provedena korekce hranice lokálního biocentra L4 LBC s ohledem na hranici 

pozemků v ploše přestavby 3/PS-P1. 

 

 

E.15)  PROSTUPNOST KRAJINY  

 

Plochy řešené Změnou č. 3 nemají vliv na prostupnost krajiny. Změnou č. 3 je řešena změna 

způsobu využívání ploch již vymezených Územním plánem Havířov. Plocha přestavby 

bydlení hromadného (BH) označená 3/BL-P1 je celá situována v zastavěném území, plocha 
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přestavby smíšená specifická (SX) označená 3/PS-P1 je vymezena z části v zastavěném území 

a z části mimo zastavěné území v návaznosti na stávající zástavbu.  

 

 

E.16)  PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  

 

Územním plánem Havířov ani jeho změnami nejsou navržena protierozní opatření pomocí 

technických opatření 

 

 

E.17)  OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Vymezené plochy přestavby jsou situovány převážně v zastavěném území mimo stanovené 

záplavové území a mimo území, které může být zasaženo zvláštní povodní pod vodním dílem 

Žermanice. 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na ochranu před povodněmi stanovenou 

Územním plánem Havířov.  

Změnou č. 3 není navržena protipovodňová ochrana pomocí technických opatření. 

 

 

E.18)  PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 nemají vliv na podmínky pro rekreační využívaní 

krajiny stanovené Územním plánem Havířov. 

 

 

E.19)  VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

Územním plánem Havířov,  jeho Změnou č. 1, Změnou č. 2 ani Změnou č. 3 není vymezena 

plocha pro dobývání ložisek nerostných surovin. 

Ve výkrese B.1 Koordinační výkres jsou vymezeny hranice ložisek nerostných surovin 

uvedených v příloze č. 1 Limity využití území. Hranice ložisek nerostných surovin byly 

upraveny Změnou č.1. Změnou č. 2 se neměnily a ani Změnou č. 3 se nemění. 

 

 

E.20)  NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ  

 

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro které 

jsou stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou uvedeny v oddíle F. textové části  

A. Územního plánu Havířov po Změně č. 2.  

Změnou č. 3 byly upraveny podmínky využívání plochy smíšené specifické (SX) ve vazbě na 

vymezení plochy přestavby smíšené specifické Změnou č. 3, která je označena 3/DS-P1. 

V této ploše se, s ohledem na její vazbu na plochu občanského vybavení – komerčních 

zařízení (hypermarket Globus) a na plochy bydlení individuálního (BI) nepřipouští realizace 

staveb a zařízení s negativní účinky na životní prostředí, staveb a zařízení pro výrobu 

elektrické energie, sběrných dvorů (tj. třídících dvorů a sběrny surovin).  
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E.21) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 

OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ 

LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 

V textové části Územního plánu Havířov po Změně č. 2, kapitole G. jsou vyjmenovány 

veřejně prospěšné stavby pro dopravu, vodní hospodářství a veřejně prospěšná opatření  (pro 

územní systém ekologické stability), pro které lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 

realizaci těchto staveb a opatření, omezit nebo odejmout podle § 170 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona.  

Změnou č. 3 nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 

a asanace.  

 

 

E.22) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB AVEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ PRÁVO  

 

Změnou č. 3 Územního plánu Havířov nejsou vymezeny další veřejně prospěšné stavby 

a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

 

E.23) VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO   

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ 

 

V textové části A. Územního plánu Havířov po Změně č. 2, oddíle J je uveden výčet ploch 

územních rezerv a stanovení jejich možného budoucího využití.  

Změnou č. 3 se vymezení ploch územních rezerv a stanovení jejich možného budoucího 

využití nemění. 

 

 

E.24) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

 

V textové části A Územního plánu Havířov po Změně č. 2, oddíle K., je proveden výčet 

zastavitelných ploch, pro které je nutno před zahájením výstavby zpracovat územní studii, 

která prověří navrhovanou změnu v území.  

Změnou č. 3 se tento výčet upravuje. Ruší se podmínka zpracování územní studie pro 

zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (SV) označené BL-Z48 a BL-Z49, dále pro 

plochy smíšené obytné městské (SM) označené PS-Z11 a PS-Z35 a pro plochu přestavby 

občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) označenou PS-P10 (viz výkres A.1 

Základní členění).  

Změnou č. 3 se doplňuje  podmínka zpracování územní studie pro plochu přestavby smíšenou 

specifickou (SX), vymezenou Změnou č. 3 v k.ú. Prostřední Suchá, označenou 3/PS-P1. 

Plocha přestavby 3/PS-P1 mění způsob využití převážné části plochy přestavby PS-P10. 
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F) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Při zpracování Změny č. 3 bylo v celém správním území města Havířov prověřeno využití 

zastavěného území a zastavitelných ploch k 1. 3. 2018. Na základě těchto průzkumů byly 

zastavitelné plochy nebo části zastavitelných ploch, které již byly zastavěny nebo přiřazeny 

ke stabilizovaným plochám s ohledem na skutečnost, že jde o proluky obklopené 

stabilizovanou zástavbou splňující požadavky § 58 stavebního zákona, vymezeny v grafické 

části Změny č. 3 jako plochy stavu. Současně byla upravena hranice zastavěného území 

a zastavitelných ploch, které byly zastavěny pouze z části.  

Upravené výměry zastavitelných ploch jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Havířov po Změně č. 2, aktualizované 

Změnou č. 3: 

K. ú. Bludovice 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití 

Orientační 

výměra v ha 

dle ÚP 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV 0,26 - 0,26 

BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV 2,82 - 2,82 

BL-Z3 smíšené obytné venkovské SV 0,23 0,23 - 

BL-Z4 smíšené výrobní VS 0,69 - 0,69 

BL-Z5 dopravní infrastruktury silniční DS 8,43 - 8,43 

BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30 

BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV 0,38 - 0,38 

BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV 1,12 - 1,12 

BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV 0,86 - 0,86 

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV 1,36 - 1,36 

BL-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,21 0,21 - 

BL-Z13 smíšené obytné venkovské SV 0,27 0,27 - 

BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12 

BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV 0,80 - 0,80 

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ 0,44 - 0,44 

BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30 

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,41 - 0,41 

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV 0,69 - 0,69 

BL-Z20 smíšené obytné venkovské SV 0,34 0,34 - 

BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ 0,13 - 0,13 

BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37 

BL-Z23 smíšené výrobní VS 0,65 0,65 - 

BL-Z24 smíšené výrobní VS 0,17 0,17 - 

BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV 0,10 - 0,10 

BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV 0,62 - 0,62 

BL-Z27 dopravní infrastruktury silniční DS 0,10 - 0,10 

BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ 0,16 - 0,16 
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BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV 1,26 - 1,26 

BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,79 - 0,79 

BL-Z33 občanského vybavení - hřbitovů OH 2,71 - 2,71 

BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV 
2,23 

 
0,17 2,06 

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV 1,40 - 1,40 

BL-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,61 - 0,61 

BL-Z37 
občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury 
OV 0,30 - 0,30 

BL-Z38 komunikací K 0,91 - 0,91 

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV 2,62 - 2,62 

BL-Z40 bydlení individuálního BI 2,01 2,01 - 

BL-Z41 
výroby a skladování – výroby 

zemědělské 
VZ 0,18 0,18 - 

BL-Z42 
výroby a skladování – výroby 

zemědělské 
VZ 1,25 - 1,25 

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28 

BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,31 0,11 0,20 

BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV 2,72 - 2,72 

BL-Z46A 

BL-Z46B 
smíšené obytné venkovské SV 

 

2,21 

 

0,13 
1,12 

0,96 

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV 1,42 - 1,42 

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV 7,18 - 7,18 

BL-Z49 smíšené obytné venkovské SV 12,12 - 12,12 

BL-Z50 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,17 - 0,17 

BL-Z51 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS 2,50 - 2,50 

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV 0,51 - 0,51 

BL-Z53 smíšené výrobní VS 
0,28 

 
0,11 0,17 

BL-Z54 smíšené výrobní VS 0,20 - 0,20 

BL-Z55 smíšené výrobní VS 0,46 - 0,46 

BL-Z56 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38 

BL-Z57 

dopravní infrastruktury silniční 

ruší se Změnou č. 3 – plocha je 

součástí plochy přestavby  

3/BL-P1 

DS 0,24 0,24 - 

BL-Z58 bydlení individuálního  BI 0,93 - 0,93 

BL-Z59 bydlení individuálního  BI 0,25 - 0,25 

BL-Z60 komunikací K 0,16 - 0,16 

BL-Z62 bydlení individuálního  BI 0,46 - 0,46 

BL-Z63 bydlení individuálního  BI 6,78 0,67 6,11 

BL-Z64 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,37 - 0,37 

BL-Z65 bydlení individuálního  BI 4,14 - 4,14 

BL-Z66 bydlení individuálního  BI 4,59 - 4,59 
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BL-Z67 smíšené výrobní VS 1,30 - 1,30 

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV 0,49 - 0,49 

BL-Z69 bydlení individuálního  BI 0,24 - 0,24 

BL-Z70 smíšené výrobní VS 1,46 - 1,46 

BL-Z71 bydlení individuálního  BI 0,50 0,22 0,28 

BL-Z72 bydlení individuálního  BI 1,15 - 1,15 

BL-Z73 bydlení individuálního  BI 2,89 0,62 2,27 

BL-Z74 bydlení individuálního  BI 0,92 - 0,92 

BL-Z75 bydlení individuálního  BI 1,11 0,09 1,02 

BL-Z76 bydlení individuálního  BI 2,03 0,28 1,75 

BL-Z77 bydlení individuálního  BI 1,27 0,51 0,76 

BL-Z78 bydlení individuálního  BI 0,39 0,39 - 

BL-Z79 bydlení individuálního  BI 0,91 - 0,91 

BL-Z80 bydlení individuálního  BI 0,27 0,27 - 

BL-Z81 bydlení individuálního  BI 1,02 - 1,02 

BL-Z82 bydlení individuálního  BI 0,36 0,36 - 

BL-Z83 bydlení individuálního  BI 0,41 - 0,41 

BL-Z84 bydlení individuálního  BI 0,67 - 0,67 

BL-Z85 bydlení individuálního  BI 0,18 0,18 - 

BL-Z86 bydlení individuálního  BI 0,65 - 0,65 

BL-Z87 bydlení individuálního  BI 0,94 - 0,94 

BL-Z88 bydlení individuálního  BI 1,76 0,18 1,58 

BL-Z89 bydlení individuálního  BI 0,20 - 0,20 

BL-Z90 bydlení individuálního  BI 0,48 - 0,48 

BL-Z91 bydlení individuálního  BI 0,31 - 0,31 

BL-Z92 
výroby a skladování – lehkého 

průmyslu 
VL 1,19 - 1,19 

BL-Z93 
výroby a skladování – lehkého 

průmyslu 
VL 1,64 - 1,64 

BL-Z94 smíšené výrobní VS 0,76 - 0,76 

BL-Z95 smíšené výrobní VS 0,15 - 0,15 

BL-Z96 smíšené výrobní VS 0,51 - 0,51 

BL-Z97 smíšené výrobní VS 0,40 - 0,40 

BL-Z98 smíšené výrobní VS 0,35 - 0,35 

BL-Z99 smíšené obytné venkovské SV 0,19 0,19 - 

BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV 0,69 - 0,69 

BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37 

BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33 

BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV 0,99 - 0,99 

BL-Z105 smíšené obytné venkovské SV 0,54 0,54 - 

BL-Z106 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI 0,22 - 0,22 

2/BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV 0,06 - 0,06 
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VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 3 

BL 

celkem 

smíšené obytné venkovské SV 50,88 2,19 48,69 

bydlení individuálního  BI 37,82 5,78 32,04 

občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,84 - 0,84 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS 2,50 - 2,50 

občanského vybavení - hřbitovů OH 2,71 - 2,71 

smíšené výrobní VS 7,76 0,93 6,83 

výroby a skladování – výroby 

zemědělské 
VZ 1,43 0,18 1,25 

výroby a skladování – lehkého 

průmyslu 
VL 2,83 - 2,83 

zemědělské - zahrady ZZ 0,73 - 0,73 

dopravní infrastruktury silniční DS 8,77 0,24 8,53 

komunikací K 1,07 - 1,07 

technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI 0,22 - 0,22 

K.ú. BL celkem  117,56 9,32 108,24 

K. ú. Dolní Datyně 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

DD-Z1 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI 0,32 0,13 0,19 

DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37 

DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV 0,15 - 0,15 

DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV 0,37 - 0,37 

DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42 

DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV 0,23 - 0,23 

DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV 0,31 - 0,31 

DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV 0,97 - 0,97 

DD-Z11 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,25 - 0,25 

DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,24 - 0,24 

DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV 0,73 - 0,73 

DD-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,26 0,26 - 

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33 

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV 0,27 0,12 0,15 

DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12 

DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18 

DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV 0,96 - 0,96 

DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV 0,13 - 0,13 

DD-Z22 zemědělské - zahrady ZZ 0,74 - 0,74 

DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV 1,56 - 1,56 

DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV 0,14 - 0,14 
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DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV 1,92 - 1,92 

DD-Z26 smíšené obytné venkovské SV 0,36 0,36 - 

DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27 

DD-Z28 smíšené obytné venkovské SV 0,19 0,19 - 

DD-Z29 smíšené obytné venkovské SV 0,17 0,17 - 

DD-Z30 dopravní infrastruktury silniční DS 1,54 - 1,54 

DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,67 0,15 0,52 

DD-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,66 0,11 0,55 

DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV 0,30 - 0,30 

DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21 

DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,28 - 0,28 

DD-Z37 smíšené obytné venkovské SV 0,26 0,26 - 

DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44 

DD-Z39 
občanského vybavení - 

specifické 
OX 3,85 - 3,85 

DD-Z40 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS 0,61 - 0,61 

DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17 

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV 0,19 - 0,19 

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV 0,35 - 0,35 

DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27 

DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV 1,76 0,33 1,43 

DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18 

DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44 

DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV 2,69 0,36 2,33 

DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV 0,14 - 0,14 

DD-Z51 dopravní infrastruktury silniční DS 3,52 - 3,52 

DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV 2,08 - 2,08 

DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV 0,70 - 0,70 

DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV 0,65 - 0,65 

DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV 0,17 - 0,17 

DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV 0,81 - 0,81 

DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45 

DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV 0,32 - 0,32 

DD-Z59 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,37 - 0,37 

DD-Z60 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,25 - 0,25 

DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV 0,12 - 0,12 

DD-Z62 
technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI 0,11 - 0,11 

DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV 0,11 - 0,11 

DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV 0,18 - 0,18 

DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21 
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VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 3 

DD 

celkem 

smíšené obytné venkovské SV 25,46 2,31 23,15 

rekreace – zahrádkové osady RZ 0,87 - 0,87 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS 0,61 - 0,61 

občanského vybavení - 

specifické 
OX 3,85 - 3,85 

technické infrastruktury – 

technického vybavení 
TI 0,43 0,13 0,30 

zemědělské - zahrady ZZ 0,74 - 0,74 

dopravní infrastruktury silniční DS 5,06 - 5,06 

K.ú. Dolní Datyně celkem 37,02 2,44 34,58 

 

K. ú. Dolní Suchá 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

DS-Z1 bydlení individuálního  BI 1,06 - 1,06 

DS-Z2 rekreace – zahrádkové osady RZ 1,72 - 1,72 

DS-Z3 rekreace – zahrádkové osady RZ 0,61 - 0,61 

DS-Z4 bydlení individuálního  BI 0,86 - 0,86 

DS-Z5 bydlení individuálního  BI 0,77 - 0,77 

DS-Z6 bydlení individuálního  BI 0,46 0,17 0,29 

DS-Z7 bydlení individuálního  BI 0,90 0,90 - 

DS-Z8 bydlení individuálního  BI 0,53 0,53 - 

DS-Z9 bydlení individuálního  BI 1,58 1,21 0,37 

DS-Z10 bydlení individuálního  BI 0,60 0,60 - 

DS-Z11 bydlení individuálního  BI 5,77 0,70 5,07 

DS-Z12 bydlení individuálního  BI 0,26 - 0,26 

DS-Z13 bydlení individuálního  BI 1,23 - 1,23 

DS-Z14 bydlení individuálního  BI 0,93 0,52 0,41 

DS-Z15 bydlení individuálního  BI 1,10 - 1,10 

DS-Z17 bydlení individuálního  BI 0,34 - 0,34 

DS-Z18 bydlení individuálního  BI 0,22 - 0,22 

DS-Z19 bydlení individuálního  BI 2,04 - 2,04 

DS-Z20 smíšené výrobní VS 0,63 - 0,63 

DS-Z21 smíšené výrobní VS 0,20 - 0,20 

DS-Z22 bydlení individuálního  BI 0,43 0,43 - 

DS-Z23 bydlení individuálního  BI 0,71 - 0,71 

DS-Z24 bydlení individuálního  BI 0,25 - 0,25 

DS-Z25 bydlení individuálního  BI 0,53 - 0,53 

DS-Z26 bydlení individuálního  BI 0,71 - 0,71 

DS-Z27 bydlení individuálního  BI 0,76 - 0,76 
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DS-Z28 rekreace - zahrádkové osady RZ 0,83 - 0,83 

DS-Z29 rekreace - zahrádkové osady RZ 0,74 - 0,74 

DS-Z30 bydlení individuálního  BI 0,69 - 0,69 

DS-Z31 bydlení individuálního  BI 1,26 0,12 1,14 

DS-Z32 zemědělské - zahrady ZZ 1,03 0,78 0,25 

DS-Z33 smíšené výrobní VS 0,90 - 0,90 

DS-Z34 bydlení individuálního  BI 1,03 1,03 - 

DS-Z35 bydlení individuálního  BI 0,90 0,90 - 

DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ 0,21 - 0,21 

DS-Z37 bydlení individuálního  BI 1,30 - 1,30 

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 3 

DS 

celkem 

bydlení individuálního  BI 27,22 7,11 20,11 

rekreace – zahrádkové osady RZ 3,90 - 3,90 

smíšené výrobní VS 1,73 - 1,73 

zemědělské - zahrady ZZ 1,24 - 1,24 

K. ú. Dolní Suchá celkem 34,09 7,11 26,98 

 

K. ú. Havířov-město 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

HM-Z1 smíšené výrobní VS 1,64 - 1,64 

HM-Z2 smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23 

HM-Z3 
občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK 0,63 - 0,63 

HM-Z4 
občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK 0,61 - 0,61 

HM-Z6 
občanského vybavení - 

specifické 
OX 1,04 - 1,04 

HM-Z7 bydlení hromadného BH 0,92 - 0,92 

HM-Z8 komunikací K 0,31 - 0,31 

HM-Z9 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS 3,17 - 3,17 

HM-Z10 bydlení hromadného BH 1,95 - 1,95 

HM-Z11 dopravní infrastruktury silniční DS 0,09 - 0,09 

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44 

HM-Z13 dopravní infrastruktury silniční DS 0,24 - 0,24 

HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV 0,44 - 0,44 

HM-Z15 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 0,64 - 0,64 

HM-Z16 
smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 0,36 - 0,36 

HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV 0,83 - 0,83 

HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45 

HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV 0,09 - 0,09 
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HM-Z20 bydlení hromadného BH 0,58 - 0,58 

HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV 0,46 - 0,46 

HM-Z22 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 2,69 - 2,69 

HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV 0,47 - 0,47 

HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV 0,47 - 0,47 

HM-Z25 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,12 - 0,12 

HM-Z26 bydlení individuálního  BI 0,32 - 0,32 

HM-Z28 dopravní infrastruktury silniční DS 0,17 - 0,17 

HM-Z29 bydlení individuálního  BI 0,51 - 0,51 

HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV 0,76 - 0,76 

HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV 0,21 - 0,21 

HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV 0,36 - 0,36 

HM-Z33 smíšené obytné venkovské SV 0,39 0,39 - 

HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV 0,45 - 0,45 

HM-Z35 komunikací K 0,60 - 0,60 

HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV 0,46 - 0,46 

HM-Z38 smíšené obytné venkovské SV 0,31 0,31 - 

HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV 0,27 - 0,27 

HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV 0,66 0,20 0,46 

HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42 

HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV 0,42 - 0,42 

HM-Z43 zemědělské - zahrady ZZ 0,10 - 0,10 

HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV 0,33 - 0,33 

HM-Z45 komunikací K 2,07 - 2,07 

HM-Z46 smíšené obytné venkovské SV 0,21 0,21 - 

2/HM-Z1 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,13 - 0,13 

2/HM-Z2 zemědělské - zahrady ZZ 0,15 0,15 - 

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 3  

HM 

celkem 

 

smíšené obytné – městské 

centrum 
SMC 1,00 - 1,00 

bydlení hromadného BH 3,45 - 3,45 

smíšené obytné venkovské SV 8,90 1,11 7,79 

bydlení individuálního  BI 0,83 - 0,83 

občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 2,94 - 2,94 

občanského vybavení - 

sportovních a rekreačních 

zařízení 

OS 3,17 - 3,17 

občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK 1,24 - 1,24 

občanského vybavení - 

specifické 
OX 1,04 - 1,04 

smíšené výrobní VS 1,87 - 1,87 

komunikací K 2,98 - 2,98 
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HM 

celkem 

 

dopravní infrastruktury silniční DS 0,50 - 0,50 

zemědělské - zahrady ZZ 0,25 - 0,25 

K. ú. Havířov-město celkem 28,17 1,11 27,06 

 

 

K. ú. Prostřední Suchá 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

PS-Z1 bydlení individuálního  BI 0,40 - 0,40 

PS-Z2 bydlení individuálního  BI 0,32 - 0,32 

PS-Z3 dopravní infrastruktury silniční DS 3,64 - 3,64 

PS-Z4 smíšené výrobní VS 0,66 - 0,66 

PS-Z5 smíšené výrobní VS 0,91 - 0,91 

PS-Z6 bydlení individuálního  BI 0,39 0,39 - 

PS-Z7 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38 

PS-Z10 komunikací K 0,51 - 0,51 

PS-Z11 smíšené obytné městské SM 13,44 0,77 12,67 

PS-Z12 občanského vybavení - hřbitovů OH 3,24 - 3,24 

PS-Z13 bydlení individuálního  BI 0,37 

0,22 

přiřazeno do 

plochy 3/PS-P1 

0,15 

PS-Z14 bydlení individuálního  BI 0,40 - 0,40 

PS-Z15 
občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK 0,44 - 0,44 

PS-Z16 dopravní infrastruktury silniční DS 0,52 - 0,52 

PS-Z17 bydlení individuálního  BI 0,34 - 0,34 

PS-Z18 bydlení individuálního  BI 0,41 - 0,41 

PS-Z19 smíšené obytné městské SM 2,42 - 2,42 

PS-Z20 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,22 - 0,22 

PS-Z21 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,34 - 0,34 

PS-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS 0,22 - 0,22 

PS-Z23 smíšené výrobní VS 0,34 - 0,34 

PS-Z24 smíšené výrobní VS 0,37 - 0,37 

PS-Z25 smíšené výrobní VS 0,48 - 0,48 

PS-Z26 smíšené výrobní VS 0,06 - 0,06 

PS-Z27 smíšené výrobní VS 2,37 - 2,37 

PS-Z28 bydlení individuálního  BI 0,84 - 0,84 

PS-Z29 smíšené obytné městské SM 2,76 - 2,76 

PS-Z30 komunikací K 1,62 - 1,62 

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24 

PS-Z32 bydlení individuálního  BI 0,77 - 0,77 

PS-Z33 bydlení individuálního  BI 0,69 - 0,69 

PS-Z34 bydlení individuálního  BI 1,26 - 1,26 
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PS-Z35 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,60 - 0,60 

PS-Z36 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,20 - 0,20 

PS-Z37 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,32 - 0,32 

PS-Z38 smíšené výrobní VS 0,16 - 0,16 

PS-Z39 smíšené výrobní VS 0,68 - 0,68 

PS-Z40 smíšené obytné městské SM 5,85 - 5,85 

PS-Z41 dopravní infrastruktury silniční DS 0,15 - 0,15 

PS-Z42 dopravní infrastruktury silniční DS 0,36 - 0,36 

PS-Z43 komunikací K 0,10 - 0,10 

PS-Z44A 

Ps-Z44B 
smíšené obytné venkovské SV 1,21 0,38 0,83 

PS-Z45 bydlení individuálního  BI 0,83 - 0,83 

PS-Z46 bydlení individuálního  BI 1,27 - 1,27 

PS-Z47 smíšené výrobní VS 1,68 - 1,68 

PS-Z48 bydlení hromadného BH 0,79 - 0,79 

PS-Z49 smíšené výrobní VS 1,25 - 1,25 

PS-Z50 dopravní infrastruktury silniční DS 6,66 - 6,66 

PS-Z51 smíšené výrobní VS 1,90 - 1,90 

PS-Z52 bydlení individuálního  BI 0,62 - 0,62 

PS-Z53 bydlení individuálního  BI 0,58 - 0,58 

PS-Z54 bydlení individuálního  BI 1,34 - 1,34 

PS-Z55 bydlení individuálního  BI 2,04 - 2,04 

PS-Z56 bydlení individuálního  BI 1,72 - 1,72 

PS-Z57 bydlení individuálního  BI 0,60 - 0,60 

PS-Z58 bydlení individuálního  BI 0,46 - 0,46 

PS-Z59 bydlení individuálního  BI 1,74 - 1,74 

PS-Z61 smíšené výrobní  VS 0,56 - 0,56 

PS-Z62 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,35 - 0,35 

PS-Z63 bydlení individuálního  BI 0,19 - 0,19 

2/PS-Z1 dopravní infrastruktury silniční DS 0,22 - 0,22 

2/PS/Z2 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,11 - 0,11 

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 3 

PS  

celkem 

smíšené obytné městské SM 24,47 0,77 23,70 

bydlení hromadného BH 0,79 - 0,79 

bydlení individuálního  BI 17,58 0,61 16,97 

smíšené obytné venkovské SV 1,21 - 1,21 

občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 2,14 - 2,14 

občanského vybavení – 

komerčních zařízení 
OK 0,44 - 0,44 

občanského vybavení - hřbitovů OH 3,24 - 3,24 
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PS  

celkem 

smíšené výrobní  VS 11,80 - 11,80 

dopravní infrastruktury silniční DS 11,77 - 11,77 

komunikací K 2,23 - 2,23 

zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24 

K. ú. Prostřední Suchá celkem 75,91 1,38 74,53 

 

K. ú. Šumbark 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

SU-Z1 bydlení individuálního  BI 4,99 - 4,99 

SU-Z2 bydlení individuálního  BI 0,17 - 0,17 

SU-Z3 bydlení individuálního  BI 0,66 - 0,66 

SU-Z4 bydlení individuálního  BI 1,04 - 1,04 

SU-Z5 bydlení individuálního  BI 6,76 0,53 6,23 

SU-Z6 bydlení individuálního  BI 2,97 - 2,97 

SU-Z7 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,53 0,20 0,33 

SU-Z8 bydlení individuálního  BI 0,53 - 0,53 

SU-Z9 dopravní infrastruktury silniční DS 4,29 - 4,29 

SU-Z10 smíšené obytné městské SM 4,32 - 4,32 

SU-Z13 smíšené obytné městské SM 0,82 - 0,82 

SU-Z14 smíšené obytné městské SM 0,85 - 0,85 

SU-Z15 smíšené obytné městské SM 1,22 - 1,22 

SU-Z16 smíšené výrobní VS 0,24 - 0,24 

SU-Z17 smíšené obytné městské SM 0,44 - 0,44 

SU-Z18 dopravní infrastruktury silniční DS 1,40 - 1,40 

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22 

SU-Z20 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,93 - 0,93 

SU-Z21 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,21 - 0,21 

SU-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS 0,64 0,64 - 

SU-Z23 dopravní infrastruktury silniční DS 0,52 - 0,52 

SU-Z24 smíšené výrobní VS 0,12 - 0,12 

SU-Z25 
občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 0,25 - 0,25 

SU-Z26 dopravní infrastruktury silniční DS 0,27 - 0,27 

SU-Z27 smíšené výrobní VS 0,22 - 0,22 

SU-Z28 smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23 

SU-Z29 dopravní infrastruktury silniční DS 1,03 - 1,03 

SU-Z30 
občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK 0,43 - 0,43 

SU-Z31 smíšené výrobní VS 0,38 - 0,38 

SU-Z32 bydlení individuálního  BI 0,25 - 0,25 

SU-Z33 dopravní infrastruktury silniční DS 0,44 - 0,44 
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SU-Z34 smíšené výrobní VS 0,79 - 0,79 

SU-Z35 smíšené obytné městské SM 11,74 - 11,74 

SU-Z36 dopravní infrastruktury silniční DS 5,03 - 5,03 

SU-Z37 komunikací K 0,91 - 0,91 

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 3 

SU 

celkem 

smíšené obytné městské SM 19,39 - 19,39 

bydlení individuálního  BI 17,37 0,53 16,84 

občanského vybavení - veřejné 

infrastruktury 
OV 1,92 0,20 1,72 

občanského vybavení - 

komerčních zařízení 
OK 0,43 - 0,43 

smíšené výrobní VS 1,98 - 1,98 

dopravní infrastruktury silniční DS 13,62 - 13,62 

komunikací K 0,91 - 0,91 

zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22 

K. ú. Šumbark celkem 55,84 0,73 55,11 

 

VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  k 1. 3. 2018 

Označení 

ploch 
Plocha – způsob využití 

Výměra v ha 

ÚP Havířov po 

Změně č. 2 

Zastavěno – 

změněno 

k 1.3.2018 

ha  

Zůstává 

k zastavění 

ha 

BI bydlení individuálního 100,82 14,03 86,79 

BH bydlení hromadného 4,24 0,00 4,24 

SM smíšené obytné městské 43,86 0,00 43,86 

SMC smíšené obytné – městské centrum 1,00 0,00 1,00 

SV smíšené obytné venkovské 86,45 5,61 80,84 

RZ rekreace – zahrádkové osady 4,77 0,00 4,77 

OV 
občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury 
7,84 0,20 7,64 

OK 
občanského vybavení – komerčních 

zařízení 
2,11 0,00 2,11 

OS 
občanského vybavení – sportovních 

a rekreačních zařízení 
6,28 0,00 6,28 

OH občanského vybavení - hřbitovů 5,95 0,00 5,95 

OX občanského vybavení - specifické 4,89 0,00 4,89 

ZZ zemědělské - zahrady 3,42 0,00 3,42 

VS smíšené výrobní 25,14 0,93 24,21 

VL výroby a skladování  - lehkého průmyslu 2,83 0,00 2,83 

VZ výroby a skladování – výroby zemědělské 1,43 0,18 1,25 

DS dopravní infrastruktury silniční 39,72 0,24 39,48 

K komunikací 7,19 0,00 7,19 

TI 
technické infrastruktury – technického 

vybavení 
0,65 0,13 0,52 

Celkem správní území města Havířova 348,59 21,32 327,27 
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Z údajů uvedených v tabulkách je zřejmé, že nejrychleji se rozvíjí výstavba bytů (rodinných 

domů) na plochách bydlení individuálního a plochách smíšených obytných venkovských.  

 

Změnou č. 3 nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. 

Z ploch přestavby je z části využita plocha smíšená specifická označená DS-P2 a 1/DS-P2, 

jejichž původní rozloha byla celkem 51,55 ha (bývalý areál dolu Dukla). V době pořizování 

Změny č. 3 je využito 18, 88 ha. 

 

K.ú. Dolní Suchá 

Označení  

ploch 
Plocha – způsob využití Výměra v ha 

Zastavěno/ 

využito/proluka 

ha  

k 1.3.2018 

Zůstává 

k zastavění 

ha 

 

DS-P2 

 
smíšené specifické SX 51,32 

18,88 

DS-P2A    8,40 

DS-P2B    4,67 

 DS-P2C   19,62 1/DS/P2 smíšené specifické SX   0,25 

 

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby. První plochou je plocha v zastavěném 

území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem Havířov vymezena jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. Změnou č. 3 se navrhuje změna 

způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného (BH).  

Jde o bývalý komplex budov původně sloužících jako hotelový dům a občanské vybavení 

(stravování apod.) v lokalitě Merkur. Předpokládá se změna způsobu využití zejména na 

nájemní bydlení. Plocha je označena č. 3/BL-P1. Její rozloha je 10,81 ha. 

Druhá plocha je situována v k.ú. Prostřední Suchá, z části v zastavěném území. Plocha je 

Územním plánem Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 

komerčních zařízení (OK) s označením PS-P10 a v okrajové části jako zastavitelná plocha 

bydlení individuálního (BI) s označením PS-Z13. Změnou č. 3 se mění způsob využití části 

plochy PS-P10 a PS-Z13 na plochu smíšenou specifickou (SX). Důvodem je potřeba rozšíření 

multifunkčního využití plochy, ale s vyloučením negativních vlivů na životní prostředí 

a s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů a staveb pro 

infrastrukturu drážní (vlečky). Plocha je ve Změně č. 3 označena 3/PS-P1. Její rozloha je 

3,69 ha. 

 

 

 

G) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ 

K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

Změnou č. 3 nejsou navrženy nové zastavitelné plochy. Plochy přestavby vymezené Změnou 

č. 3 nevyvolávají požadavky na zábor zemědělské půdy nebo pozemků určených k plnění 

funkcí lesa.    
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H)  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

  

H.1) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

HAVÍŘOVS POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 

Přezkoumání souladu Změny č. 3 Územního plánu Havířov s Politikou územního 

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 

 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276) stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně 

plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, tj. 

provádí základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde 

o strategický dokument s celostátní působností. 

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). Z PÚR 

ČR  je patrné upřesněné vymezení rozvojových oblastí národního významu.  

Správní území statutárního města Havířov je součástí OB2 - Metropolitní rozvojové 

oblasti Ostrava, a SOB4 – Specifické oblasti Karvinsko. Podrobněji viz další text podle 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.  

 

Při řešení Změny č. 3 ÚP Havířov byly respektovány republikové priority dle PŮR ČR, ve 

znění Aktualizace č. 1 kterými jsou: 

- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 

výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 

sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 

cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 

celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 

citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 

kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Územním plánem Havířov jsou respektovány přírodní a kulturní hodnoty území. Prvky 

ochrany přírody a nemovité kulturní památky jsou zobrazeny jako limit využití území 

v Koordinačním výkrese. Zastavěné území, zastavitelné plochy a krajina jsou územním 

plánem rozčleněny na plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny 

podmínky využívání těchto ploch tak, aby byly minimalizovány střety zájmů v oblasti 

požadavků na rozvoj zástavby v území a ochrany přírody a krajiny. Řešení navržené územním 

plánem odpovídá podrobnosti územního plánu a měřítku výkresů obsažených v jeho grafické 

části. Změna č. 3 nemá vliv na stanovenou urbanistickou koncepci Územního plánu Havířov. 

Změnou č. 3 byly prověřeny limity ve správním území města Havířov dle ÚAP SO ORP 

Havířov, aktualizace 2016 a předaných podkladů pro následující aktualizaci.  
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- Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Návrhem rozvoje zastavitelných ploch  vymezených Územním plánem Havířov dochází 

k záboru zemědělské půdy zejména v III. a II. třídě ochrany. Vzhledem k tomu, že 

stabilizovaná zástavba, na kterou navazují zastavitelné plochy tak, aby zástavba i budoucnosti 

vytvářela kompaktní celek, je obklopena zemědělskou půdou ve II. a III. třídě ochrany, není 

možné se vyhnout záborům i kvalitní zemědělské půdy. Rozvojem zástavby ale nedojde 

k narušení obhospodařování půdních celků. Celkový předpokládaný zábor půdy je 636,77 ha, 

z toho je 381,29 ha zemědělských pozemků. Zábory půdy podrobněji viz kapitola G. 

odůvodnění Územního plánu Havířov.   

Změnou č. 1 nebyly vymezeny žádné nové zastavitelné plochy. Změnou č. 2 byly vymezeny 

zastavitelné plochy v zastavěném území na nezemědělské půdě. Změnou č. 3 nejsou 

vymezeny zastavitelné plochy, pouze plochy přestavby, nedochází tedy k novým záborům 

zemědělské půdy. Na základě vyhodnocení využívání zastavitelných ploch k 1. 3. 2018 

zůstává k zastavění 327,81 ha viz kapitola F) Vyhodnocení účelného využití zastavěného 

území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.  

- Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

Vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, ploch přestavby 

a stanovením podmínek pro způsob využívání stabilizovaných a zastavitelných ploch a ploch 

přestavby je předcházeno segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Změnou č. 3 jsou vymezeny pouze plochy přestavby v zastavěném území a žádná z těchto 

ploch nevytváří prostředí pro prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 

soudržnost obyvatel. 

- Při stanovování způsobu využití území v  územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním  řešením  před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 

svých důsledcích zhoršují  stav i hodnoty území. 

- Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který 

představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 

odvětvových a časových hledisek. 

Územní plán Havířov řeší celé správní území obce s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a soudržnost společenství obyvatel při zachování kvalitního životního prostředí a významných 

kulturních i přírodních hodnot území. Viz podkapitoly kapitoly E) Komplexní zdůvodnění 

přijatého řešení.  

Řešení Změny č. 3 nemá vliv na udržitelný rozvoj území navržený Územním plánem Havířov. 

- Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

- Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence schopnost. 

 

Územním plánem Havířov jsou vymezeny jak stabilizované tak navržené plochy změn 

(tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) pro podnikatelské aktivity z oblasti výroby 

a skladování jako plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu 

a výroby a skladování – výroby zemědělské.  
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Územním plánem je rozvíjena zástavba ve všech katastrech správního území Havířova. Viz 

podkapitoly kapitoly E) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.  

Řešení Změny č. 3 nemá vliv na základní koncepci řešení navrženou Územním plánem 

Havířov. 

- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 

zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 

minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 

v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných 

a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 

udržitelný rozvoj území. 

Územním plánem Havířov je navržena celá řada ploch polyfunkčních přestaveb z důvodu 

využívání již nefunkčních areálů a ploch. Podrobněji viz kapitola C.3 textové části A 

územního plánu. 

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby. První plochou je plocha v zastavěném 

území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem Havířov vymezena jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. Změnou č. 3 se navrhuje změna 

způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného (BH). Plocha je označena  

č. 3/BL-P1. 

Druhá plocha je situována v k.ú. Prostřední Suchá, z části v zastavěném území. Plocha je 

Územním plánem Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 

komerčních zařízení (OK) s označením PS-P10 a v okrajové části jako zastavitelná plocha 

bydlení individuálního (BI) s označením PS-Z13. Změnou č. 3 se mění způsob využití části 

plochy PS-P10 a PS-Z13 na plochu smíšenou specifickou (SX). Plocha je ve Změně č. 3 

označena 3/PS-P1 

- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 

veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 

formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 

bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro 

implementaci a respektování územních systému ekologické stability a zvyšování a udržování 

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 

krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 

ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajin a vytvářet 

podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Rozvojové záměry pro novou výstavbu jsou Územním plánem Havířov soustředěny do 

vhodných proluk v území a v návaznosti na zastavěné území. Významnějšími zásahy do 

krajiny jsou vymezené plochy dopravní infrastruktury silniční navržené zejména pro přeložky 

a prodloužení silnic I. a III. třídy. Podrobněji viz kapitola E.6 odůvodnění Územního plánu 

Havířov.  

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby – viz text výše.  
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- Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména pro umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 

územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 

přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Územním plánem Havířov je respektován specifický charakter jednotlivých katastrálních 

území náležících do správního území města Havířova. Prostupnost krajiny je podrobněji 

popsána v kapitole E.15 odůvodnění Územního plánu Havířov včetně liniových staveb, které 

mají omezující vliv na krajinu a její prostupnost a včetně územního systému ekologické 

stability, který zabezpečuje v případě realizace vysoký stupeň krajinného propojení 

s příznivými typy stanovišť pro pohyb organizmů. Eliminuje tak do jisté míry negativní vlivy 

z lidské činnosti v krajině včetně uvedených liniových staveb pro řešení dopravní situace 

v Havířově. 

Návrhem řešení Změny č. 3 nebude ovlivněna prostupnost krajiny.  

- Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 

pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech 

a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 

pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny. 

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné, 

plochy lesní, které jsou v plochách procházejících zástavbou, nebo v její těsné blízkosti 

navrženy na plochy lesů rekreačních. Podrobněji viz kapitola E.5 odůvodnění Územního 

plánu Havířov. Změna č. 3 nemá na koncepci systému sídelní zeleně navrženou Územním 

plánem Havířov vliv. 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), pří zachování a rozvoji hodnot 

území. Podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 

cestami, které umožní celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 

hipo). 

Podmínky pro rekreaci a cestovní ruch jsou Územním plánem Havířov podpořeny a dále 

rozvíjeny zejména v oblasti cykloturistiky ve vazbě na širší území, např. na blízkou Těrlickou 

přehradu apod. Podrobněji viz kapitola E.1.4 odůvodnění Územního plánu Havířov.  

Změna č. 3 nemá vliv na rekreaci a cestovní ruch.  

- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 

fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. 

Zmirňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 

dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 

vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic 

i. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 

stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 

zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto 

účinků). 
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- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 

veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 

výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky 

pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva 

a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 

pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistikou). 

Územním plánem Havířov je podrobně řešena koncepce dopravní infrastruktury, viz kapitola 

E.6 odůvodnění územního plánu. Tato kapitola je podrobněji členěna na podkapitoly, které se 

zabývají silnicemi I. až III. třídy a širšími vazbami; místními a účelovými komunikacemi, 

které zejména zajišťují dopravní obsluhu zástavby; dráhou a obslužnými zařízeními dráhy; 

provozem chodců a cyklistů, hipostezkami i turistickými trasami; statickou dopravou apod. 

Změna č. 3 nemá vliv na celkovou koncepci dopravní infrastruktury stanovenou Územním 

plánem Havířov. 

- Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 

minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 

pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 

zemědělských areálů. 

Územním plánem Havířov jsou pro plochy s výrobními aktivitami stanoveny různé omezující 

podmínky pro jejich využívání s ohledem na situování těchto ploch ve vazbě na obytnou 

zástavbu. Podrobněji viz oddíl F textové části A Územního plánu Havířov. 

Změnou č. 3 se podmínky pro plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu, výroby 

a skladování – výroby zemědělské a pro plochy smíšené výrobní nemění. Územním plánem je 

podporován rozvoj vytápění plynem pro decentralizované vytápění. 

- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 

pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených 

k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 

v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 

vod. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 

a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod. 

V Koordinačním výkrese Územního plánu Havířov jsou zobrazeny limity území včetně 

hranice záplavového území, sesuvných území, poddolovaných území apod. Jde o limity 

omezující rozvoj zástavby v území, které jsou respektovány a rozvoj zástavby je v těchto 

lokalitách v maximální možné míře omezen. Záplavovým územím procházejí plochy dopravní 

infrastruktury silniční. Tyto souvislosti a podmínky v území bude nutno řešit při zpracování 

podrobnější dokumentace.  
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Stanovením procenta zastavitelnosti pro vybrané plochy s rozdílným způsobem využití je 

sledováno zejména zajištění zadržování a zasakování dešťových vod přímo na pozemcích 

v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Podrobněji viz oddíl F textové části A 

územního plánu. 

Plochy řešené Změnou č. 3 nejsou situovány v záplavovém území ani nejsou omezeny jiným 

významným limitem.  

 

Správní území statutárního města Havířov je součástí OB2 - Metropolitní rozvojové oblasti 

Ostrava, a SOB4 – Specifické oblasti Karvinsko 

 

Vymezení OB2 - Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava:  

Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, Frýdek-

Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín(bez obcí v severní části), Karviná, 

Kopřivnice (bez obcí ve střední části), Kravaře (jen obce  v jihozápadní části), Orlová, Opava 

(bez obcí v západní a jižní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), 

Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části).  

Důvody vymezení:  

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným 

působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou 

koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický 

rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným 

předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož 

i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.  

Úkoly pro územní plánování:  

Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.   

Zodpovídá: Moravskoslezský kraj  

Územním plánem Havířov po Změně č. 2 a ani Změnou č. 3 není nařízeno zpracování 

územních studií za účelem koordinace a řešení vzájemných vazeb veřejné infrastruktury. 

 

Vymezení SOB4 – Specifické oblasti Karvinsko 

Území obcí z ORP Bohumín, Havířov (severní část), Karviná, Orlová (jižní a východní část). 

Oblast je součástí Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava. 

Důvody vymezení: 

a) Potřeba napravit strukturální postižení ekonomiky v oblasti způsobené zejména útlumem 

těžkého průmyslu a racionalizace těžby uhlí a odstranit následky tohoto postižení, zejména 

vysokou nezaměstnanost v kontextu Metropolitní rozvojové oblasti OB2 Ostrava. 

b) Potřeba napravit důsledky zejména dřívějšího nadměrného zatížení průmyslem a těžbou, 

především revitalizací devastovaných území a snížením dosud vysokého znečištění ovzduší. 

c) Potřeba využít pro další ekonomický rozvoj předpoklady planoucí zejména z potenciálu 

výhodné dopravní polohy silně dopravně exponovaného území, kterým prochází hlavní 

železniční a silniční spojení na Polsko a Slovensko a dálniční propojení s Polskem. 

d) Potřeba řešit problematiku využívání významných zdrojů energetických surovin 

nadnárodního významu, které se v území nacházejí. 

 

Úkoly pro územní plánování 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného území, 
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b) vytvářet podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brownfields za 

účelem vyhledávaní ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro rekreaci, 

c) koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě s přihlédnutím k možnosti 

začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability, 

d) chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných 

zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik 

a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny, 

e) prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikost cca 100 až 200 ha, včetně prověření 

možnosti využití ploch brownfields, 

f) vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování kvality 

ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší. 

Zodpovídá: Moravskoslezský kraj 

Územním plánem Havířov je navržena celá řada ploch polyfunkčních přestaveb z důvodu 

využívání již nefunkčních areálů a ploch. Podrobněji viz kapitola C.3 textové části A 

územního plánu. . Nejvýznamnější a plošně nejrozsáhlejší je plocha přestavby je vymezena 

v k.ú. Dolní Suchá, která je označena DS-P2 (51,32 ha) a 1/DS/P2 (0,25 ha). Jde o bývalá areál 

Dolu Dukla. V době zpracování Změny č. 3  je již z této plochy využito 18,88 ha. 

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby. První plochou je plocha v zastavěném 

území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem Havířov vymezena jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. Změnou č. 3 se navrhuje změna 

způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného (BH). Plocha je označena  

č. 3/BL-P1. 

Druhá plocha je situována v k.ú. Prostřední Suchá, z části v zastavěném území. Plocha je 

Územním plánem Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 

komerčních zařízení (OK) s označením PS-P10 a v okrajové části jako zastavitelná plocha 

bydlení individuálního (BI) s označením PS-Z13. Změnou č. 3 se mění způsob využití části 

plochy PS-P10 a PS-Z13 na plochu smíšenou specifickou (SX). Plocha je ve Změně č. 3 

označena 3/PS-P1 

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy smíšené nezastavěného území – rekultivací 

v lokalitách postižených důsledky těžby. Zejména jde o bývalé haldy v k.ú. Prostřední Suchá 

a Dolní Suchá. Výčet ploch rekultivací viz textová část A, oddíl C.4 Územního plánu 

Havířov. Změna č. 3 nemá na tyto vymezené plochy vliv.  

Územním plánem Havířov jsou vymezeny plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné, 

plochy lesní, které jsou v plochách procházejících zástavbou, nebo v její těsné blízkosti 

navrženy na plochy lesů rekreačních. Podrobněji viz kapitola E.5 odůvodnění Územního 

plánu Havířov. 

Územním plánem Havířov po Změně č. 2 ani Změnou č. 3 není vymezena plocha o velikost 

cca 100 až 200 ha pro rozvoj výrobních aktivit.  

Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, je vymezen koridor S6 pro posílení 

dopravní obsluhy území a navázání na rozvojový záměr kapacitní silnice na Slovensku ve 

směru od Čadce. Koridor S6 sleduje trasu Bohumín – Havířov – Třanovice – Mosty 

u Jablunkova – hranice ČR/SR (-Žilina).  

Tento záměr ve správním území Havířova je respektováni již v ÚP Havířov a to vymezením 

územní rezervy a návrhové plochy dopravní infrastruktury silniční pro uvedený dopravní tah. 
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Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, je vymezen koridor pro železniční 

dopravu s označením ŽD9 Ostrava-Svinov-Havířov-Český Těšín za účelem její 

modernizace, a to v rámci soudržnosti, propojení a interoperability jako součást TEN – T, 

tj. programu pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Cílem programu je zajistit soudržnost, 

propojení a interoperabilitu na trans – evropské dopravní síti. V Havířově je v tomto koridoru 

vedena celostátní železniční trať č. 321. Jde o územně stabilizovanou trať, která je součástí 

páteřní sítě železniční dopravy zajišťující, mimo jiné, i odklonovou trasu vůči tranzitnímu 

koridoru představovaném tratí ČD č. 270 (II. koridor) a č. 320, a to v úseku mezi Ostravou 

a Českým Těšínem. Vzhledem k využití a významu trati je územním plánem navrhována její 

optimalizace, čímž se rozumí především dosažení vyšší traťové rychlosti úpravou kolejí ze 

současných 80 km/hod na rychlost až 100 km/hod s případnou úpravou nástupišť (na úrovni 

územního plánu se předpokládá využití drážních pozemků). Tento záměr je v souladu se 

koncepčními zásadami stanovenými PÚR, neboť zvýšení rychlosti zkrátí dostupnost 

významných sídel v regionu kraje (trasa prochází jednou z nejvíce obydlených os regionu) 

a zvýší propustnost trati jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. 

 

 

Přezkoumání souladu Změny č. 3 Územního plánu Havířov se Zásadami územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydaných usnesením 

zastupitelstva kraje č. 16/1426 ze dne 22.12.2010, které nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011, je 

zařazeno statutární město Havířov do rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava 

a Specifické oblasti Karvinsko (SOB 4)  

 

Úkoly vyplývající ze ZÚR MSK pro řešení územního plánu 

 Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního 

významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění 

územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím v sousedních krajích a Polsku. 

Dle ZÚR MSK respektovat plochy a koridory územních rezerv: 

D511 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) – I/11 (Prostřední Suchá) 

D512 - I/11 úsek III/47210 – II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově 

dělené silnice I. třídy – po r. 2015 

D521 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) – Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy  

 

Dle ZÚR MSK respektovat plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření: 

D30 - Havířov, rondel – III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

D31 - III/47 210 – II/474  (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 

silnice I. třídy – návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čyřpruh - viz 

D512) 

D202 - Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy 

D32 Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy 

E45 - Nošovice – Albrechtice – VVN – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV 

VVN 460 

P22 - Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami 

mimo zastavěné území (již realizováno – zakresleno jako stav) 
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EZ6 -  koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice 

do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly  

ÚSES - regionální biocentra: 126 Havířovská Lučina, 170 Mezi doly, 

241 U Havířovského rondelu,  

 - regionální biokoridory: 584 propojující regionální biocentra 241 a 126, 585 

propojující regionální biocentra 126 a 204 (situováno mimo řešené území), 642 

propojující regionální biocentra 170 a 135 (situováno mimo řešené území), 617 

propojující regionální biocentra 170 a 110 (situováno mimo řešené území) 

 
Poznámka: Návrhy dle ZÚR MSK, které jsou uvedeny v zadání, výstavba věžového vodojemu Šumbark 

3 x 1000 m
3
 a zemního vodojemu Šumbark 3000 m

3
 se nachází mimo správní území města    

Havířova. 

 

Výše uvedené požadavky byly návrhem řešení Územního plánu Havířov splněny. Plochy 

a koridory pro dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu a územní systém ekologické 

stability byly zpřesněny nad katastrální mapou. 

Změnou č. 1 byla provedena úprava vymezení územní rezervy DS-R3 pro novostavbu silnice 

I. třídy (I/68) na území k.ú. Dolní Suchá tak, aby neomezovala rozvoj a využití vymezené 

plochy přestavby smíšené specifické, označené DS-P2. 

Plochy změn řešené v rámci Změny č. 3 nemají vliv na dopravní a technickou infrastrukturu 

nadmístního významu. 

 Nové rozvojové plochy vymezovat: 

 přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) 

a v prolukách stávající zástavby 

Navržené řešení územního plánu v maximální možné míře respektuje požadavek na dostavbu 

proluk ve stávající zástavbě. Dále jsou plochy pro rozvoj zástavby vymezovány v návaznosti 

na zastavěné území (viz kapitola 4.6 Koncepce rozvoje katastrálních území ve správním 

území statutárního města Havířova). 

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby. První plochou je plocha v zastavěném 

území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem Havířov vymezena jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. Změnou č. 3 se navrhuje změna 

způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného (BH). Plocha je označena  

č. 3/BL-P1. 

Druhá plocha je situována v k.ú. Prostřední Suchá, z části v zastavěném území. Plocha je 

Územním plánem Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 

komerčních zařízení (OK) s označením PS-P10 a v okrajové části jako zastavitelná plocha 

bydlení individuálního (BI) s označením PS-Z13. Změnou č. 3 se mění způsob využití části 

plochy PS-P10 a PS-Z13 na plochu smíšenou specifickou (SX). Plocha je ve Změně č. 3 

označena 3/PS-P1 

 

 výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou 

síť silniční, resp. železniční infrastruktury 

Tento požadavek je navrženým řešením Územního plány Havířova splněn (viz grafická část 

územního plánu, výkres A.3 Koncepce dopravní infrastruktury). 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 lze dopravně obsloužit ze stávajících komunikací – 

podrobněji viz kapitola E.6) Dopravní infrastruktura. 
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  mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště 

odůvodněných případech). 

Navržená urbanistická koncepce navržená Územním  plánem Havířov tento požadavek plně 

respektuje, ve stanoveném záplavovém území vodního toku Lučiny, Sušanky a Venclůvky 

nejsou navrženy zastavitelné plochy s výjimkou ploch dopravní infrastruktury silniční 

a technické infrastruktury (viz grafická část odůvodnění územního plánu, Koordinační 

výkres). 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 jsou situovány mimo stanovená záplavová území 

vodních toků Lučiny, Sušanky a Venclůvky (Dolní Datyňky). Další záplavové území není ve 

správním území města Havířov stanoveno. 

 Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 

plochy. 

Územním plánem Havířov nejsou navržena významnější protipovodňová zařízení vzhledem 

k tomu, že protipovodňová hráz v k. ú. Havířov-město na ochranu sportovního a rekreačního 

areálu situovaného v blízkosti vodního toku Lučiny již byla realizována. 

Změnou č. 3navržena protipovodňová opatření. 

 

 V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství včetně 

veřejné zeleně. 

Územním plánem Havířova jsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství – zeleně 

veřejné s vazbou na zastavitelné plochy s převažující obytnou zástavbou v nadstandardním 

rozsahu (viz kapitola 4.13 Veřejná prostranství) a plochy lesů hospodářských navržených na 

změnu využívání ve prospěch lesů rekreačních vzhledem k jejich přímé vazbě na souvisle 

zastavěné území obytnou zástavbou. 

Změnou č. 3 nejsou vymezeny plochy veřejných prostranství. 

 

ZÚR MSK je správní území města Havířova zařazeno do krajinné oblasti F Ostravsko – 

Karvinsko a okrajově do krajinné oblasti D Podbeskydí, do krajiny ovlivněné hlubinnou 

důlní činností, sídelní krajiny a okrajově do zemědělské harmonické krajiny. 

Změnou č. 3 je toto zařazení respektováno. Plochy přestavby řešené Změnou č. 3 jsou 

vymezeny v krajině sídelní, v zastavěném území. Řešení  navržené Změnou č. 3  je v souladu 

s bodem 6. Priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, ve 

kterém je, mimo jiné, stanoven požadavek na preferenci rekonstrukce nevyužívaných ploch 

a areálů před výstavbou ve volné krajině. 
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H.2) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

HAVÍŘOV S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

 POŽADAVKY NA  OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 

A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 

2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

 

Řešení navržené Změnou č. 3 zachovává urbanistickou koncepci navrženou Územním plánem 

Havířov a nevyvolává změnu vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Plocha přestavby na 

plochu bydlení hromadného (BH), vymezená Změnou č. 3 a označená č. 3/BL-P1 je situována 

v zastavěném území; plocha přestavby označená č. 3/PS-P1 je situována z převážné části 

v zastavěném území a její okrajová část byla vymezena ÚP Havířov jako zastavitelná plocha 

bydlení individuálního (BI). 

Využíváním zastavěného území a změny způsobu využití již dříve zastavěných ploch je 

zároveň podpořena ochrana příznivého životního prostředí, ochrana zemědělského a lesního 

půdního fondu a zároveň podpořen hospodářský rozvoj. Podpořen je tak soulad soukromých 

zájmů (investorů) a veřejného zájmu, kdy nevyužívané a chátrající objekty a plochy fyzicky 

a sociálně zatěžují okolí.   

 

3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 

záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 

ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Záměry obsažené ve Změně č. 3 se posuzují při projednání podle stavebního zákona. Změnou 

č. 3 jsou vymezeny pouze dvě plochy přestavby – viz text výše.  

 

4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich 

totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 

a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy 

se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Při zpracování Změny č. 3 bylo vyhodnoceno využívání zastavěného území, aktualizována 

hranice zastavěného území s ohledem na již realizované stavby (viz kapitola F tohoto 

odůvodnění). Plochy přestavby vymezené Změnou č. 3 nemají negativní vliv na přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území. Změnou č. 3 je tak respektován požadavek na 

hospodárné využívání zastavěného území. Zastavitelné plochy nejsou Změnou č. 3 vymezeny. 
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5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 

a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 

pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Územním plánem Havířov  jsou stanoveny v textové části A., oddíle F. obecné podmínky pro 

využívání území platné pro celé správní území obce a podmínky pro využívání jednotlivých 

ploch s rozdílným způsobem využití, které bylo stanoveno dle jejich předpokládaného 

využívání v následujícím období.  

Změnou č. 3 se podmínky využívání ploch s rozdílným způsobem využití nemění s výjimkou 

zpřesnění podmínek pro využívání ploch smíšených specifických (SX) ve vazbě na změnu 

způsobu využívání části plochy přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 

s označením PS-P10 a části zastavitelné plochy bydlení individuálního (BI) s označením PS-

Z13, které jsou navrženy Změnou č. 3 na změnu způsobu využívání na plochu přestavby 

smíšenou specifickou (SX), která nebude mít negativní účinky na životní prostředí a bude v ní 

vyloučena realizace zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů (třídících dvorů 

a sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin) a staveb pro infrastrukturu drážní  - 

vlečky. 

  

6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, 

který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Tato podmínka pro plochy v krajině je zapracována v oddíle F textové části A. Územního 

plánu Havířov. Změnou č. 3se nemění. 

 
 

I) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Na základě výsledku projednání a posouzení návrhu zadání pro Změnu č. 3 je nedílnou 

součástí řešení Změny č. 3 „Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 3 Územního 

plánu Havířov na udržitelný rozvoj území“, jehož přílohou č. 1 je vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí zpracované, na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního 

zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí.  

Posouzením návrhu zadání ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen vliv na evropsky 

významné lokality a na ptačí oblasti. 
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Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem. 

 

J)  ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 27.2.2017 usnesením č. 680/17ZM/2017 

rozhodlo o pořízení změny Územního plánu Havířov.  

Podnětem pro pořízení změny Územního plánu Havířov byly návrhy na pořízení změny na 

základě jednotlivých návrhů na pořízení změny právnických osob. 

 

Na základě rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu Havířov pořizovatel tj. odbor 

územního rozvoje Magistrátu města Havířova, který vykonává činnost pořizovatele územně 

plánovací dokumentace, zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání 

v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. Jako podklad pro vypracování návrhu 

zadání byly použity územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje území, 

doplňující průzkumy a rozbory daného území. 

Pořizovatel oznámil dne 17.7.2017 pod č.j. MMH/59521/2017 v souladu s ust. § 47 odst. 2 a § 

55 odst. 2 stavebního zákona projednávání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu 

Havířov veřejnou vyhláškou. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v období od 

20.7.2017 do 21.8.2017 v tištěné podobě u pořizovatele a v elektronické podobě na 

internetové adrese www.havirov-city.cz .  

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý u pořizovatele uplatnit 

písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky o projednávání návrhu 

zadání na úřední desce. 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona mohly dotčené orgány nejpozději do 

30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém mohly uvést 

své požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně 

plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřadu u 

pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty mohl příslušný orgán 

ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu doručit stanovisko podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny. V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona mohly 

uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce nejpozději však do 30 dnů od doručení 

návrhu zadání. Pořizovatel projednal návrh zadání s dotčenými orgány a sousedními obcemi 

v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona. Příslušný dotčený orgán ochrany 

přírody uplatnil požadavek na posouzení změny č. 3 Územního plánu Havířov z hlediska 

vlivů na životní prostředí.  

V rámci projednávání návrhu zadání byly doručeny celkem 2 stanoviska, 9 požadavků 

dotčených orgánů, 3 připomínky, 1 podnět sousední obce a vyjádření Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 

Na základě doručených stanovisek, požadavků, připomínek, podnětů a vyjádření k návrhu 

zadání vyplynula potřeba upravit zadání změny. Výsledek projednání návrhu zadání změny 

byl projednán s určeným zastupitelem. Takto projednané zadání změny č. 3 Územního plánu 

Havířov bylo schváleno Zastupitelstvem města Havířova dne 25.9.2017 pod č. usnesení 

822/20ZM/2017. 

Na základě schváleného zadání byl v dubnu 2018 zpracován Urbanistickým střediskem 

Ostrava, s.r.o. dle smlouvy o dílo návrh změny č. 3 Územního plánu Havířov za účelem 

projednání podle stavebního zákona.  

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím konání společného jednání o návrhu změny č. 3 

Územního plánu Havířov, které se uskutečnilo dne 2.5.2018. Současně je vyzval k uplatnění 

stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 

http://www.havirov-city.cz/
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1.6.2018.  Krajskému úřadu zároveň pořizovatel předal návrh změny územního plánu pro 

posouzení podle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního 

zákona pořizovatel současně doručil návrh změny č. 3 Územního plánu Havířov veřejnou 

vyhláškou, ve které upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 

pořizovatele písemné připomínky. V rámci společného jednání bylo uplatněno 6 stanovisek 

dotčených orgánů a 3 připomínky.  

Na základě výsledku společného jednání byl návrh změny upraven (pouze textová část 

změny) pro účely veřejného projednání. Popis úprav je uveden v odůvodnění změny č. 3 

Územního plánu Havířov kapitole C.2). 

 

Dne 5.6.2018 pořizovatel požádal dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o vydání stanoviska 

k návrhu změny č. 3 Územního pánu Havířov. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor 

územního plánování a stavebního řádu vydal dne 21.6.2018 pod č.j. MSK 84454/2018 

stanovisko, ve kterém konstatoval, že z hlediska zajištění koordinace využívání území, 

zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve 

znění aktualizace č.1, a souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

neshledal nedostatky.   

 

Na základě kladného stanoviska krajského úřadu pořizovatel dle ustanovení § 52 stavebního 

zákona zahájil řízení o upraveném návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov a veřejnou 

vyhláškou oznámil konání veřejného projednání, které se uskutečnilo dne 1.8.2018 za účasti 

projektanta.  

Úplné znění návrhu změny bylo k veřejnému nahlédnutí vystaveno v období od 2.7.2018 do 

8.8.2018 v tištěné podobě u pořizovatele a v elektronické podobě na internetové adrese 

www.havirov-city.cz .  

V oznámení pořizovatel vyzval k uplatnění připomínek a námitek k tomuto návrhu změny a 

poučil dotčené osoby, dotčené orgány a ostatní o podávání námitek a stanovisek dle § 52 odst. 

2 a 3 stavebního zákona. Námitky a připomínky bylo možno uplatnit do 7 dnů od veřejného 

projednání a to do 8.8.2018. K veřejnému projednání návrhu změny byla podána jedna 

námitka, byly doručeny 2 připomínky a 2 stanoviska dotčených orgánů.  

Na podkladě oznámení o veřejném projednání návrhu změny Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zaslal pořizovateli 

stanovisko dle § 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení změny č. 3 Územního plánu 

Havířov, které byly od společného jednání změněny, z hlediska zajištění koordinace 

využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního 

rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 a souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, ve kterém konstatoval, že neshledal nedostatky. 

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. 

Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu územního 

plánu pořizovatel projednal dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona s dotčenými orgány 

a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem územního plánování a stavebního 

řádu.   

Na základě výsledku veřejného projednání nebylo potřeba návrh změny č. 3 Územního plánu 

Havířov upravovat. 

Rozhodnutí o námitce a vyhodnocení připomínek je součástí tohoto odůvodnění změny č. 3 

Územního plánu Havířov kapitoly O).     

 

http://www.havirov-city.cz/
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K) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Změna č. 3 Územního plánu Havířov, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je 

zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. V rámci 

změny nebyly vymezeny nové plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky                  

č. 501/2006 Sb., o obecných  požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

L) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV 

S POŽADAVKY PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  

 

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Havířov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl 

projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů. 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím konání společného jednání o návrhu změny 

územního plánu, které se uskutečnilo dne 2.5.2018 a vyzval je k uplatnění stanovisek a 

připomínek v termínu do 1.6.2018. 

 

Na základě doručených stanovisek vyplynul požadavek jen na drobné úpravy textu návrhu  

změny. Současně byl návrh změny územního plánu včetně vyhodnocení jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 

stavebního zákona. 

 

V rámci společného jednání o návrhu změny byla uplatněna tato stanoviska dotčených 

orgánů: 

 

1. 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonovova 1, Praha 6, čj. 125748/2018-1150 ze dne 2.5.2018  

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 

oddělení ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ,,zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 75 odst. 1 zákona č. 183/2006 

SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ,,stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 

obrany ČR 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 a 

v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 

věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 

2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlas s návrhem změny č. 

3 Územního plánu Havířov, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle 

stavebního zákona. Navržené změny funkčního využití území nelimitují vymezená území 

Ministerstva obrany ČR, která byla poskytnuta úřadu územního plánování pro úplné a 

průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. Navržené změny nejsou v rozporu 

s veřejnými zájmy zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Vyhodnocení: 
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Bez připomínek. 

 

2. 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí č.j. S/OŽP/38183/2018/Kš ze dne 

9.5.2018 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 

16.04.2018 výzvu k uplatnění stanoviska dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný 

podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavení zákon“) oznamuje v souladu 

s ust. § 50 odst. 2 a za využití § 55 odst. 2 stavebního zákona zahájení společného jednání o 

návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

K návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov odbor životního prostředí vydává následující 

stanoviska a připomínky:  

1. Ve vztahu k zákonu  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, podle § 79 odst. 4 písm. b):  

Po vyhodnocení předložené dokumentace k záměru stavby správní orgán dospěl k závěru, že 

zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny. 

2. Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle § 11 odst. 3:  

Orgán ochrany ovzduší nemá připomínky. 

3. Orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. q) citovaného zákona č. 114/1992 Sb. nemá námitky 

ani připomínky k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov, včetně vyhodnocení jeho vlivů 

na udržitelný rozvoj.  

4. Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

pozdějších změn a předpisů podle § 5 odst. 3:  

Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny.  

5. Ve vztahu k zákonu 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů:  

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí není v tomto případě dotčeným orgánem 

státní správy lesů. Příslušným orgánem státní správy lesů, který uplatňuje stanovisko k 

územním plánům obcí s rozšířenou působností, je v souladu s § 48a odst. 2 písm. b) lesního 

zákona Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Ve vztahu k zákonu 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:  

Orgán státní správy myslivosti nemá k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov 

připomínky.  

6. Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů:  

Nemáme připomínky.  

Vyhodnocení: 

Ad 1) - 6) Bez připomínek. 

 

3. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, MPO 27280/2018 ze dne 

14.5.2018 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše 
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uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

následující stanovisko. S návrhem změny č. 3 Územního plánu Havířov souhlasíme. 

Výše uvedená územně plánovací dokumentace respektuje podmínky ochrany nerostného bohatství 

v řešeném území 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

4. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 

Ostrava, KHSMS 19370/2018/KA/HOK, ze dne 29. 5. 2018 

Krajský hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně 

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. 285/200 Sb., a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) posoudila podání Magistrátu města Havířova ze dne 13. 4. 

2018 s požadavkem o vyjádření k návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov. 

Po prostudování podkladů Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený 

správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/ 2000 Sb., ve spojení s § 47 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), sděluje, že 

neuplatňuje své požadavky na obsah návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov.  

Odůvodnění:  

Podáním ze dne 13. 4. 2018, Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako 

příslušný úřad územního plánování, podal oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 3 

územního plánu Havířov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyzval Krajskou 

hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, jako dotčeného orgánu, k uplatnění svého 

stanoviska. 

Důvodem pořízení změny je zejména aktualizace vymezené hranice zastavěného území, dále 

prověření změny využití pozemků parc. č. 520/2, 521/1, 521/2, 521/3,, 521/4, 521/5, 521/6, 

521/8 k. ú. Bludovice nacházející se v zastavěném území ve stabilizované ploše občanského 

vybavení – veřejné infrastruktury – včetně zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční 

na stabilizovanou plochu hromadního bydlení a prověření změny využití pozemků parc. č. 

2500, 2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 

2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 

2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5. 2510/6, 2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 2662/6 k. ú. 

Prostřední Suchá nacházející se částečně v zastavěném území v ploše přestavby občanského 

vybavení – komerčních zařízení  - na plochu přestavby smíšené specifické, která nebude mít 

negativní účinky na životní prostředí s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, 

sběrných dvorů (třídící dvory a sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin) a 

stavby pro infrastrukturu drážní – vlečky.  

Změnou č. 3 jsou vymezeny dvě plochy přestavby. První plochou je plocha v zastavěném 

území k. ú. Bludovice, která je Územním plánem Havířov vymezena jako stabilizovaná 

plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury. Změnou č. 3 se navrhuje změna 

způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného. Jde o bývalý komplex budov 

původně sloužících jako hotelový dům a občanské vybavení (stravování apod.) v lokalitě 

Merkur. Předpokládá se změna způsobu využití zejména na nájemní bydlení. Její rozloha je 

10,81 ha.  

Druhá plocha je situována v k.ú. Prostřední Suchá, z části v zastavěném území. Plocha je 

Územním plánem Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – 
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komerčních zařízení a v okrajové části jako zastavitelná plocha bydlení individuálního. 

Změnou č. 3 se mění způsob využití části plochy PS-P10 a PS-Z13 na plochu smíšenou 

specifickou. Důvodem je potřeba rozšíření multifunkčního využití plochy, ale s vyloučením 

negativních vlivů na životní prostředí a s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, 

sběrných dvorů a staveb pro infrastrukturu drážní (vlečky). Její rozloha je 3,69 ha.  

Na základě výsledku projednání a posouzení návrhu zadání pro Změnu č. 3 je nedílnou 

součástí řešení Změny č. 3 „Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 3 Územního 

plánu Havířov na udržitelný rozvoj území“, jehož přílohou č. 1 je vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí zpracované, na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona, 

osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Část 

odůvodnění byla zpracována, následující kapitoly budou zpracovány a doplněny po 

projednání Změny č. 3 Územního plánu Havířov.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje jako dotčený správní úřad po 

prostudování podkladů neuplatňuje požadavky na obsah návrhu změny č. 3 územního plánu 

Havířov. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

5.  

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, MZP/2018/580/530,533490: 

170.25, A/10, ze dne 30. 5. 2018 

Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy IX (dále jen ,,ministerstvo“), 

obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednání výše 

uvedeného návrhu.  

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 50 odst. 2 stavebního zákona, § 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 (dále jen ,,zákon o geologických pracích“), sděluje, že k návrhu nemá žádné 

připomínky.  

Odůvodnění:  

Ministerstvo konstatuje, že v platném znění územního plánu města Havířov jsou správně 

zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické 

stavby území (chráněná ložisková území, výhradní ložiska, dobývací prostory, poddolovaná a 

sesuvná území), která se nacházejí na území města. Ministerstvo proto nemá k návrhu žádné 

připomínky. Oprávněnost požadavku na zpracování výše uvedených území do územně 

plánovací dokumentace (dále jen ,,ÚPD“) a povinnost úřadů územního plánování a 

zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a 

§ 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.  

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

6.  

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 

702 18 Ostrava, MSK 59112/2018 ze dne 28. 5. 2018  

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 
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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 změny 

č. 3 územního plánu (ÚP) Havířov toto koordinované stanovisko. 

1/zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 

s návrhem změny č. 3 ÚP Havířov.  

Odůvodnění: 

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 

s návrhem změny č. 3 ÚP Havířov. Z návrhu nevyplývají změny, které by měly negativní vliv 

na národní kulturní památku Památník obětem nacistického teroru v Havířově-Životicích tz., 

nebudou tak ohroženy její pietní, umělecko-řemeslné a historické hodnoty.  

Upozornění:  

Krajský úřad upozorňuje, že na straně 4, změna č. územního plánu Havířov, A. TEXTOVÁ 

ČÁST je v textu chybně uvedeno: ,,Z hlediska rozvoje města je hlavní prioritou udržení 

stabilního počtu obyvatel v produktivním věku a zachování atraktivity území při respektování 

podmínek stanovených pro městskou památkovou zónu a respektování významu a 

urbanistického vývoje jednotlivých katastrálních území náležících do správního území 

statutárního města Havířova…“ Jelikož se na území města Havířova nenachází žádná 

vyhlášená památková zóna, není důvod tento pojem uvádět. 

Zároveň do seznamu evidovaných nemovitých kulturních památek, na straně 57 až 58 v 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV, B. TEXTOVÁ ČÁST, 

není vhodné uvádět památky, u kterých probíhá řízení o prohlášení věci za kulturní památku, 

ale pouze kulturní památky které jsou zapsány do ústředního seznamu kulturních památek 

ČR. V případě uvedeného evangelického hřbitova se vstupní bránou, úsekem oplocení 

(západní a jižní strana), náhrobky členů rodiny Primus a Slonawski s pozemkem parc. č. 1350 

v k. ú. Bludovice, řízení o prohlášení věci za kulturní památku stále probíhá. V případě fary 

čp. 302, pozemek parc. č. 1135 v k. ú. Bludovice, bylo řízení ukončeno neprohlášením 

kulturní památky.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov.  

Odůvodnění:  

Dle § 40 odstavec 3) písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Změnou č. 3 Územního plánu Havířov se část dopravní 

infrastruktury nemění. Plocha přestavby 3/PS-P1 (napojení na silnici III/4767 ul. Dělnická) = 

nová plocha smíšená specifická SX je podmíněna zpracováním územní studie. V souvislosti s 

uvedeným krajský úřad ve vztahu k uváděné kompetenci stanovisko k návrhu změny č. 3 

Územního plánu Havířov nevydává.  

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů  
Veřejné zájmy, chráněné zákonem v působnosti krajského úřadu dle § 48a odst. 2 písm. b) 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, nejsou předloženým návrhem změny č. 3 ÚP Havířov dotčeny.  

Odůvodnění:  

Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním 

plánům obcí s rozšířenou působností. Předloženým návrhem územního plánu nejsou 
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umisťovány nové plochy na pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani v jeho ochranném 

pásmu.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s 

předloženým návrhem územního plánu.  

Odůvodnění:  

Návrh územního plánu respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.  

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 

4 písm. x) zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem změny č. 3 územního plánu 

Havířov. 

Odůvodnění:  

Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a 

krajiny nejsou návrhem změny č. 3 územního plánu Havířova dotčeny.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů  
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 17a zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), a dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu, s předloženým návrhem změny č. 3 územního plánu Havířov 

souhlasí.  

Odůvodnění:  

Při zpracování územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o 

ochraně zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. 

Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této 

ochrany dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit 

takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 

řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně 

plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uvedeným zákonem o 

ochraně zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud upravuje i příloha č. 3 

vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu. Kritéria vyhodnocení pro účely odnímání půdy ze zemědělského půdního 

fondu stanoví metodický pokyn ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96 k 

odnímání ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního 

fondu.  

Změnou č. 3 nejsou navrženy nové zastavitelné plochy. Plochy přestavby vymezené změnou 

č. 3 nevyvolávají požadavky na zábor zemědělské půdy.  

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  
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Krajský úřad není z hlediska uvedeného zákona dotčeným orgánem, ale příslušným orgánem 

k vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Stanovisko z hlediska uvedeného zákona bude vydáno v souladu s § 50 odst. 5 stavebního 

zákona následně, po obdržení stanovisek, připomínek a konzultací.  

9/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí se změnou územně 

plánovací dokumentace.  

Odůvodnění:  

Návrh změny 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.  

10/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií)  
Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 

podle § 49 odst. 2 tohoto zákona, nejsou záměrem dotčeny. 

Závěr  
Krajský úřad posoudil návrh změny 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, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a je 

závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 

Vyhodnocení: 

Ad 1) Bez připomínek. Upozornění vzato na vědomí. 

Ad 2) – 7) Bez připomínek. 

Ad 8) Stanovisko vydáno samostatně.  

Ad 9) – 10) Bez připomínek.   

 

 

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řadu k návrhu změny č. Územního plánu Havířov dle ust. § 50 odst. 7 

stavebního zákona č.j. MSK 84454/2018 ze dne 21.6.2018 

Dne 5. 6. 2018 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 jen „stavební zákon“), 

předali Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního 

řádu (dále jen „krajský úřad“) podklady k žádosti o posouzení návrhu změny č. 3 Územního 

plánu Havířov (dále jen „změna č. 3“).  

Pořizovatelem změny č. 3 Územního plánu Havířov je Magistrát města Havířova, odbor 

územního rozvoje, projektantem je Ing. arch. Vladimíra Fusková (číslo autorizace 

ČKA01022). Orgánem příslušným k vydání změny č. 3 Územního plánu Havířov je 

Zastupitelstvo města Havířova. Zadání změny č. 3 Územního plánu Havířov schválilo 

Zastupitelstvo města Havířova dne 25. 9. 2017 usnesením č. 822/20ZM/2017. Předmětem 

změny č. 3 Územního plánu Havířov je aktualizace vymezení zastavěného území, změna 

funkčního využití v zastavěném území ve dvou lokalitách, v katastrálních územích Bludovice 

a Prostřední Suchá a úprava textové části.  

V souladu s ust. § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona byly k žádosti předloženy tyto podklady:  

1. návrh změny č. 3 Územního plánu Havířov  
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2. kopie stanovisek a připomínek k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov:  

- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, ze dne 2. 5. 2018  

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 14. 5. 2018  

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX ze dne 30. 5. 2018  

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 29. 5. 2018  

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28. 

5. 2018  

- Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, ze dne 9. 5. 2018  

- Magistrát města Karviné ze dne 28. 5. 2018  

- Ředitelství silnic a dálnic ze dne 4. 5. 2018  

- Ing. Radomír Krygiel v zastoupení ing. arch. Alexandra Mandulová ze dne 31. 5. 2018  

Posouzení návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov z hlediska ust. § 50 odst. 7 

stavebního zákona  
Dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad posoudil návrh změny č. 3 Územního 

plánu Havířov z hlediska:  

1. zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  

2. souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

ad 1. Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  

Projednaný návrh změny č. 3 Územního plánu Havířov nepřesahuje hranice území 

statutárního města Havířov, území sousedních obcí není projednaným návrhem této změny 

dotčeno.  

K návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov se ze sousedních obcí vyjádřilo pouze 

statutární město Karviná, které k projednávané dokumentaci neuplatnilo žádné připomínky.  

ad 2. Posouzení návrhu změny č. 2 Územního plánu Havířov z hlediska souladu s politikou 

územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Řešené území se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1 

(dále jen „PÚR“), kterou schválila Vláda ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, v 

metropolitní rozvojové oblasti Ostrava OB2 a ve specifické oblasti Karvinsko SOB4.  

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které Zastupitelstvo Moravskoslezského 

kraje vydalo dne 22. 12. 2010, nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011 (dále jen „ZÚR MSK“). ZÚR 

MSK dosud nebyly uvedeny do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 

aktualizace č. 1.  

Území města Havířova je ZÚR MSK zařazeno do rozvojové oblasti Ostrava OB2, do 

specifické oblasti Karvinsko SOB4, do krajinných oblastí Podbeskydí a Ostravsko-Karvinsko 

a do 4 typů krajiny - sídelní krajina, krajina ovlivněná hlubinnou důlní činností, zemědělská 

harmonická krajina a lesní krajina.  

PÚR ČR jsou na území statutárního města Havířov vymezeny tyto záměry:  

ŽD9 koridor konvenční železniční dopravy Ostrava-Svinov - Havířov - Český Těšín; tento 

záměr dosud nebyl upřesněn ZÚR MSK  

S6 koridor kapacitní silnice Bohumín - Havířov - Třanovice - Mosty u Jablunkova - hranice 

ČR/SR (- Žilina)  

ZÚR MSK jsou v řešeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření:  

D30 Havířov, rondel - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy  

D31 III/47 210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 

návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na čtyřpruh viz D512)  

D32 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy  

D202 Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy  

E45 Nošovice - Albrechtice - VVN - zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 
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P22 Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 

zastavěné území (již realizováno, v Územním plánu Havířov je plynovod zakreslen jako 

stávající)  

EZ6 koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do 

transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly  

ÚSES regionální biocentra a regionální biokoridory  

ZÚR MSK je stanoven požadavek respektovat plochy a koridory územních rezerv:  

D511 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) - I/11 (Prostřední Suchá)  

D512 I/11 úsek III/47210 II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené 

silnice I. třídy - po r. 2015  

D521 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) - Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy  

ZÚR MSK stanovují požadavky na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování 

následujících ploch a koridorů v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí a na 

koordinaci územně plánovací činnosti. Ve vazbě na území statutárního města Havířov jsou 

uvedeny tyto záměry:  

- kanalizace Těrlicko-Havířov, napojení části Těrlicka na ÚČOV Havířov  

- rozšíření VDJ a VVDJ Šumbark včetně přívodního a zásobního řadu - akumulace vody, 

optimalizace tlaku (z upřesnění tohoto záměru podrobnějšími dokumentacemi je patrné, že 

tímto záměrem není území statutárního města Havířov dotčeno; v odůvodnění změny č. 2 

Územního plánu Havířov je uvedeno, že záměr výstavby věžového vodojemu Šumbark 3 x 

1000 m3 a zemního vodojemu Šumbark 3000 m3 se nachází mimo řešené území)  

Výše uvedené záměry, které se váží na území statutárního města Havířov, jsou Územním 

plánem Havířov v platném znění respektovány. Tyto záměry nejsou návrhem změny č. 3 

Územního plánu Havířov dotčeny.  

Závěr  
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona Územní 

plán Havířov v platném znění a návrh změny č. 2 tohoto územního plánu z hlediska zajištění 

koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou 

územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, a souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje. Krajský úřad konstatuje, že z těchto hledisek neshledal nedostatky. 

Upozornění  
Změnou č. 3 je pro plochy BL-Z48, BL-Z49, PS-Z11 a SU-Z35, jejichž využití bylo s 

platností do 1. 1. 2017 podmíněno zpracováním územní studie, nově navržena lhůta pro 

pořízení územní studie do 4 let od vydání změny č. 3. Upozorňujeme, že pořízení územních 

studií je potřeba zahájit v co možná nejkratší době po přijetí územního plánu tak, aby 

nedocházelo z důvodu nepořízené územní studie k omezení vlastníkům nemovitostí v jinak 

zastavitelných plochách využít své pozemky ke stavební činnosti. Dle ustálené judikatury by 

doba stanovená pro vypracování územní studie neměla přesahovat dobu, ve které dochází k 

vyhodnocování územního plánu ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona, neboť k 

vyhodnocení by měly být již shromážděny dostupné podklady, ke kterým patří právě i územní 

studie. Opětovné omezení možností využití výše uvedených ploch podmínkou zpracování 

územní studie je nutno odůvodnit, při stanovení nové lhůty je nutno zohlednit, že možnost 

využití těchto plochy již byla omezena v období od 25. 4. 2014 do 1. 1. 2017. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek, nebyly shledány nedostatky.   

Upozornění vzato na vědomí.  
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Stanoviska dotčených orgánů doručena k veřejnému projednání návrhu změny dle § 52 

stavebního zákona: 

  

1. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, MPO 46487/2018 ze dne 

25.7.2018 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše 

uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

následující stanovisko. S upraveným a posouzeným návrhem změny č. 3 Územního plánu Havířov 

souhlasíme. 

Výše uvedená územně plánovací dokumentace respektuje podmínky ochrany nerostného bohatství. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

2.  

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 

702 18 Ostrava, MSK 97374/2018 ze dne 26.7.2018  

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 změny č. 3 územního plánu (ÚP) Havířov, které byly od společného jednání změněny,  

toto koordinované stanovisko:  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 

změnou č. 3 ÚP Havířov.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se 

změnou č. 3 ÚP Havířov (Veřejné projednání § 52 odst. 3). Z návrhu nevyplývají změny, 

které by měly negativní vliv na národní kulturní památku Památník obětem nacistického 

teroru v Havířově-Životicích tz., nebudou tak ohroženy její pietní a historické hodnoty.  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad neuplatňuje stanovisko k upravenému návrhu změny č. 3 Územního plánu 

Havířov.  

Odůvodnění:  

Dle § 40 odstavec 3) písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 

hlediska řešení silnic II. a III. 

třídy. Ve vztahu k těmto silnicím nebyla po společném jednání provedena žádná úprava, a 

proto krajský úřad stanovisko ve smyslu § 52 odstavec 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevydává.  
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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 chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou předloženým návrhem změny č. 3 

územního plánu Havířov ve fázi veřejného projednání dotčeny.  

Odůvodnění:  

Dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním 

plánům obcí s rozšířenou působností. V rámci změny č. 3 ÚP Havířov nebyly umisťovány 

nové plochy na pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani v jeho ochranném pásmu.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  
Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasí s 

předloženým návrhem změny územního plánu.  

Odůvodnění:  

Návrh změny územního plánu respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.  

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  
Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.  

Odůvodnění:  

Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům a 

regulačním plánům obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 

4 písm. x) zákona, krajský úřad nemá k částem změny č. 3 územního plánu Havířov, které 

byly od společného jednání změněny připomínky.  

Odůvodnění:  

Z hlediska veřejných zájmů vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 

4 písm. x) zákona, krajský úřad nemá k částem změny č. 3 územního plánu Havířov, které 

byly od společného jednání změněny připomínky.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů  
Z hlediska veřejných zájmů vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 

4 písm. x) zákona, krajský úřad nemá k částem změny č. 3 územního plánu Havířov, které 

byly od společného jednání změněny připomínky. 

Odůvodnění:  

Z předloženého návrhu změny vyplývá, že nedochází k úpravám návrhu, které by zasahovaly 

do zájmů ochrany zemědělského půdního fondu daných § 4 uvedeného zákona, jenž by byly 

odlišné od předchozího projednání a odsouhlasení koncepce z hlediska ochrany zemědělské 

půdy.  

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí se změnou územně 

plánovací dokumentace.  

Odůvodnění:  
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Návrh změny 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.  

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií)  
Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad 

podle § 49 odst. 2 téhož zákona, nejsou dotčeny.  

Odůvodnění:  

Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona.  

10/ 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 konstatuje, že ÚP Havířov byl posouzen dle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a bylo vydáno stanovisko pod č. j. MSK 84451/2018 ze dne 19.06.2018 s 

podmínkou, která zůstává nadále v platnosti.  

Případnou podstatnou úpravu územního plánu krajský úřad jako příslušný úřad posoudí na 

základě § 53 odst. 2 stavebního zákona.  

Závěr  
Krajský úřad posoudil části řešení návrhu změny 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. 

Vyhodnocení: 

Ad 1) – 10) Bez připomínek. 

 

 

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řadu k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov dle ust. § 52 odst. 3 

zákona č. 183/2006 Sb. č.j. MSK 97376/2018 ze dne 18.7.2018 

Dopisem ze dne 29. 6. 2018 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 a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), veřejné projednání návrhu změny č. 3 

Územního plánu Havířov, které se bude konat dne 1. 8. 2018.  

Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní nejpozději 

do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanovisko k částem řešení, které byly od společného 

jednání změněny. Společné jednání se konalo dne 2. 5. 2018. K návrhu změny č. 3 Územního 

plánu Havířov vydal krajský úřad stanovisko dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona dne  

21.6.2018, pod čj. MSK 84454/2018. Krajský úřad v tomto stanovisku neupozornil na žádné 

zjištěné nedostatky z hlediska širších vztahů a souladu Územního plánu Havířov a změny č. 3 

Územního plánu Havířov s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace 

č. 1, a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

Úpravy, které byly v návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov provedeny po společném 

jednání, jsou popsány v textové části odůvodnění změny č. 3 Územního plánu Havířov, v 

části zpracované projektantem, v kapitole C.2. Vyhodnocení splnění pokynů na úpravy po 
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projednání dle § 50 stavebního zákona. V návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov, který 

byl předložen k veřejnému projednání, byl vypuštěn text, kterým bylo změnou č. 3 Územního 

plánu Havířov navrženo opakovaně podmínit využití zastavitelných ploch BL-Z48, BL-Z49, 

PS-Z11 a SU-Z35 a plochy přestavby PS-P10 zpracováním územní studie. Dále byla 

provedena drobná úprava textové části Územního plánu Havířov a textové části odůvodnění 

změny č. 3 Územního plánu Havířov.  

Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona části 

řešení změny č. 3 Územního plánu Havířov, které byly od společného jednání změněny,         

z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a 

souladu projednávané dokumentace s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 

aktualizace č. 1, a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Krajský úřad 

konstatuje, že z těchto hledisek neshledal nedostatky. 

Krajský úřad sděluje, že návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

je připravován k předložení Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje k vydání na jednání, 

které se bude konat dne 13. 9. 2018. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek.  

Upozornění na vydání aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na 

jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 13.9.2018 vzato na vědomí.  

 

 

M) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

 

Stanovisko krajského úřadu z hlediska 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 k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), jako příslušný úřad ve smyslu § 22 písm. d) 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, postupy dle § 10g 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále „stavební zákon“), vydává, k návrhu změny č. 3 územního plánu (ÚP) Havířov, jehož 

součástí je tzv. „SEA vyhodnocení“ - vyhodnocení vlivů na životní prostředí 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 

„zákon č. 100/2001 Sb.) souhlasné stanovisko s uplatněním požadavku k zajištění 

minimálních dopadů koncepce na životní prostředí:  

Respektovat návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z 

hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, stanovené v kapitole 11. SEA 

vyhodnocení. 

Odůvodnění:  

Krajský úřad obdržel dne 13.04.2018 oznámení o společném jednání o návrhu změny 

územního plánu spolu s výzvou k uplatnění stanoviska k návrhu předmětné změny územního 

plánu, jehož součástí je SEA vyhodnocení. Předkladatelem je Magistrát města Havířova. 

Společné jednání o návrhu změny územně plánovací dokumentace, včetně SEA vyhodnocení, 

se konalo dne 02.05.2018 na Magistrátu města Havířova. Následně vydal krajský úřad k 

návrhu změny č. 3 ÚP Havířov koordinované stanovisko č. j. MSK 59112/2018 ze dne 

28.05.2018.  
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V souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona krajský úřad obdržel dne 05.06.2018 žádost o 

stanovisko k návrhu změny č. 3 ÚP Havířov dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., spolu s 

podklady pro vydání tohoto stanoviska (stanoviska a připomínky doručených v rámci 

společného jednání změny).  

Krajský úřad vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací 

dokumentace na základě návrhu řešení územně plánovací dokumentace pro společné jednání, 

vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů změny č. 3 

územního plánu Havířov na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (duben 2018), 

stanovisek dotčených orgánů a vyjádření uplatněných v rámci projednání návrhu změny č. 3 

ÚP Havířov.  

Důvodem pořízení změny ÚP je aktualizace vymezené hranice zastavěného území, vymezení 

dvou ploch přestavby a drobné úpravy závazné části platného územního plánu. Konkrétně 

dojde k prověření změny využití pozemků parc. č. 520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5, 

521/6, 521/8 k. ú. Bludovice nacházející se v zastavěném území ve stabilizované ploše 

občanského vybavení - veřejné infrastruktury – OV včetně zastavitelné plochy (BL-Z57) 

dopravní infrastruktury silniční - DS na stabilizovanou plochu hromadného bydlení – BH 

(3/BL-P1) o výměře 3,69 ha. Dále bude prověřena změna využití pozemků parc. č. 2500, 

2501, 2506, 2206/1, 2206/10, 2206/13, 2206/14, 2206/15, 2206/16, 2206/23, 2206/25, 

2206/28, 2206/29, 2206/30, 2206/32, 2206/39, 2206/42, 2206/43, 2206/51, 2206/8, 2492/14, 

2510/1, 2510/2, 2510/3, 2510/5, 2510/6, 2531/1, 2532/1, 2662/3, 2662/5, 2662/6 k. ú. 

Prostřední Suchá nacházející se částečně v zastavěném území v ploše přestavby (3/PS-P1) 

občanského vybavení – komerčních zařízení – OK na plochu přestavby smíšené specifické – 

SX o výměře 10,81 ha.  

Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení (Ing. RNDr. Marek Banaš, Ph.D. z dubna 

2018) bylo provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. a zpracováno přiměřeně v 

rozsahu přílohy ke stavebnímu zákonu. Návrh změny č. 3 ÚP Havířov je zpracován 

invariantně. Ze SEA vyhodnocení vyplývá:  

Vlivy na půdu a lesní pozemky  

V rámci změny ÚP nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků.  

Vlivy na jakost povrchových a podzemních vod, změna odtokových poměrů  

Plocha přestavby určená pro hromadné bydlení je odkanalizována splaškovou i dešťovou 

kanalizací. Systém likvidace odpadních vod z této plochy nebude měněn. Kanalizační síť 

uvnitř areálu bude pouze upravena popř. rozšířena. Likvidace odpadních vod z plochy 

přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení je zakotvena již v ÚP Havířov, ve 

kterém je navržena splašková kanalizace odvádějící vody i ze sousední zástavby. Na základě 

uvedené zpracovatel SEA vyloučil významný vliv na povrchové či podzemní vody v řešeném 

území. Změnou funkčního využití dojde ke změně odtokových poměrů. Část ploch bude 

pokryta nepropustným povrchem nebo stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod, 

sníží dotaci podzemních vod a současně urychlí povrchový odtok. V ploše přestavby 

hromadného bydlení je již vybudována dešťová kanalizace. Z důvodu minimalizace plochy 

přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení zpracovatel SEA vyhodnocení 

doporučuje přednostní zasakování potenciálně neznečištěných dešťových vod. 

Ovzduší a hluková zátěž  

Znečištěné životní prostředí územního celku Havířov je jedním z nejvážnějších problému 

životního prostředí dané oblasti. Na jeho kvalitě se významně podílí velké zdroje znečištění v 

širším regionu, automobilová doprava, která se významně podílí i na hlukovém zatížení. Vliv 

budoucích staveb umisťovaných na imisní a hlukovou zátěž bude řešen v rámci realizace 

staveb.  

Příroda a krajina  
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Plochy řešeny změnou ÚP jsou převážně navrženy na člověkem výrazně pozměněných typech 

biotopů. V severní a východním okraji plochy přestavby občanského vybavení – komerční 

zařízení se nachází okraj lužního porostu v nivě Sušanky. Realizace navržené plochy 

přestavby pro hromadné bydlení 3/BL-P1 negativně neovlivní místní krajinný ráz – plocha 

není pohledově významně exponovaná a již v současnosti je zastavěná. Plocha 3/PS-P1 může 

při realizaci zástavby s výrazným projevem (výškové objekty, stavby rozsáhlých hal atp.) 

ovlivnit místní krajinný ráz – s ohledem na malou exponovanost plochy se však ani zde 

výraznější vlivy na krajinný ráz nepředpokládají. Celkově bude krajinný ráz ovlivněn mírně 

negativně.  

Sekundárním vlivem realizace staveb pro občanskou vybavenost a podnikání je navýšení 

dopravy a s ní související negativní vliv na imisní a hlukovou situaci lokality. Tyto 

sekundární vlivy se projeví v kumulaci vlivů všech ploch, kdy při jejich postupné realizaci 

bude jejich účinek postupně narůstat. Zpracovatel SEA hodnocení uvádí, že při realizaci 

navržených zastavitelných ploch se předpokládá pouze nevýznamné zhoršení kvality 

jednotlivých složek životního prostředí. Dále uvádí, že nedojde k takovému ovlivnění kvality 

ovzduší ani dalších složek životního prostředí, aby předložená koncepce nemohla být 

realizována. U předložené koncepce nelze zcela vyloučit vlivy synergické na imisní a hlukové 

zatížení, které se dle zpracovatele SEA vyhodnocení sledovatelných způsoben neprojeví a 

nebudou mít významný negativní vliv na veřejné zdraví. Kumulativní vlivy se u předložené 

změny ÚP projeví téměř ve všech hodnocených složkách, u kterých byl diagnostikován 

negativní vlivy (krajinný ráz a hlukové a imisní zatížení související s navýšením dopravy). 

Zpracovatel uvádí, že vzhledem k velikosti, struktuře sídla, výměře a charakteru 

navrhovaných ploch se nepředpokládá, že by i s přihlédnutím ke kumulativním účinkům 

realizace předmětné koncepce nastaly okolnosti, které by bránily realizaci předložené 

koncepce. V závěru SEA vyhodnocení se uvádí, že vzhledem k současnému stavu znalostí 

navrhovaných ploch v území se neočekávají významné negativní vlivy předkládaného návrhu 

změny ÚP na problematické oblasti. Regulativy uvedené v textové části návrhu změny ÚP 

Havířov jsou považovány za dostatečné.  

Obě nově navržené plochy přestavby jsou dále hodnoceny jednotlivě a jsou pro ně v případě 

potřeby stanoveny podmínky, za kterých je možné jejich realizaci akceptovat. V kapitole 11 

(Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí) jsou uvedena opatření nad rámec 

podmínek využití uvedených ve výrokové části změny ÚP a nad rámec obecných podmínek 

uvedených v kapitole 8 SEA vyhodnocení, která jsou převzata do podmínek tohoto SEA 

stanoviska.  

V rámci společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP Havířov byly podány stanoviska a 

připomínky, které byly zejména souhlasné, některé obsahovaly podmínky anebo doplňující 

informace, stanoviska bez zásadních připomínek, případně s požadavky, které nemají vliv na 

výsledky posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. K podmínkám uplatněným ve stanoviscích 

dotčených orgánů krajský úřad dále upozorňuje, že zastupitelstvo obce je při schvalování 

vázáno těmito stanovisky, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního 

zákona). 

Na základě stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (č. j. MSK 93750/2017 ze dne 

08.08.2017), kterým je v tomto případě krajský úřad, posuzovaná změna územního plánu 

nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačích oblastí.  

Zpracovatelem změny územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava 

s.r.o.; zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí z dubna 2018 je RNDr. Marek Banaš, Ph.D. (Osvědčení odborné 
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způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., č. osvědčení č. j. 42028/ENV/14 

ze dne 07.07.2014).  

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. 

 

 

N) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 

NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako 

příslušný úřad vydal k návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov, jehož součástí je tzv. 

„SEA vyhodnocení“ - vyhodnocení vlivů na životní prostředí 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 souhlasné stanovisko 

s uplatněním požadavku k zajištění minimálních dopadů koncepce na životní prostředí s tím, 

že je nutno respektovat návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a 

koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, stanovené v 

kapitole 11. SEA vyhodnocení. Stanovisko vzato na vědomí. 

Vzhledem k tomu, že v kapitole 11. SEA vyhodnocení jsou vymezeny respektovat pouze 

procesní ustanovení, které nemohou být uvedeny v závazné části změny územního plánu a 

které je nutno řešit až v dalším stupni projektové dokumentace konkrétní stavby nikoli 

plochy, nebudou tyto podmínky zapracovány do závazné části změny územního plánu. Tyto 

podmínky je nutné stanovit v dalším stupni povolovacího řízení konkrétních staveb tj. 

v územním, či stavebním řízení.  

Územní plán stanoví základní urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury, vymezení zastavěného území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 

plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Z výše 

uvedeného vyplývá, že územní plán neřeší jednotlivé konkrétní stavby. 

 

 

O)  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK     

  UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

V rámci veřejného projednávání změny č. 3 Územního plánu Havířov byla uplatněna jedna 

námitka. 

 

Zástupce veřejnosti – Miria Prymusová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 8.8.2018 

Vzhledem ke změnám a transformacím funkčních ploch, které jsou obsahem návrhu změny 

č.3 územního plánu Havířov a na které se vztahují obecné podmínky využití území podle 

aktuálního územního plánu, vznáším námitku ke znění specifikace funkční plochy bydlení 

individuální. Touto námitkou chci v obecné rovině prosadit větší ochranu zájmů obyvatelů a 

majitelů ploch rodinných domů ve funkční ploše BI, která by měla primárně sloužit pro 

bydlení individuální, myšleno tedy v rodinných domech.  

Námitka spočívá v návrhu snížení procenta zastavitelné plochy ve funkční ploše BYDLENÍ 

INDIVIDUÁLNÍ - BI. Jedná se o plochu s hlavním využitím: bydlení v rodinných domech, 
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kde zastavitelnost pozemku je 50 %. Bod PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ této funkční 

plochy umožňuje zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném 

až do 70 %.  

Navrhujeme nové znění: 

Zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném až do 50%. 

ÚDAJE O SOUČASNÉM VYUŽITÍ PLOCH: 

Dle platného územního plánu města Havířova: 

„PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO (BI)  

… 

Prostorové uspořádání:  

- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 % ;  

- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 

70 %,  

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby;  

- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP.“  

Odůvodnění námitky: 

Funkční plocha BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ (BI) už ze svého názvu má být určena 

především pro bydlení v solitérních domech, má tedy především rezidenční charakter.  

Územní plán Havířova nelogicky dovoluje zastavění plochy pozemku rodinnými domy do 

50%, ostatní přípustné využití až do 70 %.  

Není stanoven poměr plošného podílu zastavitelných ploch vůči zpevněným plochám 

(parkování, chodníky apod.), tudíž je přípustná výstavba do 3np v ploše až 70 %. 

Zastavitelnost pozemků až do 70 % pro využití přípustné považujeme za neadekvátní a navíc 

diskriminující vůči výstavbě rodinnými domy. 

Při naplňování maximálních kvót ÚP je zátěž pocházející od maximálního zastavění 70% u 

využití přípustného neslučitelná s funkcí bydlení. Vysoké procento možného zastavění také 

negativně ovlivňuje poměr zeleně a zastavěnosti v území. Zeleň jako hlavní prvek kvalitního 

životního prostředí je za těchto podmínek téměř eliminována. 

Důvodem pro změnu: 

1. vysoké procento možného zastavění pozemku stavbami ve využití přípustném má negativní 

dopad na okolí a kvalitu prostředí  

2. možné narušení struktury zástavby rodinných domů v čistě rezidenčních oblastech 

3. vysoké procento možného zastavění pozemku má negativní vliv na životní prostředí, 

především neumožňuje vsakování dešťových vod  

4. snížení poměru zeleně a zastavěné plochy, zeleň méně než 30 % pozemku, což ve výsledku 

je pouze pruh kolem hranic pozemku 

5. nepřiměřené zhušťování zastavitelných ploch 

6. omezování kvality životního prostředí rodinných domů zvýšeným dopravním zatížením 

7. vysoký podíl parkovacích ploch a jejich negativní vliv na zatížení okolí hlukem a znečištění 

ovzduší, vod a ostatních  

Především u přípustného využití – zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 

400 m2), se předpokládá kontinuální provoz přijíždějících a odjíždějících návštěvníků, 

dopravní zatížení zásobováním velkokapacitními dopravními prostředky, svozem odpadu 

apod. 

8. možné narušení kulturní a sociální kontinuity vývoje lokality 

9. Ve funkčních plochách BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ ve všech územních plánech obcí, mezi 

jinými: Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Třinec, atd., zastavitelnost nepřekračuje hranici 

50%. 

Návrh rozhodnutí o námitce. 

Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 

Námitce nebude vyhověno. Podaná námitka na úpravu podmínky pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití a to v ploše bydlení individuálního – BI, která spočívá v úpravě 

prostorového uspořádání - návrhu snížení procenta zastavitelnosti ostatních pozemků pro 

stavby uvedené ve využití přípustném z 70% na 50%, se netýká rozsahu věcně ani obsahově 

měněné části změny č. 3 Územního plánu Havířov.  

Dle ustanovení § 55 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyplývá, že změna 

územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a 

vydává v rozsahu měněných částí. 

Dle ustanovení § 44 stavebního zákona o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo 

obce na základě návrhu fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná 

práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Podnětem pro pořízení změny byly doručené 

návrhy na pořízení změny Územního plánu Havířov právnickými osobami.  Na základě těchto 

návrhů Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 27.2.2017 usnesením č. 

680/17ZM/2017 rozhodlo o pořízení změny Územního plánu Havířov (dále jen „ÚP 

Havířov“) za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 

odst. 4 stavebního zákona, kde je uvedeno, že pokud je pořízení změny územního plánu 

vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo 

úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. Jedná se o úhradu 

nákladů za zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

pokud se zpracovává a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně. Změna č. 3 

ÚP Havířov je tedy pořizována na základě úplné úhrady nákladů za pořízení změny územního 

plánu, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Předmětem řešení změny č. 3 ÚP Havířov jsou dvě plochy přestavby. První plocha je 

situována v zastavěném území k.ú. Bludovice, která je v ÚP Havířov vymezena jako 

stabilizovaná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury - OV. Změnou č. 3 se 

navrhuje změna způsobu využití této plochy na plochu bydlení hromadného - BH. Jde 

o bývalý komplex budov původně sloužících jako hotelový dům a občanské vybavení 

(stravování apod.) v lokalitě Merkur. Předpokládá se změna způsobu využití zejména na 

nájemní bydlení. Plocha je ve změně označena 3/BL-P1.  

Druhá plocha je situována z části v zastavěném území v k.ú. Prostřední Suchá. Plocha je v ÚP 

Havířov již vymezena jako plocha přestavby občanského vybavení – komerčních zařízení - 

OK s označením PS-P10. Změnou č. 3 se mění způsob využití části plochy PS-P10 na plochu 

smíšenou specifickou-SX. Důvodem změny je potřeba rozšíření multifunkčního využití 

plochy s vyloučením negativních vlivů na životní prostředí s vyloučením zařízení pro výrobu 

elektrické energie, sběrných dvorů a staveb pro infrastrukturu drážní (vlečky). Plocha je ve 

změně označena 3/PS-P1.  

Záměry obsažené ve změně č. 3 ÚP Havířov se posuzují při projednání podle stavebního 

zákona. Změnou č. 3 jsou vymezeny pouze tyto dvě plochy přestavby. Další záměry na řešení 

jiných ploch v Územním plánu Havířov nebyly v rámci schváleného zadání stanoveny. 

Na základě rozhodnutí o pořízení změny ÚP Havířov pořizovatel tj. odbor územního rozvoje 

Magistrátu města Havířova, který vykonává činnost pořizovatele územně plánovací 

dokumentace, zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání v souladu 

s ustanovením § 47 stavebního zákona.  

Pořizovatel oznámil dne 17.7.2017 pod č.j. MMH/59521/2017 v souladu s ust. § 47 odst. 2 a § 

55 odst. 2 stavebního zákona projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Havířov veřejnou 

vyhláškou. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v období od 20.7.2017 do 

21.8.2017 v tištěné podobě u pořizovatele a v elektronické podobě na internetové adrese 

www.havirov-city.cz .  

http://www.havirov-city.cz/
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V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý u pořizovatele uplatnit 

písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky o projednávání návrhu 

zadání na úřední desce. V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona mohly 

dotčené orgány nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele 

vyjádření, ve kterém mohly uvést své požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající 

z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl uplatnit krajský úřad 

jako příslušný úřadu u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty 

mohl příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu doručit stanovisko 

podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 

stavebního zákona mohly uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce nejpozději však 

do 30 dnů od doručení návrhu zadání. Pořizovatel projednal návrh zadání s dotčenými orgány 

a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona. Příslušný 

dotčený orgán ochrany přírody uplatnil požadavek na posouzení změny č. 3 ÚP Havířov 

z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Dle doručených stanovisek, požadavků, připomínek, podnětů a vyjádření k návrhu zadání 

vyplynula potřeba upravit zadání změny. Výsledek projednání návrhu zadání změny byl 

projednán s určeným zastupitelem. Takto projednané zadání změny č. 3 ÚP Havířov bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Havířova dne 25.9.2017 pod č. usnesení 822/20ZM/2017. 

Na základě schváleného zadání byl v dubnu 2018 zpracován Urbanistickým střediskem 

Ostrava, s.r.o. dle smlouvy o dílo návrh změny č. 3 ÚP Havířov včetně vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území (posouzení vlivů na životní prostředí SEA) za účelem projednání 

podle stavebního zákona.  

V souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, 

krajskému úřadu, sousedním obcím konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP 

Havířov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se uskutečnilo dne 

2.5.2018. Současně je vyzval k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

konání společného jednání, tj. do 1.6.2018.  

Dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel současně doručil návrh změny č. 3 ÚP 

Havířov veřejnou vyhláškou, ve které upozornil, že do 30 dnů ode dne doručení může každý 

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  

V rámci společného jednání byla uplatněna ze strany Ing. Radomíra Krygiela, bytem na Na 

Záguří 612/4 Havířov – Bludovice připomínka ve shodné věci jako výše uvedená námitka ze 

dne 8.8.2018. Tato připomínka byla vyhodnocena obdobně jako uplatněná námitka s tím, že 

nebude připomínka zohledněna v rámci změny č. 3 ÚP Havířov, neboť není předmětem řešení 

změny.  

ÚP Havířov vymezuje plochy bydlení individuálního – BI, které se týkají celého správního 

území statutárního města Havířova. V rámci těchto ploch je stanoveno využití hlavní, 

přípustné, využití podmíněně přípustné, využití nepřípustné a dále je stanoveno prostorové 

upořádání této plochy. Vše je vymezeno v rámci podmínek pro využívání ploch s rozdílným 

způsobem využití kapitoly F.2 textové části ÚP Havířov, který udává charakter využití 

jednotlivých ploch. Plochy bydlení individuálního - BI umožňují v rámci využití těchto ploch 

nejen umístění rodinných domů, ale i jiných přípustných staveb např. občanského vybavení 

lokálního významu, nízkopodlažních bytových domů, staveb a zařízení pro sport, relaxaci a 

volný čas a např. i staveb a zařízení pro provozování služeb a podnikatelských aktivit 

lokálního významu. Pro toto přípustné využití je stanoveno prostorové uspořádání ostatních 

pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 % s tím, že zastavitelnost pozemku 

– procento zastavění pozemku  - vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořádání pro 

novou zástavbu, tj. plošný oddíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud 

nezastavěného pozemku (stavební parcely). Urbanistická koncepce navržená územním 

plánem vyplývá ze stávající funkce města, tj. dominantní funkce obytné, doplňující funkce 
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obslužné, rekreační a výrobní. Z hlediska rozvoje města je hlavní prioritou udržení stabilního 

počtu obyvatel v produktivním věku a zachování atraktivity území a respektování významu 

a urbanistického vývoje jednotlivých katastrálních území náležících do správního území 

statutárního města Havířova. Nezbytná je tedy dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou 

výstavbu, možnost rozvoje ploch pro sportovní a relaxační aktivity, občanského vybavení, 

podpora podnikání s ohledem na možnost zvyšování počtu pracovních míst, tj. vymezení 

ploch pro výrobu. 

V tomto případě se domníváme, že případná změna prostorového uspořádání v dané ploše 

snížením procenta zastavitelnosti ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití 

přípustném z 70% na 50% v rámci změny by měla zásadní vliv a dopad na celé správní území 

města a zásadně by mohla ovlivnit vydání změny č. 3 ÚP Havířov, která je pořizována na 

základě rozhodnutí o pořízení změny ÚP Havířov, za podmínky úplné úhrady nákladů na její 

zpracování navrhovatelem dle ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona . 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená námitka spočívající v úpravě prostorového uspořádání - 

návrhu snížení procenta zastavitelnosti ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití 

přípustném z 70% na 50% v ploše s rozdílným způsobem využití a to v ploše bydlení 

individuálního – BI není předmětem řešení změny č. 3 ÚP Havířov ani jejího projednání 

nebude této námitce uplatněné v rámci změny č. 3 ÚP Havířov vyhověno s ohledem na 

ustanovení § 55 odst. 6 stavebního zákona. 

 

Vyhodnocení připomínek doručených v rámci společného jednání o návrhu změny dle 

§ 50 stavebního zákona: 

 

1. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno, 

000693/11300/2018, ze dne 4. 5. 2018 

Na základě oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov 

sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy 

(oprávněný investor) následující: 

Předmětem návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov je aktualizace zastavěného území a 

návrh nových zastavitelných ploch. Tyto plochy se nacházejí mimo námi sledovanou silnici 

I/11 a koridory pro přeložky silnic I/11 a I/68.  

Vzhledem k výše uvedenému nemáme k návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov 

připomínky. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

2. 

Magistrát města Karviné, odbor stavebního a životního prostředí, úřad územního plánování, 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Frýštát, SMK/052478/2018 OSŽP/Hr, ze dne 28. 5. 2018 

Opatřením ze dne 13. 4. 2018 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje, jako úřad 

územního plánování, oznámil společné jednání o návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov 

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Rada města Karviné na své 81. Schůzi, konané dne 28.5.2018, projednala materiál týkající se 

návrhu změny č. Územního plánu Havířov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a 

schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) zákona č 183/2006 Sb., o územním 

plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnil jako 

sousední obec žádné připomínky k návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov.  

Vyhodnocení: 

Bez připomínek 
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3. 

Ing. Radomír Krygiel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.j. MMH/56689/2018 ze dne 1.6.2018 

Připomínka č. 1 – funkční plochy BL - zastavěnost 

Vzhledem ke změnám a transformacím funkčních ploch, které jsou obsahem návrhu změny 

č.3 územního plánu a na které se vztahují obecné podmínky využití území podle aktuálního 

územního plánu, bychom chtěli navrhnout připomínku ke znění specifikace funkční ploch 

bydlení individuální. Touto připomínkou bychom chtěli v obecné rovině prosadit větší 

ochranu zájmů obyvatelů a majitelů ploch rodinných domů ve funkční ploše BI, která by měla 

primárně sloužit pro bydlení individuální, myšleno tedy v rodinných domech. Připomínka 

spočívá v návrhu snížení procenta zastavitelné plochy ve funkční ploše bydlení individuální – 

BL. Jedná se o bod prostorového uspořádání, které umožňuje zastavitelnost ostatních 

pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném až do 70%. Navrhujeme nové znění: 

Zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném až do 50%. 

Důvody k zapracování připomínky do projednávaného návrhu změny územního plánu č. 3: 

Funkční plochy bydlení individuální už ze svého názvu má být určena především pro bydlení 

v solitérních domech, má tedy především rezidenční charakter. 

Územní plán Havířova nelogicky dovoluje zastavění plochy pozemku rodinnými domy do 

50%, ostatní přípustné až do 70%. 

Nikde není zakotveno poměr plošného podílu zastavitelných ploch vůči zpevněným plochám 

(parkování, chodníky apod.), tudíž je přípustná výstavba do 3 NP v ploše až 70 % 

Zastavitelnost pozemků až do 70% pro využití přípustné považujeme za neadekvátní a navíc 

diskriminující vůči stavbě rodinnými domy. 

Při naplňování maximálních kvót ÚP je zátěž pocházející od maximálního zastavění 70% u 

využití přípustného neslučitelná s funkcí bydlení. Vysoké procento možného zastavění 

negativně ovlivňuje poměr zeleně a zastavěnosti v území. Zeleň, jako hlavní prvek kvalitního 

životního prostředí, je za těchto podmínek téměř eliminována. 

Důvodem pro změnu: 

1.vysok procento možného zastavění pozemku stavbami ve využití přípustném má negativní 

dopad na okolí. 

2. možné narušení struktury zástavby rodinných domů v čistě rezidenčních balastech  

3. vysoké procento možného zastavění pozemku má negativní vliv na životní prostředí, 

především neumožňuje vsakování dešťových vod. 

4. snížení poměru zeleně a zastavěné plochy, zeleň méně než 30% pozemku, což ve výsledku 

je pouze pruh kolem hranic pozemku. 

5. nepřiměřené zhušťování zastavitelných ploch 

6. omezování kvality životního prostředí rodinných domů zvýšeným dopravním zatížením 

7. vysoký podíl parkovacích ploch a jejich negativní vliv na zatížení okolí hlukem a znečištění 

ovzduší, vod a ostatních. 

Především u přípustného využití - zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do 

400 m2), se předpokládá kontinuální provoz přijíždějících a odjíždějících návštěvníků, 

dopravní zatížení zásobováním velkokapacitními dopravními prostředky, svozy odpadu apod. 

9. možné narušení kulturní a sociální komunity vývoje lokality 

10. ve funkčních plochách bydlení individuální ve všech územních plánech obcí, mezi jiným 

Ostrava Karviná, Frýdek -Místek, Třinec atd. zastavitelnost nepřekračuje hranici 50%. 

Připomínka č. 2 funkční plochy BI - ve využití plochy pro výstavbu a zařízení pro obchod do 

400 m
2
. 

Ve stejných intenzích, jako bod výše, uplatňujeme připomínku k bodu ve funkční ploše BI ve 

využití přípustném: plochy a zařízení pro obchod do 400 m
2
. 
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Ve využití přípustném je umožněna výstavba staveb a zařízení pro obchod do 400m2,které 

shledáváme rovněž neslučitelné s bydlením v rodinných domech. Při naplňování maximálních 

kvót ÚP je zátěž pocházející od těchto funkcí neslučitelná s funkcí bydlení. Navrhujeme 

snížení plochy pro stavby a zařízení pro obchod na 200 m
2
. 

Vyhodnocení: 

Připomínce nebude vyhověno. Uvedená připomínka, která se týká v obecné rovině úpravou 

regulace plochy bydlení individuálního, není předmětem řešení změny č. 3 Územního plánu 

Havířov. Předmětem návrhu změny č. 3 Územního plánu Havířov a vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území je prověření změny využití ploch ve dvou lokalitách na základě 

podaných návrhů na změnu územního plánu právnickými osobami, včetně aktualizace 

zastavěného území. Řešením změny je prověření využití ploch nacházející se v zastavěném 

území ve stabilizované ploše občanského vybavení - veřejné infrastruktury – OV včetně 

zastavitelné plochy (BL-Z57) dopravní infrastruktury silniční  - DS na stabilizovanou plochu 

hromadného bydlení - BH a prověření změny využití ploch nacházející se částečně 

v zastavěném území v ploše přestavby (PS-P10) občanského vybavení – komerčních zařízení 

– OK na plochu přestavby smíšené specifické – SX, která nebude mít negativní účinky na 

životní prostředí s vyloučením zařízení pro výrobu elektrické energie, sběrných dvorů (třídící 

dvory a sběrny surovin – skladování a třídění sběrných surovin) a stavby pro infrastrukturu 

drážní  - vlečky. Na základě této skutečnosti nebude připomínka ve změně č. 3 Územního 

plánu Havířov zohledněna. 

 

Vyhodnocení připomínek doručených v rámci veřejného projednání změny dle § 52 

stavebního zákona: 

 

1. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno, 

001114/11300/2018 ze dne 30.7.2018 

Na základě oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov 

sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy 

(oprávněný investor) následující: 

Ke společnému jednání o předmětném návrhu změny č. 3 ÚP Havířov jsme se vyjádřili 

spisem č.j. 000693/11300/2018 ze dne 4.5.2018. V tomto stupni projednání jsme neměli 

námitky. Vzhledem k tomu, že od společného jednání nedošlo z hlediska našich zájmů 

k žádným změnám a silnice I/11 a koridory pro přeložky silnic I/11 a I/68 jsou respektovány, 

nemáme k návrhu změny č. 3 územního plánu Havířov námitky. 

Vyhodnocení: 

Bez připomínek. 

 

2. 

Magistrát města Karviné, odbor stavebního a životního prostředí, úřad územního plánování, 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Frýštát, SMK/100331/2018 ze dne 23.7.2018 

Rada města Karviné na své 84. schůzi, konané dne 23.7.2018, projednala materiál týkající se 

návrhu změny č.3 Územního plánu Havířov a schválila ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. 

d) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, neuplatnil jako sousední obec žádné připomínky k návrhu změny č. 3 

Územního plánu Havířov.  

Vyhodnocení: 

Bez připomínek 
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PŘÍLOHA 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

Limity území byly upraveny Změnou č. 1. Změnou č. 2 ani Změnou č. 3 se nemění. 

Zákres graficky zobrazitelných limitů viz Koordinační výkres. 

1) záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR MSK:  

Dle ZÚR MSK respektovat plochy a koridory územních rezerv: 

D511 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) – I/11 (Prostřední Suchá) 

D512 - I/11 úsek III/47210 – II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově 

dělené silnice I. třídy – po r. 2015 

D521 - R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) – Těrlicko, nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy  

 

Dle ZÚR MSK respektovat plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření: 

D30 - Havířov, rondel – III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

D31 - III/47 210 – II/474  (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 

silnice I. třídy – návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čyřpruh viz D512) 

D202 - Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. Třídy 

D32 -  Životice – Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. 

třídy  

E45 - Nošovice – Albrechtice – VVN – zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV 

VVN 460 

P22 - Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami 

mimo zastavěné území (již realizováno – zakresleno jako stav) 

EZ6 -  koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS 

Albrechtice do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly  

ÚSES - regionální biocentra: 126 Havířovská Lučina, 170 Mezi doly, 

241 U Havířovského rondelu,  

 - regionální biokoridory: 584 propojující regionální biocentra 241 a 126, 585 

propojující regionální biocentra 126 a 204 (situováno mimo řešené území), 642 

propojující regionální biocentra 170 a 135 (situováno mimo řešené území), 617 

propojující regionální biocentra 170 a 110 (situováno mimo řešené území) 

 

2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí 

- ochranné pásmo silnice I. třídy - k ochraně silnice I/11 je mimo souvisle zastavěné 

území nutno respektovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem 

ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 50 m od osy 

vozovky. 

- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy - mimo souvisle zastavěné území nutno 

respektovat silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným 

svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky. 

- ochranné pásmo dráhy - ochraně celostátní železniční trati je nutno respektovat 

ochranné pásmo dráhy podle zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, které tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
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plochou vedenou ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 

30 m od hranic obvodu dráhy, 30 m od osy krajní koleje u vlečky. 

  

- rozhledová pole křižovatek silnic a místních komunikací I. a II. třídy dle zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm, vč. 1,5 m, 

u řadů nad průměr 500 mm 2,5 m od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ochranné pásmo přivaděče pitné vody Ostravského oblastního vodovodu Bludovice - 

Karviná má rozhodnutím OVLHZ - 1714/235/87-00 ze dne 26. 8. 1987 stanoveno ochranné 

pásmo 6 m na každou stranu od osy potrubí.  

- ochranné pásmo kolem šachtic přivaděče pitné vody se stanoví 6 m na obě strany od 

okrajů šachtic 

- kolem vodojemů se toto pásmo určuje v hranicích oplocení objektu  

 

- ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče) 

dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje v závorce platí pro vedení postavená před rokem 1995. 

   u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně        20 m  (25 m) 

   u napětí nad  35 kV  do 110 kV včetně        12 m  (15m) 

   u elektrických stanic venkovních nebo v budovách    20 m od oplocení nebo 

   s napětím větším než 52 kV             vnějšího líce zdiva 

   napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

      vodiče bez izolace              7 m (10 m) 

      vodiče s izolací základní            2 m 

      závěsná kabelová vedení            1 m 

      podzemní kabelová vedení           1 m 

      u stožárových TR s převodem napětí z 1 - 52 kV    7 m od zařízení 

      u zděných TR s převodem napětí z 1 - 52 kV    2 m od zařízení 

      u vestavěných TR s převodem napětí z 1 – 52 kV   1 m od obestavění 

 

- bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů (vzdálenost od okraje potrubí) dle 

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 

 vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu:    

  - pro plynovody vybudované do r. 2009 

                   BP      OP 

 vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 250    20 m      4 m 

            nad DN 250    40 m      4 m 

- pro plynovody vybudované po r. 2009 

  vysokotlaké plynovody (VTL) do tlaku 40 barů  

       do DN 100 včetně      10 m      4 m 

       nad DN 100 do DN 300 včetně  20 m      4 m 

- pro středotlaké a nízkotlaké plynovody            1 m 
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- bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu 

       s tlakem do 40 barů včetně:   10 m od hranice oplocení 

 

bezpečnostní pásmo plynové sondy   80 m 

 

- ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení dle 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů.  

- ochrana ložisek nerostných surovin - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje 

území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb.,     

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991 

Dobývací prostory v řešeném území – těžené 

20042 Karviná-Doly II, uhlí černé; 

40083 Horní Suchá I, hořlavý zem. plyn váz. na uhlí; 

40063 Petřvald III, hořlavý zem. plyn váz. na uhlí; 

 

Dobývací prostory v řešeném území - netěžené 

20031 Dolní Suchá, hořlavý zem. plyn váz. na uhlí; 

40084 Dolní Suchá I, hořlavý zemní plyn vázaný na uhlí; 

20032 Petřvald I, černé uhlí; 

 

Zvláštní dobývací prostor 

Karviná – Doly III hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje; 

 

Chráněná ložisková území  

07100100 Rychvald, zemní plyn; 

07040000 Karviná-Doly, zemní plyn; 

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, uhlí černé, zemní plyn;  

05220000 Šenov u Ostravy - (Rozhodnutí MŽP ČR Územního odboru pro ostravskou 

oblast, vydané dne 3. 11. 1998, pod č.j. 880/2/677/22/A-10/98 o vymezení chráněného 

ložiskového území cihlářských hlín Šenov u Ostravy). 

 

Výhradní ložiska nerostných surovin – plocha 

307030000  Důl Odra, stř. František, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307102103  Důl Odra, stř. J. Fučík, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307102603  Důl Odra, stř. J. Fučík, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307082500  Dolní Suchá, Dukla - útlum, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307080000  Dolní Suchá, Dukla - útlum, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307032500  Důl Odra, stř. František, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307042600  Důl Darkov, z. 1, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307042800  Důl Darkov, z. 2 lok. Gabriela, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307040100  Důl Barbora (Darkov, z. 1), dosud netěženo, zemní plyn; 

307040300  Důl Darkov, z. 2 lok. Gabriela, dosud netěženo, zemní plyn; 

307042100  Důl Darkov, lokalita Barbora, dřívější hlubinná, uhlí černé; 

307042300  Důl Darkov, z. 2 lok. Gabriela, současná hlubinná, uhlí černé; 

305220000  Havířov-západ, dosud nežěženo, cihlářská surovina; 

3266500   Rychvald, současná z vrtu, zemní plyn. 

Prognózní zdroje (vyhrazené nerosty) - plocha 

901210000  Bludovice - Chotěbuz, dosud netěženo, uhlí černé; 

Změnou č. 1 se vypouští   
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"Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území České části 

Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní 

části okresu Ostrava -město" rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, odboru 

výkonu státní správy IX č. j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne  

27. 3. 1998 a jeho příloh. 

Výše uvedené rozhodnutí z roku 1998 pozbývá účinnost ve vymezené části okresu 

Karviná: 

- východně od souřadnice JTSK y = 462 500 a mimo území obce Stonava; 

- západně od souřadnice y = 4620500 zůstávají v platnosti podmínky ochrany ložisek 

černého uhlí v CHLÚ stanovené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 

580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009. 

 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IX č. j. 

580/263c/ENV/09 ze dne 3. 7. 2009 a jeho příloh, tj. zařazení správního území města do 

ploch A, B1, C1, C1.1, C1
0
 a C2. v takto označených plochách je nutno stavbu zajistit 

s ohledem na tyto deformační parametry podle ČSN 730039 (Navrhování objektů na 

poddolovaném území). Veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, jsou v těchto 

plochách umísťovány a povolovány na základě závazného stanoviska.   
V ploše C2, tedy mimo vlivy důlní činnosti jsou k. ú. Havířov–město, Bludovice, Dolní 

Datyně. 

Respektovat „Podmínky ochrany černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části 

Hornoslezské pánve ve vymezených částech okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, 

Opava a Ostrava – město“. 

 

Zrušené podmínky (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní 

správy IX č. j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27. 3. 1998) se nahrazují   

Podmínkami  ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části 

Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná, které vychází z potřeby reagovat 

na ukončení těžby především v dobývacích prostorech Horní Suchá a Dolní Suchá 

v jihozápadní části karvinské dílčí pánve (březen 2013). Tento dokument je přílohou č. 1 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, ve věci 

změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve ze dne 4. 7. 2013, 

č.j. 984/580/13,4718/ENV, sp. zn. 000370/A-10.  

Přílohou č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí je mapa v měřítku 1 : 25 000, jež zahrnuje 

oblast změn podmínek ochrany ve vymezené části okresu Karviná. 

Tato příloha č. 2 byla dále nahrazena Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, 

odboru výkonu státní správy IX, ve věci změny chráněného ložiskového území české části 

Hornoslezské pánve ze dne 2.6.2015, č.j. 870/580/15,37302/ENV, sp. zn. 0003/370/A-10. 

Tímto rozhodnutím se mění podmínky ochrany ložisek  černého uhlí na vymezeném území 

statutárního města Karviná, statutárního města Havířov a obce Horní Suchá a to v souladu 

s přílohou, která tvoří nedílnou součást výrokové části tohoto rozhodnutí. Přílohou je 

mapový soubor – mapa v měřítku 1 : 25 000, jež zahrnuje oblast podmínek ochrany ve 

vymezené části okresu Karviná, po změně podmínek na vymezeném území statutárního 

města Karviná, statutárního města Havířov a obce Horní Suchá.  

 

Okrajová část severní části k.ú. Dolní Suchá je situována v území Bk a Ck, tj. v území ve 

vlivu důlní činnosti, okrajová severní část k.ú. Prostřední Suchá je situována v území Ck, tj. 

v území ve vlivu důlní činnosti, východní část k.ú. Šumbark, převážná část k.ú. Dolní 

Suchá a Prostřední Suchá jsou situovány v území ovlivněném ukončenou důlní činností 
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C
o
k.. Zbývající část správního území města Havířova je situováno v území N, tj. území 

mimo vlivy důlní činnosti.  

 

 
 

Plocha Bk je území nad uhlonosným karbonem, které bylo dlouhodobě ovlivněno důlní 

činností nebo i nadále bude ve vlivu stávajícího dobývání karvinských nebo ostravských 

slojí. Podle ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území se jedná o III. 

skupinu stavenišť. 

 

Plocha Ck je území nad uhlonosným karbonem ovlivněné důlní činností, při které jde o 

projevy důlních na okraji poklesové kotliny nebo v plochách ovlivněných dobýváním 

ostravských slojí v hloubkách větších než 500 m pod povrchem. Podle ČSN 730039 

Navrhování objektů na poddolovaném území se jedná o IV. skupinu stavenišť. 

 

Plocha C
o

k je území, které bylo ovlivněno dlouhodobě ovlivněno důlní činností slojí a kde 

není možno z důvodu narušení horninového masivu vyloučit nepřímé důlní vlivy. Podle 

ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území se jedná o IV. skupinu 

stavenišť. 

 



79 

 

Plocha N je území mimo vlivy důlní činnosti, kde se nadále nepočítá s exploatací ložisek 

černého uhlí klasickými metodami. V případě, že by tyto části ložisek byly exploatovány, 

nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod deformacemi terénu. 

 

Povolování staveb 

Krajský úřad si jako podklad pro vydání generálního závazného stanoviska vyžádá 

vyjádření OBÚ obsahující návrh technických podmínek pro umístění, popřípadě provedení 

staveb nebo zařízení, na které bude generální stanovisko dopad. Stanovisko bude mít 

omezenou časovou platnost nepřesahující 5 let. 

 

Poddolovaná území, stará důlní díla 

Poddolovaná území plošná 

poř.č. 4575, identifik.č. 1544008, k. ú. Dolní Suchá 

poř.č. 4580, identifik.č.1544011, k. ú. Horní Suchá 

poř.č. 4594, identifik.č.1544010, k. ú. Karviná - Doly 

 

Sesuvná území a území geologických rizik 

Sesuvná území plošná 

3605 Dolní Datyně, sesuv aktivní; 

3606 Dolní Datyně, sesuv aktivní; 

3610 Dolní Datyně, sesuv potenciální; 

sesuv aktivní bez identifikač. č. , r. 2010, převzato z ÚAP  

 

Sesuvná území bodová 

6089 Havířov, sesuv potenciální; 

6976 Bludovice, sesuv potenciální; 

sesuv aktivní bez identifikač. č. , r. 2010, převzato z ÚAP  

 

Staré zátěže a kontaminované plochy v řešeném území 

Havířov, skládka, k. ú.  Dolní Suchá; 

Havířov, Benzina a.s., DSPHM, k. ú. Prostřední Suchá; 

Havířov, SMP a.s., k. ú. Prostřední Suchá; 

Havířov, DTS 8806, Bludovice – Životice – vodárna (doplněno Změnou č. 1) 

 

Vymezené zóna havarijního plánování zasahující do k. ú. Prostřední Suchá z k. ú. Horní 

Suchá. 

 

Ochranné pásmo seismické stanice Těrlicko v k. ú. Bludovice 

 

 - ochranné pásmo hřbitova - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

 některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Ochranné pásmo hřbitova nebylo stanoveno územním rozhodnutím. Územním plánem je 

vymezena hranice 100 m od hřbitova, ve které by neměly být povolovány stavby 

s rušivými vlivy na hřbitov – pietní místo. 

 

- ochrana přírody a krajiny - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení 

zák.  ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
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Přírodní památky 

Ochranné pásmo: Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku ochranné 

pásmo podle § 37 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, což je území do 

vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. 

k. ú. Havířov-město 

Název PP Meandry Lučiny, kód ÚSOP: 1364 

vyhlášeno: Vyhláška ze dne 25.11.1991, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor 

"Meandry Lučiny" 

 

Památné stromy 

Základní OP - ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene 

měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. v tomto pásmu není dovolena žádná pro památné 

stromy škodlivá činnost (§46 ods.2 a 3 zákona č.114/92 Sb.). Veškeré zásahy a opatření 

v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany 

přírody. 

 

k. ú. Bludovice 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 85 

- 2ks lípa srdčitá (Tilia cordata), 1 ks lípa evropská (Tilia x europaea), p.č. 86 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 92/3 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 109/3 

- 1ks dub letní (Quercus robur), p.č. 92/1 

- 2ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č.98/2; 

- 1ks lípa velkolistá (Tiliaplatyphyllos), p.č. 97/1 

- 1ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), p.č. 107/1 

- 1ks jírovec maďal (Aesculus hipocastanum), p.č. 107/1 

 

k. ú. Havířov-město 

 - dub letní na území PP Meandry Lučiny, p.č. 4346/6 

 

k. ú. Prostřední Suchá 

 - dub letní  na ul. U Skleníků 7, dle vyhlášky p.č. 1619, dnes pravděpodobně p.č. 2560/2 

 

Evropsky významné lokality 

Správní území statutárního města Havířov 

Název: Mokřad u Rondelu, kód lokality: CZ0813455 

Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb., ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví 

národní seznam evropsky významných lokalit  

 

Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů   – užovka podplamatá (doplněno Změnou 

č. 1) 

 

Významné krajinné prvky „ze zákona“. 

 

 Územní systém ekologické stability s regionálními a lokálními prvky.  

Obecná ochrana přírody – významné krajinné prvky. 

- ochrana lesních pozemků - zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění 

- vzdálenost 50 m od hranice pozemku lesa 
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dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne 

stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní 

správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. 

- ochrana památek - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

 předpisů 

Ve správním území města Havířov, k. ú. Bludovice - místní části Životice, je evidována 

NKP 

11799/8-794    památník obětem nacistického teroru, ul. Padlých hrdinů, parc. č. 2537,  

                           (významná památka protifašistického odboje, dílo sochaře F. Swiedry  

      z roku 1949, doplněné novou konstrukcí autorů ing. arch. Firly a akad. 

      mal. Karpaly  a upravené podle návrhu ing. Jendulky) 

Nařízením vlády č. 55/1989 Sb., ze dne 19. 4. 1989, o prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, prohlášeno za národní kulturní památku: “Památník 

obětem nacistického teroru v Životicích“. 

 

Správní území města Havířov, k. ú. Havířov-město 

Respektovat ochranné pásmo obytného souboru "Sorela" a podmínky stanovené k jeho 

ochraně. 

„Rozhodnutí pro určení ochranného pásma obytného souboru z období padesátých let 

včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v Havířově“, vydaného 

Okresním úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3. 9. 1992 pod značkou: kult. 829/92. 

 

Ve správním území města Havířova jsou evidovány nemovité kulturní památky: 

k. ú. Bludovice 

38349/8-790  areál evangelického kostela, parc. č. 1282 st., 1285 - park; 

    790/1  evangelický kostel; 

24665/8-2218  farní kostel sv. Markéty, ul. U kostela, parc. č. 1138 st.; 

101703    kamenný kříž na hřbitově - krucifix (uprostřed hřbitova u kostela  

      sv. Markéty), parc. č. 1131; 

26901/8-2219  venkovská usedlost tzv. Kotulova dřevěnice;  

    2219/1 chalupa čp. 1332, Hálkova 4, parc. č. 3007 st.;  

    2219/2 stodola v areálu Kotulovy dřevěnice, parc. č. 3007; 

  

k. ú. Bludovice – místní část Životice 

35118/8-795   pohřební kaple, hřbitov, parc. č. 2220/1 o. p.  

16757/8-785  krucifix s reliéfem, ul. Padlých hrdinů, parc. č. 2294/1; 

12719/8-3831   socha sv. Jana Nepomuckého (originál uložen na základě Smlouvy  

      o umístění kulturní památky č. 1308/OŠK/10 do kostela sv. Anny –  

      interiér kostela, par. č. 1138, k. ú. Havířov - město)“ 

11474/8-3946  zámek - zámeček s portálem, čp. 110, Michnikova 2, parc. č. 2499, st.;  

                        

k. ú. Dolní Datyně -   nejsou evidovány nemovité kulturní památky 

k. ú. Dolní Suchá 

12921/8-4010  areál jámy Kaiser Franz Joseph SCHACHT, z toho jen koupelny,   

      parcelní  č. 1/25 (r. 1910),  dílny (dříve strojovna - r. 1910) parc. č. 1/28, 

      dílny č. 2 (r. 1909)  parc. č. 1/37 st., (dle ÚP je vymezeno ochranné  

      pásmo) 
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k. ú. Prostřední Suchá (Národní památkový ústav mylně uvádí k. ú. Dolní Suchá) 

17975/8-2171  hromadný hrob sovětských válečných zajatců s památníkem na hřbitově, 

      parcel. č. 302 o. p. (památka protifašistického odboje); 

 

k. ú. Havířov-město 

28691/8-792  filiální kostel sv. Anny, Stromovka, parc. č. parc. č. 3917, dle ÚP je  

      vymezeno ochranné pásmo; 

20469/8-3174  hřbitov - bývalý, z toho jen náhrobek hraběte Friedricha von Arco,   

      parc. č. 3918, před filiálním kostelem sv. Anny; 

24903/8-791  zámek č.p. 228 se zbytkem parku, Nábřeží, parc. č. 3979, 3986, 3978,  

      3980, 3981, 3984, 3985, 3982, 3993, dle ÚP je vymezeno ochranné  

      pásmo; 

    791/1  zámek č.p. 243, parc č. 3985 st.; 

    791/2  zámecký park, parc. č. 3979, 3986, 3978, 3980, 3981, 3984, 3982, 3993; 

100 335    bývalé kino Radost, Alšova ul., parc. č. 256 

 

Respektovat ochranné pásmo obytného souboru "Sorela" a podmínky stanovené k jeho 

ochraně. 

„Rozhodnutí pro určení ochranného pásma obytného souboru z období padesátých let 

včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v Havířově“, vydaného 

Okresním úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3.  9. 1992 pod značkou: kult. 829/92. 

 

k. ú. Šumbark -   nejsou evidovány nemovité kulturní památky. 

 

Architektonicky cenné stavby 

Ve správním území města Havířov lze za architektonicky cenné stavby považovat: 

- Dřevěnka na nábřeží (ul . Selská) – u tenis. kurtů - parc. č. 4293, k. ú. Havířov-město; 

- Budova Lučiny - parc. č. 1360, 1359, 1358, 1357, k. ú. Havířov - město; 

- ZŠ ul. Frýdecká – parc. č.1351/1, k. ú. Bludovice; 

- ZŠ ul. Gorkého – parc. č. 1421, 1422, k. ú. Havířov - město; 

- Kostel Starý svět – parc. č. 289, k. ú. Prostřední Suchá; 

- věže u Sorely – Hlavní třída – parc. č. 6, 316, 246, 1253, 1409, 1523, k. ú. Havířov-

město; 

- městský obytný a obchodní dům č. p. 569 (Labužník), na pozemku parc. č. 368/1, k. ú. 

Havířov - město; 

- Kyvadlo – parc. č. 331/1, k. ú. Havířov-město; 

- Kulturní dům Dukly – Prostřední Suchá; - parc. č. 82/3, k. ú. Prostřední Suchá; 

- Dům Csabi – parc. č.307, k. ú. Bludovice; 

- DIK Centrum – Dům zdraví – parc. č. 2752/10, k. ú. Havířov-město; 

- kaple na hřbitově Životice – parc. č. 2220/1, k. ú. Bludovice; 

- vlakové nádraží Havířov, parc. č. 3745, k. ú. Havířov – město; 

- bývalá obecná škola, nyní řemeslnické dílny, parc. č. 242, U Pošty 13/1163, k. ú. 

Prostřední Suchá; 

- městské kulturní středisko, Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní třída 31a/246, parc. 

č.1269, k. ú. Havířov – Město; 

- víceúčelová sportovní hala, Těšínská 28/1296, parc. č. 2996/1, k. ú. Havířov – 

Bludovice; 

- autobusové nádraží, U Stadionu /1639, parc. č. 2995/2, k. ú. Havířov – Bludovice; 

- větrná turbína k pohonu obilného mlýnku („větrák“), v areálu Kotulovy dřevěnice, 

parc. č. 3007, k. ú. Bludovice. 
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Záplavové území 

Záplavové území Lučiny a jeho aktivní zónu: 

- v ř. km 11,080 – 15,367 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 11. 2. 2010, č.j. 

MSK 7085/2010; 

- v ř. km 15,367 – 17,340 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 19. 1. 2011, č.j. 

MSK 170277/2010; 

- v ř. km 17,340 – 25,211 stanovil KÚ Moravskoslezského kraje dne 13. 6. 2003, č.j. 

ŽPZ/4397/03. 

Záplavové území Sušanky v ř. km 0,000 – 10,370 stanovil OkÚ Karviná dne 29. 5. 2000,  

č.j. RŽP/1030/231/2000/He-V/5. Pro záplavové území Sušanky nebyla aktivní zóna 

stanovena. 

Záplavové území Venclůvky (Dolní Datyňky) v ř. km. bylo stanoveno dne 25. 9. 2014, 

č.j. SMO/339589/17/OŽP/Km. (doplněno Změnou č. 1) 

 

Územní zvláštní povodně pod vodním dílem 

Respektovat vymezený rozsah území ohroženého průlomovou vlnou vodní nádrže 

Žermanice na Lučině. v případě zvláštní povodně z vodní nádrže Žermanice na Lučině by 

zasáhla průlomová vlna území k. ú. Bludovice, Havířov-město, Dolní Suchou, Prostřední 

Suchou a Šumbark.  

 

Stanovená pásma hygienické ochrany 
Na území města Havířova (dle ÚP) jsou stanovena územním rozhodnutím ochranná pásma: 

PHO skládky odpadů František stanovené územním rozhodnutím ÚR 10576/JE/96 

vydaným Úřadem města Havířova OÚR dne 26. 8. 1996. 

 

PHO dekontaminační stanice Havířov, stanovené územním rozhodnutím č.j. ÚR 1993/93- 

ing. Ho, vydaným ÚM Havířova OÚR dne 17. 1. 1994. (dle ÚP) 

 

Ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany 

ČR 

Celé správní území města Havířov je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových 

zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany České republiky. 

Celé území se nachází v sektoru C ochranného pásma přehledových systémů (přehledového 

primárního radaru a přehledového sekundárního radaru přehledové části systémů přesného 

přibližovacího radaru). (doplněno Změnou č. 1) 

 

Stavební uzávěry 

Respektovat rozhodnutí o stavební uzávěře pro část k. ú. Bludovice, vydané odborem 

územního plánování, architektury a zemědělství Měst. NV Havířov pro část k. ú. Bludovice 

dne 23.4.1979 pod č.j. ÚP 980/79 – Ing. Šť. 

Respektovat stavební uzávěru v bezpečnostním pásmu jámy Dukla – výdušná 2 na 

pozemcích parc. č. 359, EN (358), PK (358), EN (364), EN (2607/2) 1.d., EN )2607/2) 2.d. 

k. ú. Prostřední Suchá vydanou územním rozhodnutím o stavební uzávěře ze dne 7. 1. 2000 

pod č.j. SÚ/20359/99/Chl   
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Ochranné pásmo 

Respektovat ochranné pásmo zlikvidovaných jam Dukla – Útlum v k. ú. Dolní Suchá na 

pozemcích parc. č. 1/26, 1/33, 1/34, 1/35, 1/38 a dílčí části pozemků pac.č. 1/1, 1/32, 1/40, 

1/42 – vydáno rozhodnutím o ochranném pásmu dne 20.5.2009 pod č.j. 

SSSÚ/15222/kon/2009   
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

1) Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 9. 2016.
Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 3. 2018.

2) Zastavěné území je vymezeno ve výkresech: 
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

  a elektronických komunikací 1 : 5 000

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

Hlavní urbanistická koncepce vyplývá z postavení statutárního města Havířova jako 
správního, kulturního, obslužného centra s významnou funkcí obytnou.

1) Územním plánem Havířova jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení udržitelného 
rozvoje správního území města Havířova, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj, příznivé životní prostředí a soudržnost společenství obyvatel v území.
Koncepce rozvoje území města navržená územním plánem vyplývá z historického vývoje  
katastrálních území tvořících správní území města, a z postavení města ve struktuře 
osídlení.

2) Územním plánem Havířova je podpořen rozvoj obytné, rekreační, obslužné a výrobní 
funkce. Rozvojové možnosti jednotlivých katastrálních území, které tvoří správní území 
města Havířova, jsou podmíněny zachováním atraktivity bydlení, rekreačního potenciálu
a možností vytváření nových pracovních míst.

3) Koncepce rozvoje území navržená územním plánem respektuje zařazení správního území 
města Havířova Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 do 
metropolitní rozvojové oblasti OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a do specifické 
oblasti Karvinsko SOB4 Specifická oblast Karvinsko, které jsou dále upřesněny Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

4) Koncepce rozvoje správního území města Havířova

4.1) v oblasti soudržnosti společenství obyvatel území je navrženou koncepcí Územního 
plánu Havířova:

- posílena sociální soudržnost obyvatel vymezením ploch s hlavní nebo přípustnou funkcí 
bydlení za účelem stabilizace počtu obyvatel a zlepšení věkové struktury obyvatel ve 
správním území města Havířova;

- umožněno zachování generačních rodinných vazeb vytvořením podmínek pro výstavbu 
nových bytů dostatečnou nabídkou zastavitelných ploch s významným podílem funkce 
bydlení, tj. především ploch: smíšených obytných městských (SM), smíšených obytných 
venkovských (SV), bydlení hromadného (BH) a bydlení individuálního (BI);

- podpořena funkce plochy smíšené obytné – městského centra (SMC), která bude 
respektována jako urbanizovaný celek charakterizovaný kompaktní zástavbou
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s posílením významu tohoto území s důrazem na jeho polyfunkční využití při zachování 
významného podílu funkce bydlení;

- kladen důraz na zachování a rozvoj ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
(OV), ploch občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) především za účelem 
naplnění každodenních potřeb obyvatel trvale bydlících ve správním území města 
Havířova a obyvatel dojíždějících především za občanskou vybaveností z oblasti veřejné 
infrastruktury (školství, zdravotnictví apod.);

- respektována potřeba stabilizace a rozvoje ploch občanského vybavení – hřbitovů (OH);

- respektována potřeba stabilizace a další rozvoj ploch pro každodenní a víkendovou
rekreaci a relaxaci – tj. ploch občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení 
(OS), ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), ploch lesních – rekreačních 
(LR) a ploch rekreace – zahrádkových osad (RZ);

- respektován požadavek na stabilizaci ploch zemědělských - zahrad (ZZ). Tyto plochy 
jsou vymezeny za účelem možnosti pěstování především zemědělských plodin pro 
vlastní potřebu převážně obyvateli bydlícími v bytových domech.

4.2) v oblasti hospodářského rozvoje jsou navrženou koncepcí Územního plánu Havířova:

- vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS), plochy výroby
a skladování – těžkého průmyslu (VT), plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu 
(VL) a plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ). Jsou stanoveny 
podmínky využívání těchto ploch za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních 
míst a zabezpečení služeb v území;

- stanoveny podmínky pro drobné podnikání v plochách: smíšených obytných městských 
(SM), smíšených obytných venkovských (SV), bydlení hromadného (BH), bydlení 
individuálního (BI) a v ploše smíšené obytné – městském centru (SMC);

- vymezeny plochy zemědělské (Z) za účelem ochrany zemědělského půdního fondu
a možnosti hospodaření na zemědělské půdě (rostlinná výroba a pastevní chov 
hospodářských zvířat);

4.3) v oblasti příznivého životního prostředí je navrženou koncepcí Územního plánu Havířov
podpořena ochrana:

- čistoty ovzduší návrhem řešení dopravní infrastruktury vymezením ploch a koridorů
především pro přeložky silnic a odklonění tranzitní dopravy mimo souvislou zástavbu 
města a návrhem řešení technické infrastruktury – zásobování staveb stávajících 
i staveb, jejichž realizace se předpokládá v zastavěném území a na zastavitelných 
plochách k životnímu prostředí šetrnými energiemi – plynem, elektrickou energií;

- čistoty vod návrhem řešení technické infrastruktury především v oblasti likvidace 
odpadních vod rozvojem kanalizačních řadů a vymezením ploch pro vybudování 
čistíren odpadních vod v lokalitách dosud neodkanalizovaných včetně zastavitelných
ploch;

- přírodních hodnot území, která je zaměřena na:
- ochranu ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) posilujících 

příznivé životní prostředí zejména v zastavěném území;
- ochranu památných stromů a významných krajinných prvků;
- respektování podmínek ochrany evropsky významné lokality – Mokřad

u Rondelu a přírodní památky Meandry Lučiny;
- vymezení ploch přírodních pro územní systém ekologické stability (ÚSES);
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- vymezení a stanovení dalšího možného využívání ploch smíšených 
nezastavěného území (SN), tj. mokřadů a vzrostlé zeleně mimo lesní pozemky
včetně drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků zpravidla 
obklopených touto zelení;

- vymezení a další možné využívání ploch vodních a vodohospodářských (VV), 
ploch lesních - hospodářských (L) a ploch zemědělských (Z);

- ochranu vodních toků a jejich niv.

4.4) v oblasti kulturních hodnot území je navržená koncepce Územního plánu Havířova
zaměřena především na ochranu:

- nemovitých kulturních památek;
- ochranu obytného souboru „Sorela“ vymezeného ochranným pásmem;
- siluety města a pohledových os na město z příjezdových tras stanovením výškové 

hladiny zástavby pro novou výstavbu a změny staveb;
- zachování přiměřené hustoty zástavy stanovením přípustné zastavitelnosti pozemků.
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

       URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice

1) Urbanistická koncepce navržená územním plánem vyplývá ze stávající funkce města, 
tj. dominantní funkce obytné, doplňující funkce obslužné, rekreační a výrobní. Z hlediska 
rozvoje města je hlavní prioritou udržení stabilního počtu obyvatel v produktivním věku,
a zachování atraktivity území při respektování podmínek stanovených pro městskou 
památkovou zónu a respektování významu a urbanistického vývoje jednotlivých 
katastrálních území náležících do správního území statutárního města Havířova. Nezbytná 
je tedy dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, možnost rozvoje ploch pro 
sportovní a relaxační aktivity, občanského vybavení, podpora podnikání s ohledem na 
možnost zvyšování počtu pracovních míst, tj. vymezení ploch pro výrobu.

2) Urbanistická koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém 
výhledu (do r. 2025), která byla stanovena na základě komplexního zhodnocení podmínek 
řešeného území (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek a podmínek 
soudržnosti společenství obyvatel území). Je předpokládán mírný pokles počtu obyvatel 
na cca 77 000 až 78 000 obyvatel a výstavba cca 250 nových bytů ročně. Uvedená bilance 
je výchozím předpokladem pro stanovení potřeby ploch a dimenzování technické 
infrastruktury. 

3) Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je:

- posílení funkce území navazujícího na centrum města (širšího centra města) s ohledem na 
jeho nadměstský správní, kulturní i komerční význam a stabilizované území; 

- stanovení způsobu využívání ploch v centru města s ohledem na památkově chráněný 
obytný soubor „Sorela“ a navazující zástavbu;

- vymezení zastavitelných ploch s hlavní funkcí obytnou za účelem posílení obytné funkce 
správního území města Havířova; 

- vymezení strategických rozvojových ploch a ploch přestavby s ohledem na 
decentralizaci jak komerčních zařízení plošně rozsáhlých tak výrobních aktivit za 
účelem snížení dopravní zátěže a zvýšení kvality životního prostředí a pohody bydlení
v centru města a jeho okolí a za účelem využití ploch bývalého areálu dolu Dukla
a bývalého areálu skleníků v k. ú. Prostřední Suchá;

- vymezení ploch pro možné umístění investičních záměrů celoměstského významu 
z oblasti občanského vybavení – veřejné infrastruktury, bydlení i výrobních aktivit, 
technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Prostřední Suchá a k. ú. Šumbark (rozvoj 
subcenter) s ohledem na dostupnost z rozvojových lokalit pro bydlení;

- ochrana architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných hodnot území při 
navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj jednotlivých katastrálních území
a stávající strukturu zástavby;

5

- zmírňování střetů nadměrného zatížení zastavěného území především dopravou
a koordinace rozvoje zástavby s rozvojem dopravní a technické infrastruktury;

- stanovení podmínek pro využívání ploch v zastavěném území, zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a vytvoření podmínek pro jejich napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu; 

- stanovení podmínek pro využívání nezastavěného území a nezastavitelných ploch;

- vymezení ploch dopravní infrastruktury silniční a dopravní infrastruktury železniční pro 
dopravní zapojení města Havířova do dopravního systému Moravskoslezského kraje;

- stanovení podmínek pro novou výstavbu za účelem ochrany pohody bydlení a životního 
prostředí (ochrany proti hluku, emisím, znečištění vodních ploch a vodních zdrojů);

- vymezení ploch pro relaxaci a volnočasové aktivity obyvatel včetně propojení 
cyklostezek a cyklotras;

- vymezení ploch a stanovení podmínek pro zachování zeleně ve struktuře města
a v rámci využívání ploch, chránit a rozvíjet veřejná prostranství – zeleň veřejnou, tj. 
parky, zeleň podél vodních toků protékajících zastavěným územím, plochy lesní 
obklopené zastavěným územím jako lesy rekreační.

4) Stávající urbanistická struktura je doplněna návrhem dostavby vhodných proluk a dále 
rozvíjena do nových zastavitelných ploch a ploch přestavby:

- s hlavní funkcí bydlení,  
- pro rozvoj podnikatelských aktivit v území (rozvoj výroby),
- občanského vybavení,
s ohledem:
- na plochy a zařízení dopravní a technické infrastruktury a jejich ochranná

a bezpečnostní pásma,
- na stanovená záplavová území,
- vymezené prvky ochrany přírody a krajiny.

5) Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby vytvářely se zastavěným územím kompaktní 
celek. 

6) Navržená koncepce rozvoje území respektuje rozlišný charakter a strukturu zástavby
v jednotlivých katastrálních územích města a jeho místních částech. 
K. ú. Havířov-město, navazující část k. ú. Bludovice, k. ú. Šumbark a jižní část k. ú.
Prostřední Suché rozvíjet jako městský urbanistický celek se stabilizovanou obytnou
a obslužnou funkcí. 
V jihozápadní části správního území města (k. ú. Dolní Datyně, část k. ú. Havířov-město,
a část k. ú. Bludovice) respektovat tradiční rozvolněný způsob venkovské zástavby.
Severovýchodní část správního území města (východní část k. ú. Dolní Suchá a severní 
část k. ú. Prostřední Suchá) respektovat jako rozvojovou oblast výrobních aktivit, bývalý 
areál Dolu Dukla jako významnou multifunkční plochu přestavby.
Významný rozvoj ploch pro výrobu a skladování - těžkého průmyslu je navržen v severní 
části k. ú. Prostřední Suchá (lokality Castaldonovka, Burianovka) a pro výrobu
a skladování - lehkého průmyslu v k. ú. Dolní Suchá  je navržena sanace dvou nádrží 
podél říčky Sušanky (lokality Stará I a Stará I).

6.1) Urbanistická kompozice, tj. prostorové uspořádání, je součástí urbanistické koncepce. 
Při rozvoji zástavby na zastavitelných plochách, nové výstavbě v plochách přestavby 
a v plochách stabilizovaných a při změnách staveb dbát na estetické utváření a kompoziční 
uspořádání prostorů, ploch, přírodních i stavebních prvků s ohledem na hodnoty území.
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6.2) Dbát na dodržování procenta zastavitelnosti pozemků stanoveného pro plochy 
s rozdílným způsobem využití pro potřebu omezení nadměrného zahušťování zástavby,  
pro potřebu zachování retenčního schopnosti území.

6.3) Dbát na dodržování výškové hladiny zástavby dle podmínek stanovených v oddíle F.2 
za účelem zachování urbanistické kompozice, tj. prostorové formy, která má vliv na 
vizuální vnímání lokality.  

6.4) Respektovat v k.ú. Bludovice a Havířov-město osovou kompozici Hlavní třídy 
v prodloužení Národní třídy a ulice Těšínské, dbát na zachování pohledových souvislostí, 
významných průhledů  v zástavbě, zejména ve vazbě na obytný soubor „Sorela“, 
a dominanty sídel ve správním území města Havířova,  a to i při výsadbě zeleně 
v plochách. 

6.5) V k.ú. Šumbark zachovat ucelenou kompozici sídliště tzv. „Dvouletek“ a centrální části 
Šumbarku (náměstí T. G. Masaryka).

7) Územním plánem jsou v urbanizovaném území (zastavěném území, zastavitelných 
plochách, plochách přestavby), a v neurbanizovaném území (krajině) vymezeny plochy
s rozdílným způsobem využití (viz výkres A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce
a koncepce uspořádání krajiny):

Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC)
Plochy smíšené obytné městské (SM)
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)

Plochy bydlení
Plochy bydlení hromadného (BH)
Plochy bydlení individuálního (BI)

Plochy rekreace
Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ)

Plochy občanského vybavení
Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV)
Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS)
Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení (OK)
Plochy občanského vybavení - hřbitovů (OH)
Plochy občanského vybavení - specifické (OX) 

Plochy smíšené specifické (SX) 

Plochy smíšené výrobní (VS) 

Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT)
Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL)
Plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ)

Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV)

Plochy komunikací (K)

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD)
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Plochy technické infrastruktury 
Plochy technické infrastruktury – technického vybavení (TI)

Plochy zemědělské
Plochy zemědělské - sady (ZS)
Plochy zemědělské - zahrady (ZZ)
Plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z)

Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území (SN)
Plochy smíšené nezastavěného území – rekultivace (SR)

Plochy lesní (L)
Plochy lesní – hospodářské (L)
Plochy lesní – rekreační (LR)

Plochy vodní a vodohospodářské (VV) 

Plochy přírodní
Plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES)

Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých katastrálních území

K. ú. Bludovice
Severozápadní část k. ú. navazující na k. ú. Havířov-město respektovat jako stabilizované 
území s převažující zástavbou bydlení hromadného s významným podílem občanského 
vybavení.
Severovýchodní až východní část k. ú. respektovat jako území s významným podílem 
zastavitelných ploch bydlení individuálního, jižní část k. ú. respektovat jako území
s významným podílem zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských.
Respektovat vymezení plochy pro přeložku silnice I/11 a doprovodné stavby ve východní 
části území a vymezení plochy pro přeložku silnice III/4731 v jihozápadní části k. ú.
Respektovat a chránit poměrně rozsáhlé plochy lesní – rekreační oddělující plochy bydlení 
hromadného a občanského vybavení od ploch bydlení individuálního.

K. ú. Dolní Datyně
Územní s převažující rozvolněnou zástavbou smíšenou obytnou venkovskou, umožňující 
dostavbu vhodných proluk.
Nerozvíjet novou zástavbu na souvislých plochách zemědělských v jižní části k. ú.

K. ú. Dolní Suchá
Západní část k. ú. respektovat jako území s významným podílem stabilizovaných ploch 
bydlení individuálního, s navrženou dostavbou vhodných proluk především pro bydlení 
individuální.
Severovýchodní část území je územím postiženým důsledky těžby černého uhlí. Rozsáhlý 
areál bývalého Dolu Dukla a stávající plochu skládky a složiště popelovin Elektrárny 
Dětmarovice (EDĚ) respektovat jako plochu přestavby s multifunkčním využitím – plocha 
smíšená specifická. Hlavní funkci plochy dále rozvíjet s ohledem na zájem investorů
a podmínky stanovené pro využívání této plochy. Předpoklad ukončení provozování skládky 
je v roce 2019.
Respektovat vymezenou územní rezervu pro silnici mezi Petřvaldem a Havířovem, 
tj. nepovolovat stavby a zařízení, které by významně ztížily, nebo znemožnily budoucí 
realizaci této silnice. 
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Jižní až jihovýchodní část území, mezi železniční tratí a vodním tokem Sušanky respektovat 
jako plochu pro přeložku silnice I/11.
Respektovat plochu přestavby navrženou za účelem rozšíření hřbitova situovaného v k. ú.
Šumbark.

K. ú. Havířov-město
Stabilizované území centra statutárního města Havířova s minimálním podílem rozvojových 
ploch, tj. zastavitelných ploch a ploch přestavby, s převažující zástavbou bydlení hromadného
a významným podílem občanského vybavení pro širší zájmové území.
Nutno respektovat podmínky využívání území v ochranném pásmu obytného souboru 
„Sorela“. 
V jihozápadní části k. ú. respektovat strukturu zástavby smíšené obytné venkovské navazující 
na zástavbu k. ú. Dolní Datyně a k. ú. Bludovice.
Nerozvíjet novou zástavbu na souvislých plochách zemědělských v jižní části k. ú.

K. ú. Prostřední Suchá
Územní severně od plochy dopravní infrastruktury drážní - železniční vlečky (území 
postižené důsledky těžby černého uhlí) respektovat jako území navržené k rekultivaci na 
plochy smíšené nezastavěného území – rekultivací, a to na les a trvalé travní porosty, dále na 
rozsáhlé regionální biocentrum a rozvojové plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu.
Respektovat vymezenou územní rezervu pro silnici mezi Petřvaldem a Havířovem, 
tj. nepovolovat stavby a zařízení, které by významně ztížily, nebo znemožnily budoucí 
realizaci této silnice. 
Území mezi železniční vlečkou a stávající trasou silnice I/11 je významně dotčeno navrženou 
plochou pro přeložku silnice I/11, která je dále vedena jihozápadně od železniční vlečky.
Z rozvojových ploch je zde navrženo rozšíření plochy občanského vybavení – hřbitova ve 
vazbě na stabilizovanou plochu s touto funkcí.
Východní a centrální část k. ú.  považovat za stabilizované území s převahou ploch s funkcí 
bydlení, a to ploch bydlení hromadného a bydlení individuálního, s doplňující funkcí 
občanského vybavení a rozvojovými plochami smíšenými obytnými městskými a plochami 
občanského vybavení – komerčních zařízení.
Jihozápadní část území respektovat jako převážně rozvojové plochy, a to jak plochy 
zastavitelné, tak plochy přestavby s funkcí ploch smíšených obytných městských. 
Západní část k. ú. respektovat jako rozvojové plochy výroby a skladování – lehkého 
průmyslu.

K. ú. Šumbark
Stabilizované území s převažující zástavbou bydlení hromadného a významným podílem 
bydlení individuálního a plochami občanského vybavení. Respektovat zastavitelné plochy 
bydlení individuálního v severní části k. ú. a významnou zastavitelnou plochu smíšenou 
obytnou městskou v jihovýchodní části k. ú.
Respektovat plochu přestavby navrženou za účelem rozšíření hřbitova a přesahující na k. ú.
Dolní Suchá.
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C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

1) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby vychází z předpokládaného vývoje počtu 
obyvatel, potřeby rozvoje obytné výstavby a z potřeb souvisejících s obytnou funkcí, 
tj. rozvoje občanského vybavení včetně rozvoje zařízení pro volný čas, rekreaci a relaxaci 
obyvatel a z potřeb posílení hospodářského pilíře návrhem nových ploch pro rozvoj 
výroby a podnikání.  

2) Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou graficky zobrazeny ve výkresech:
A.1 Základní členění území (měřítko 1 : 5 000)
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny

(měřítko 1 : 5 000)

Podmínky využívání zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole F. Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

3) Zastavitelné plochy vymezené územním plánem – aktualizace Změnou č. 3:

k. ú. Bludovice
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace 
Orientační 
výměra v ha

BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,26

BL-Z2 smíšené obytné venkovské SV - 2,82

BL-Z3 smíšené obytné venkovské SV
Oplocený pozemek přiřazen k RD, 
zbývající část – proluka přiřazena 
k plochám stabilizovaným  

0,23

BL-Z4 smíšené výrobní VS 0,69

BL-Z5 dopravní infrastruktury silniční DS - 8,43

BL-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,30

BL-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,38

BL-Z9 smíšené obytné venkovské SV - 1,12

BL-Z10 smíšené obytné venkovské SV - 0,86

BL-Z11 smíšené obytné venkovské SV - 1,36

BL-Z12 smíšené obytné venkovské SV
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným  

0,21

BL-Z13 smíšené obytné venkovské SV Zastavěna. 0,27

BL-Z14 smíšené obytné venkovské SV - 0,12

BL-Z15 smíšené obytné venkovské SV - 0,80

BL-Z16 zemědělské - zahrady ZZ - 0,44

BL-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,30

BL-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,41

BL-Z19 smíšené obytné venkovské SV - 0,69

BL-Z20 smíšené obytné venkovské SV
Oplocený pozemek přiřazen 
k plochám stabilizovaným.

0,34

BL-Z21 zemědělské - zahrady ZZ - 0,13

BL-Z22 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

BL-Z23 smíšené výrobní VS Zastavěna. 0,65

BL-Z24 smíšené výrobní VS Zastavěna. 0,17

BL-Z25 smíšené obytné venkovské SV - 0,10
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BL-Z26 smíšené obytné venkovské SV - 0,62

BL-Z27 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,10

BL-Z28 zemědělské - zahrady ZZ - 0,16

BL-Z30 smíšené obytné venkovské SV - 1,26

BL-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,79

BL-Z33 občanského vybavení - hřbitovů OH - 2,71

BL-Z34 smíšené obytné venkovské SV Část zastavěna.
2,23
2,06

BL-Z35 smíšené obytné venkovské SV 1,40

BL-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,61

BL-Z37
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

OV - 0,30

BL-Z38 komunikací K - 0,91

BL-Z39 smíšené obytné venkovské SV - 2,62

BL-Z40 bydlení individuálního BI Zastavěna. 2,01

BL-Z41
výroby a skladování – výroby 
zemědělské

VZ Zastavěna. 0,18

BL-Z42
výroby a skladování – výroby 
zemědělské

VZ - 1,25

BL-Z43 smíšené obytné venkovské SV - 0,28

BL-Z44 smíšené obytné venkovské SV Část zastavěna.
0,31
0,20

BL-Z45 smíšené obytné venkovské SV - 2,72

BL-Z46A
BL-Z46B

smíšené obytné venkovské SV Část zastavěna.
2,21
1,12
0,96

BL-Z47 smíšené obytné venkovské SV - 1,42

BL-Z48 smíšené obytné venkovské SV
územní studie pro severní část 
zastavitelné plochy do 1. 1. 2017

7,18

BL-Z49 smíšené obytné venkovské SV
územní studie do 1. 1. 2017

12,12

BL-Z50
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,17

BL-Z51
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 2,50

BL-Z52 smíšené obytné venkovské SV - 0,51

BL-Z53 smíšené výrobní VS -
0,28
0,17

BL-Z54 smíšené výrobní VS - 0,20

BL-Z55 smíšené výrobní VS - 0,46

BL-Z56 smíšené výrobní VS - 0,38

BL-Z57 dopravní infrastruktury silniční DS
Změnou č. 3 se plocha stává součástí 
plochy přestavby 3/BL-P1 plochy 
BH.

0,24

BL-Z58 bydlení individuálního BI - 0,93

BL-Z59 bydlení individuálního BI - 0,25

BL-Z60 komunikací K - 0,16

BL-Z62 bydlení individuálního BI - 0,46
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BL-Z63 bydlení individuálního BI
Část zastavěna, vzniklá proluka 
přiřazena k plochám stabilizovaným.

6,78
6,11

BL-Z64
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,37

BL-Z65 bydlení individuálního BI - 4,14

BL-Z66 bydlení individuálního BI - 4,59

BL-Z67 smíšené výrobní VS - 1,30

BL-Z68 smíšené obytné venkovské SV - 0,49

BL-Z69 bydlení individuálního BI - 0,24

BL-Z70 smíšené výrobní VS - 1,46

BL-Z71 bydlení individuálního BI - 0,28

BL-Z72 bydlení individuálního BI - 1,15

BL-Z73 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
2,89
2,27

BL-Z74 bydlení individuálního BI - 0,92

BL-Z75 bydlení individuálního BI -
1,11
1,02

BL-Z76 bydlení individuálního BI -
2,03
1,75

BL-Z77 bydlení individuálního BI Oplocený pozemek přiřazen k RD.
1,27
0,76

BL-Z78 bydlení individuálního BI Zastavěna. 0,39

BL-Z79 bydlení individuálního BI - 0,91

BL-Z80 bydlení individuálního BI
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným.

0,27

BL-Z81 bydlení individuálního BI - 1,02

BL-Z82 bydlení individuálního BI
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným.

0,36

BL-Z83 bydlení individuálního BI - 0,41

BL-Z84 bydlení individuálního BI - 0,67

BL-Z85 bydlení individuálního BI
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným..

0,18

BL-Z86 bydlení individuálního BI - 0,65

BL-Z87 bydlení individuálního BI - 0,94

BL-Z88 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
1,76
1,58

BL-Z89 bydlení individuálního BI - 0,20

BL-Z90 bydlení individuálního BI - 0,48

BL-Z91 bydlení individuálního BI - 0,31

BL-Z92
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 1,19

BL-Z93
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 1,64

BL-Z94 smíšené výrobní VS - 0,76

BL-Z95 smíšené výrobní VS - 0,15

BL-Z96 smíšené výrobní VS - 0,51

BL-Z97 smíšené výrobní VS - 0,40

BL-Z98 smíšené výrobní VS - 0,35
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BL-Z99 smíšené obytné venkovské SV
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným..

0,19

BL-Z100 smíšené obytné venkovské SV - 0,69

BL-Z102 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

BL-Z103 smíšené obytné venkovské SV - 0,33

BL-Z104 smíšené obytné venkovské SV - 0,99

BL-Z105 smíšené obytné venkovské SV
Část zastavěna, vzniklá proluka 
přiřazena k plochám stabilizovaným.

0,54

BL-Z106
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI - 0,22

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2

2/BL-Z1 smíšené obytné venkovské SV - 0,06

k. ú. Dolní Datyně
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DD-Z1
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI 0,19

DD-Z3 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

DD-Z5 smíšené obytné venkovské SV - 0,15

DD-Z6 smíšené obytné venkovské SV - 0,37

DD-Z7 smíšené obytné venkovské SV - 0,42

DD-Z8 smíšené obytné venkovské SV - 0,23

DD-Z9 smíšené obytné venkovské SV - 0,31

DD-Z10 smíšené obytné venkovské SV - 0,97

DD-Z11 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,25

DD-Z12 smíšené obytné venkovské SV - 0,24

DD-Z13 smíšené obytné venkovské SV - 0,73

DD-Z14 smíšené obytné venkovské SV Zastavěna. 0,26

DD-Z15 smíšené obytné venkovské SV - 0,33

DD-Z16 smíšené obytné venkovské SV - 0,15

DD-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,12

DD-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,18

DD-Z20 smíšené obytné venkovské SV - 0,96

DD-Z21 smíšené obytné venkovské SV - 0,13

DD-Z22 zemědělské - zahrady ZZ - 0,74

DD-Z23 smíšené obytné venkovské SV - 1,56

DD-Z24 smíšené obytné venkovské SV - 0,14

DD-Z25 smíšené obytné venkovské SV - 1,92

DD-Z26 smíšené obytné venkovské SV Zastavěna. 0,36

DD-Z27 smíšené obytné venkovské SV - 0,27

DD-Z28 smíšené obytné venkovské SV Zastavěna. 0,19

DD-Z29 smíšené obytné venkovské SV
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným..

0,17

DD-Z30 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,54

DD-Z31 smíšené obytné venkovské SV částečně zastavěna 0,52
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DD-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,55

DD-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 0,30

DD-Z35 smíšené obytné venkovské SV - 0,21

DD-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,28

DD-Z37 smíšené obytné venkovské SV
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným..

0,26

DD-Z38 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

DD-Z39
občanského vybavení -
specifické

OX - 3,85

DD-Z40
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 0,61

DD-Z41 smíšené obytné venkovské SV - 0,17

DD-Z42 smíšené obytné venkovské SV - 0,19

DD-Z43 smíšené obytné venkovské SV - 0,35

DD-Z45 smíšené obytné venkovské SV - 0,27

DD-Z46 smíšené obytné venkovské SV -
1,76
1,43

DD-Z47 smíšené obytné venkovské SV - 0,18

DD-Z48 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

DD-Z49 smíšené obytné venkovské SV -
2,69
2,33

DD-Z50 smíšené obytné venkovské SV - 0,14

DD-Z51 dopravní infrastruktury silniční DS - 3,52

DD-Z52 smíšené obytné venkovské SV - 2,08

DD-Z53 smíšené obytné venkovské SV - 0,70

DD-Z54 smíšené obytné venkovské SV - 0,65

DD-Z55 smíšené obytné venkovské SV - 0,17

DD-Z56 smíšené obytné venkovské SV - 0,81

DD-Z57 smíšené obytné venkovské SV - 0,45

DD-Z58 smíšené obytné venkovské SV - 0,32

DD-Z59 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,37

DD-Z60 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,25

DD-Z61 smíšené obytné venkovské SV - 0,12

DD-Z62
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI - 0,11

DD-Z63 smíšené obytné venkovské SV - 0,11

DD-Z64 smíšené obytné venkovské SV - 0,18

DD-Z65 smíšené obytné venkovské SV - 0,21

k. ú. Dolní Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DS-Z1 bydlení individuálního BI - 1,06

DS-Z2 rekreace – zahrádkové osady RZ - 1,72

DS-Z3 rekreace – zahrádkové osady RZ - 0,61

DS-Z4 bydlení individuálního BI - 0,86
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DS-Z5 bydlení individuálního BI - 0,77

DS-Z6 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
0,46
0,29

DS-Z7 bydlení individuálního BI Zastavěna. 0,90

DS-Z8 bydlení individuálního BI Zastavěna. 0,53

DS-Z9 bydlení individuálního BI
Část zastavěna, vzniklá proluka 
přiřazena k plochám stabilizovaným.

1,58
0,37

DS-Z10 bydlení individuálního BI Zastavěna. 0,60

DS-Z11 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
5,77
5,07

DS-Z12 bydlení individuálního BI - 0,26

DS-Z13 bydlení individuálního BI - 1,23

DS-Z14 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
0,93
0,41

DS-Z15 bydlení individuálního BI - 1,10

DS-Z17 bydlení individuálního BI - 0,34

DS-Z18 bydlení individuálního BI - 0,22

DS-Z19 bydlení individuálního BI - 2,04

DS-Z20 smíšené výrobní VS - 0,63

DS-Z21 smíšené výrobní VS - 0,20

DS-Z22 bydlení individuálního BI Zastavěna. 0,43

DS-Z23 bydlení individuálního BI - 0,71

DS-Z24 bydlení individuálního BI - 0,25

DS-Z25 bydlení individuálního BI - 0,53

DS-Z26 bydlení individuálního BI - 0,71

DS-Z27 bydlení individuálního BI - 0,76

DS-Z28 rekreace - zahrádkové osady RZ - 0,83

DS-Z29 rekreace - zahrádkové osady RZ - 0,74

DS-Z30 bydlení individuálního BI - 0,69

DS-Z31 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
1,26
1,14

DS-Z32

občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury
Oprava  nesouladu s grafickou 
částí – zemědělské - zahrady

OV
ZZ

Část využita.
1,03
0,25

DS-Z33 smíšené výrobní VS - 0,90

DS-Z34 bydlení individuálního BI
Část zastavěna, vzniklá proluka 
přiřazena k plochám stabilizovaným.

1,03

DS-Z35 bydlení individuálního BI
Oplocený pozemek přiřazen k RD, 
zbývající část – proluka přiřazena 
k plochám stabilizovaným  

0,90

DS-Z36 zemědělské - zahrady ZZ - 0,21

DS-Z37 bydlení individuálního BI - 1,30
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k. ú. Havířov-město
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

HM-Z1 smíšené výrobní VS - 1,64

HM-Z2 smíšené výrobní VS - 0,23

HM-Z3
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK - 0,63

HM-Z4
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK
Využití plochy se připouští po 
realizaci přeložky silnice I/11

0,61

HM-Z6
občanského vybavení -
specifické

OX - 1,04

HM-Z7 bydlení hromadného BH - 0,92

HM-Z8 komunikací K - 0,31

HM-Z9
občanského vybavení -
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 3,17

HM-Z10 bydlení hromadného BH - 1,95

HM-Z11 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,09

HM-Z12 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

HM-Z13 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,24

HM-Z14 smíšené obytné venkovské SV - 0,44

HM-Z15
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 0,64

HM-Z16
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 0,36

HM-Z17 smíšené obytné venkovské SV - 0,83

HM-Z18 smíšené obytné venkovské SV - 0,45

HM-Z19 smíšené obytné venkovské SV - 0,09

HM-Z20 bydlení hromadného BH - 0,58

HM-Z21 smíšené obytné venkovské SV - 0,46

HM-Z22
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 2,69

HM-Z23 smíšené obytné venkovské SV - 0,47

HM-Z24 smíšené obytné venkovské SV - 0,47

HM-Z25
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,12

HM-Z26 bydlení individuálního BI - 0,32

HM-Z28 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,17

HM-Z29 bydlení individuálního BI - 0,51

HM-Z30 smíšené obytné venkovské SV - 0,76

HM-Z31 smíšené obytné venkovské SV - 0,21

HM-Z32 smíšené obytné venkovské SV - 0,36

HM-Z33 smíšené obytné venkovské SV
Část zastavěna, vzniklá proluka 
přiřazena k plochám stabilizovaným.

0,39

HM-Z34 smíšené obytné venkovské SV - 0,45

HM-Z35 komunikací K - 0,60

HM-Z36 smíšené obytné venkovské SV - 0,46

HM-Z38 smíšené obytné venkovské SV
Část zastavěna, vzniklá proluka 
přiřazena k plochám stabilizovaným.

0,31
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HM-Z39 smíšené obytné venkovské SV - 0,27

HM-Z40 smíšené obytné venkovské SV Část zastavěna.
0,66
0,46

HM-Z41 smíšené obytné venkovské SV - 0,42

HM-Z42 smíšené obytné venkovské SV - 0,42

HM-Z43 zemědělské - zahrady ZZ - 0,10

HM-Z44 smíšené obytné venkovské SV - 0,33

HM-Z45 komunikací K - 2,07

HM-Z46 smíšené obytné venkovské SV
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným.

0,21

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2

2/HM-Z1
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,13

2/HM-Z2 zemědělské - zahrady ZZ Využita. 0,15

k. ú. Prostřední Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

PS-Z1 bydlení individuálního BI - 0,40

PS-Z2 bydlení individuálního BI - 0,32

PS-Z3 dopravní infrastruktury silniční DS - 3,64

PS-Z4 smíšené výrobní VS - 0,66

PS-Z5 smíšené výrobní VS - 0,91

PS-Z6 bydlení individuálního BI
Proluka přiřazena k plochám 
stabilizovaným.

0,39

PS-Z7 smíšené výrobní VS - 0,38

PS-Z10 komunikací K - 0,51

PS-Z11 smíšené obytné městské SM

Územní studie pro část zastavitelné 
plochy vymezené mimo hranici 
zastavěného území do 1. 1. 2017

13,44
12,67

PS-Z12 občanského vybavení - hřbitovů OH
Využití plochy se připouští po 
realizaci přeložky silnice I/11

3,24

PS-Z13 bydlení individuálního BI -
0,37
0,15

PS-Z14 bydlení individuálního BI - 0,40

PS-Z15
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK - 0,44

PS-Z16 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,52

PS-Z17 bydlení individuálního BI - 0,34

PS-Z18 bydlení individuálního BI - 0,41

PS-Z19 smíšené obytné městské SM - 2,42

PS-Z20
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,22

PS-Z21
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,34

PS-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,22

PS-Z23 smíšené výrobní VS - 0,34

PS-Z24 smíšené výrobní VS - 0,37
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PS-Z25 smíšené výrobní VS - 0,48

PS-Z26 smíšené výrobní VS - 0,06

PS-Z27 smíšené výrobní VS - 2,37

PS-Z28 bydlení individuálního BI - 0,84

PS-Z29 smíšené obytné městské SM - 2,76

PS-Z30 komunikací K - 1,62

PS-Z31 zemědělské - zahrady ZZ - 0,24

PS-Z32 bydlení individuálního BI - 0,77

PS-Z33 bydlení individuálního BI - 0,69

PS-Z34 bydlení individuálního BI - 1,26

PS-Z35
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,60

PS-Z36
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,20

PS-Z37
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,32

PS-Z38 smíšené výrobní VS - 0,16

PS-Z39 smíšené výrobní VS - 0,68

PS-Z40 smíšené obytné městské SM - 5,85

PS-Z41 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,15

PS-Z42 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,36

PS-Z43 komunikací K - 0,10

PS-Z44
PS-Z44A
PS-Z44B

smíšené obytné venkovské SV Část zastavěna.
1,21
0,27
0,56

PS-Z45 bydlení individuálního BI - 0,83

PS-Z46 bydlení individuálního BI - 1,27

PS-Z47 smíšené výrobní VS - 1,68

PS-Z48 bydlení hromadného BH - 0,79

PS-Z49 smíšené výrobní VS - 1,25

PS-Z50 dopravní infrastruktury silniční DS - 6,66

PS-Z51 smíšené výrobní VS - 1,90

PS-Z52 bydlení individuálního BI - 0,62

PS-Z53 bydlení individuálního BI - 0,58

PS-Z54 bydlení individuálního BI - 1,34

PS-Z55 bydlení individuálního BI - 2,04

PS-Z56 bydlení individuálního BI - 1,72

PS-Z57 bydlení individuálního BI - 0,60

PS-Z58 bydlení individuálního BI - 0,46

PS-Z59 bydlení individuálního BI - 1,74

PS-Z61 smíšené výrobní VS - 0,56

PS-Z62
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,35

PS-Z63 bydlení individuálního BI - 0,19

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2
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2/PS-Z1 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,22

2/PS-Z2
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,11

k. ú. Šumbark
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

SU-Z1 bydlení individuálního BI - 4,99

SU-Z2 bydlení individuálního BI - 0,17

SU-Z3 bydlení individuálního BI - 0,66

SU-Z4 bydlení individuálního BI - 1,04

SU-Z5 bydlení individuálního BI Část zastavěna.
6,76
6,23

SU-Z6 bydlení individuálního BI - 2,97

SU-Z7
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV Část zastavěna.
0,53
0,33

SU-Z8 bydlení individuálního BI - 0,53

SU-Z9 dopravní infrastruktury silniční DS - 4,29

SU-Z10 smíšené obytné městské SM - 4,32

SU-Z13 smíšené obytné městské SM - 0,82

SU-Z14 smíšené obytné městské SM - 0,85

SU-Z15 smíšené obytné městské SM - 1,22

SU-Z16 smíšené výrobní VS - 0,24

SU-Z17 smíšené obytné městské SM - 0,44

SU-Z18 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,40

SU-Z19 zemědělské - zahrady ZZ - 0,22

SU-Z20
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,93

SU-Z21
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,21

SU-Z22 dopravní infrastruktury silniční DS Zastavěna. 0,64

SU-Z23 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,52

SU-Z24 smíšené výrobní VS - 0,12

SU-Z25
občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury

OV - 0,25

SU-Z26 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,27

SU-Z27 smíšené výrobní VS - 0,22

SU-Z28 smíšené výrobní VS - 0,23

SU-Z29 dopravní infrastruktury silniční DS - 1,03

SU-Z30
občanského vybavení -
komerčních zařízení

OK - 0,43

SU-Z31 smíšené výrobní VS - 0,38

SU-Z32 bydlení individuálního BI - 0,25

SU-Z33 dopravní infrastruktury silniční DS - 0,44

SU-Z34 smíšené výrobní VS - 0,79

SU-Z35 smíšené obytné městské SM
územní studie do 1. 1. 2017

11,74
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SU-Z36 dopravní infrastruktury silniční DS - 5,03

SU-Z37 komunikací K - 0,91

Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
k. ú. Výměra v ha

DS3 dopravní infrastruktury silniční Bludovice 17,90

C.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

1) Vymezení ploch přestavby vychází z potřeb rozvoje města souvisejících s posílením 
obytné funkce, rozvoje občanského vybavení včetně rozvoje zařízení pro volný čas, 
rekreaci a relaxaci obyvatel, z nutnosti rozšíření ploch hřbitovů, dále z potřeb rozvoje 
služeb, komerčních zařízení a drobného podnikání souvisejícího s obytnou funkcí, 
občanskou vybaveností, a snížením zatížení stabilizované zástavby negativními vlivy 
z dopravy a výrobních aktivit, jejichž provozování snižuje kvalitu prostředí v soustředěné 
městské zástavbě a zároveň z potřeby využít bývalé výrobní areály (areál Dolu Dukla, 
areál bývalých Skleníků).

2) Plochy přestavby jsou graficky zobrazeny ve výkresech:
A.1 Základní členění území (měřítko 1 : 5 000)
A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 
(měřítko 1 : 5 000)

Podmínky využívání ploch přestavby jsou uvedeny v kapitole F. Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití.

3) Plochy přestavby vymezené územním plánem:

k. ú. Bludovice
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

BL-P1 smíšené výrobní VS - 2,20

BL-P2
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK - 4,68

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 3

3/BL-P1 bydlení hromadného BH -   3,69

k. ú. Dolní Datyně - nejsou vymezeny plochy přestavby.

k. ú. Dolní Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

DS-P1 občanského vybavení - hřbitovů OH - 2,85

DS-P2
DS-P2A
DS-P2B
DS-P2C

smíšené specifické SX -

51,32
8,40
4,67

19,62

DS-P3 bydlení individuálního BI - 0,90

DS-P4
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 3,90
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DS-P5
výroby a skladování – lehkého 
průmyslu

VL - 3,84

DS-P7 smíšené specifické SX - 24,60

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 1

1/DS-P2 smíšené specifické SX
rozšíření plochy DS-P2
plocha je Změnou č. 3 přiřazena 
k ploše DS-P2C

0,25 ha

k. ú. Havířov-město
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

HM-P1 bydlení hromadného BH - 0,53

HM-P2
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

OV - 0,39

HM-P3
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 0,79

HM-P4
smíšené obytné – městské 
centrum

SMC - 2,72

HM-P5
občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury

OV - 1,84

HM-P6
občanského vybavení –
sportovních a rekreačních 
zařízení

OS - 0,63

HM-P7 smíšené výrobní VS - 0,19

k. ú. Prostřední Suchá
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

PS-P1 smíšené výrobní VS - 1,25

PS-P2 smíšené výrobní VS - 0,47

PS-P3 smíšené výrobní VS - 1,31

PS-P4 smíšené výrobní VS - 2,84

PS-P5 smíšené výrobní VS - 3,48

PS-P6 smíšené výrobní VS - 1,70

PS-P7
výroby a skladování – těžkého 
průmyslu

VT - 3,70

PS-P9
výroby a skladování – těžkého 
průmyslu

VT - 28,05

PS-P10
občanského vybavení –
komerčních zařízení

OK -
11,14

0,59

Plocha přestavby vymezená Změnou č. 3

3/PS-P1 smíšené specifické SX

územní studie – vložení dat 
o této studii do evidence územ. 
pl. činnosti do 4 let od vydání 
Změny č. 3

  10,81

k. ú. Šumbark
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha

SU-P1 smíšené výrobní VS - 1,62

SU-P2 smíšené výrobní VS - 1,05

SU-P3 občanského vybavení - hřbitovů OH - 3,12
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SU-P4 smíšené výrobní VS - 0,44

SU-P5 smíšené výrobní VS - 0,77

Plochy přestavby dopravní infrastruktury silniční (DS)
Označení ploch Plocha – způsob využití k. ú. Výměra v ha

DS1 dopravní infrastruktury silniční
Havířov-město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá

44,10

DS2 dopravní infrastruktury silniční Bludovice 0,71

C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

1) Navržená koncepce systému sídelní zeleně navržená územním plánem respektuje stávající 
plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v lokalitách
s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou.

2) Sídelní zeleň stabilizovaná a navržená je tvořena plochami: 
zemědělskými – zahradami (ZZ), 
veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV), 
smíšenými nezastavěného území (SN),
lesními – hospodářskými (L),
lesními – rekreačními (LR)
přírodními – územního systému ekologické stability (ÚSES).

3) Plochy zemědělské – zahrad (ZZ) vymezují část stávajících zahrad, které nebyly zahrnuty
do ploch smíšených obytných městských, smíšených obytných venkovských nebo ploch 
bydlení individuálního. Plochy zemědělské – zahrad (ZZ) zahrnují samostatné zahrady, 
které slouží k drobné zemědělské produkci – pěstování zemědělských plodin pro vlastní 
potřebu vlastníků pozemků zařazených do těchto ploch.

Navržené zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ):
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-Z16 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,44

BL-Z21 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,13

BL-Z28 zemědělské - zahrady (ZZ) 0,16

k. ú. Dolní Datyně

DD-Z22 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,74

k. ú. Dolní Suchá

DS-Z32 zemědělské - zahrady (ZZ)
1,03
0,25

DS-Z36 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,21

k. ú. Havířov-město

HM-Z43 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,10

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2

2/HM-Z2 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,15

k. ú. Prostřední Suchá

PS-Z31 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,24
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k.ú. Šumbark

SU-Z19 zemědělské – zahrady (ZZ) 0,22

4) Respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV),
tj. plochy veřejně přístupné, s převahou nezpevněných ploch se zelení (travním, keřovým 
i stromovým patrem). Realizace ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné je také
přípustná ve všech zastavitelných plochách, plochách přestavby a v plochách zastavěného 
území v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, aniž jsou vymezeny územním plánem.

Navržené plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV):
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,61

BL-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,96

BL-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,96

BL-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,35

BL-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,38

BL-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,15

BL-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,15

BL-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,47

BL-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,19

BL-ZV10 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,03

BL-ZV11 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,57

k. ú. Dolní Suchá

DS-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,24

DS-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 2,42

k. ú. Havířov-město

HM-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,13

HM-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,25

HM-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 5,54

k. ú. Prostřední Suchá

PS-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 6,43

PS-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,25

k. ú. Šumbark

SU-ZV1 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,19

SU-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,33

SU-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,48

SU-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,86

SU-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,01

SU-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,94

SU-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,28

SU-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,53
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SU-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,82

5) Územním plánem jsou vymezeny stávající a navržené plochy smíšené nezastavěného 
území (SN), tj. plochy krajinné zeleně tvořené nehospodářskými dřevinnými porosty, 
břehovými porosty kolem vodních toků, mokřady, plochami zemědělsky obhospodařované 
půdy o menších výměrách apod., které plní funkci krajinnotvornou a ochrannou. Při 
výsadbě na navržených plochách nutno respektovat rozhledová pole u křižovatek dle 
příslušných předpisů.
Podrobněji viz oddíl E.1.

Navržené plochy smíšené nezastavěného území (SN):
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-SN1 smíšené nezastavěného území (SN) 0,70

k. ú. Havířov-město

HM-SN1 smíšené nezastavěného území (SN) 0,06

k. ú. Prostřední Suchá

PS-SN1 smíšené nezastavěného území (SN) 4,24

6) Územním plánem jsou vymezeny navržené plochy smíšené nezastavěného území –
rekultivací (SR)

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha

k. ú. Dolní Suchá

DS-SR1
smíšené nezastavěného území (SR) -
rekultivace

23,44

DS-SR3
smíšené nezastavěného území (SR)
- rekultivace

1,99

DS-SR4
smíšené nezastavěného území (SR)
- rekultivace

2,10

k. ú. Prostřední Suchá

PS-SR1
smíšené nezastavěného území (SR)
- rekultivace

29,62

PS-SR2
smíšené nezastavěného území (SR)
- rekultivace

4,17

PS-SR4
smíšené nezastavěného území (SR)
- rekultivace

37,36

PS-SR5
smíšené nezastavěného území (SR)
- rekultivace

12,39

7) Územním plánem jsou vymezeny pozemky určené k plnění funkcí lesa vymezené jako
stávající plochy lesní - hospodářské (L). Územním plánem je navržena jedna plocha lesní -
hospodářská. Podrobněji viz oddíl E.1.

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra v ha

k. ú. Šumbark

SU-L1 lesní - hospodářské (L) 0,43
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8) Územním plánem jsou vymezeny pozemky lesů hospodářských navržené ke změně 
funkčního využívání na pozemky lesní – rekreační (LR) v k.ú. Bludovice, Dolní Suchá, 
Havířov-město, Prostřední Suchá a Šumbark.

9) Územním plánem jsou vymezeny plochy přírodní pro územní systém ekologické stability
(ÚSES), prvky regionální a lokální. Podrobněji viz oddíl E.2. 

10) Výsadba alejí je přípustná ve všech funkčních plochách. Při výsadbě nutno respektovat
rozhledová pole u křižovatek dle příslušných předpisů.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OBECNÁ USTANOVENÍ PRO 
JEDNOTLIVÉ DRUHY DOPRAV

1) Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit 
parametry komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy 
zastavitelných ploch, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a omezení negativních 
vlivů silniční dopravy na životní prostředí. Jednotlivé návrhy dopravních staveb
a souvisejících zařízení dopravní infrastruktury budou realizovány v příslušných plochách 
dopravní infrastruktury silniční (DS) nebo komunikací (K). Jde o plochy zohledňující 
možné směrové odchylky osy trasy navrhované stavby, úpravy ostatní komunikační sítě 
nebo úpravy tras sítí technické infrastruktury. Ostatní pozemní komunikace a stavby 
dopravní infrastruktury, neřešené v grafické části územního plánu, budou řešeny
v dopravních plochách nebo ostatních funkčních plochách dle územně–technických 
podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití.

Územní rezervou pro vedení staveb dopravní infrastruktury silniční se rozumí 
nestabilizované území o proměnlivé šířce, s orientačním vymezením osy výhledové 
dopravní stavby, které vymezuje plošné nároky dopravních staveb s předpokládanou 
realizací v dlouhodobém časovém horizontu. v tomto území nesmí být jeho využití 
měněno způsobem, který by znemožnil nebo zásadně ztížil realizaci takto vymezené 
dopravní stavby.

2) Návrh rozvoje drážní dopravy je soustředěn především na její využití v oblasti osobní
a nákladní dopravy a stabilizaci územní rezervy pro realizaci vysokorychlostní trati. 
Úpravy stávajících železničních tratí budou realizovány v plochách DD.

3) Koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je obecně zaměřena na vytvoření podmínek 
umožňující oddělování pěší dopravy od dopravy vozidlové, zvýšení bezpečnosti provozu 
chodců a cyklistů, na zlepšení prostupnosti území a vytvoření podmínek v území pro 
rozvoj cestovního ruchu s podporou propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu. Záměry podporující rozvoj infrastruktury pěší a cyklistické dopravy (chodníky, 
stezky pro chodce, stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech 
komunikací) je přípustné realizovat ve všech funkčních plochách dle územně –
technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
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4) Cílem návrhu řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je stanovení zásad 
pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. Navržen je stupeň 
automobilizace, který bude závazný pro veškerá nová zařízení statické dopravy. Lokality 
pro umístění parkovacích a odstavných ploch, orientačně řešené v grafické části územního 
plánu, jsou považovány za koncepční a nevymezují přesné uspořádání těchto zařízení. 
Parkovací a odstavné kapacity lze tak realizovat bez přesného vymezení v grafické části 
územního plánu v dotčených funkčních plochách dle územně – technických podmínek
v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
mimo ploch s rozdílným způsobem využití, u nichž jsou tato zařízení zařazena mezi 
nepřípustné využití.

5) Pro potřeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní
a ostatní zařízení dopravy (např. hipotrasy). Zařízení letecké ani vodní dopravy se
v řešeném území nenacházejí. 

D.1.1 DOPRAVA SILNIČNÍ

1) Na nadřazené komunikační síti je navržena (je navrženo):

1.1) přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na čtyřpruhové
směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační 
sítě.

1.2) přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle 
ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

1.3) přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31
dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

1.4) přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR
MSK) ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 
vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

1.5) přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní 
Bludovice ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 
vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

1.6) dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově 
nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační 
sítě.

1.7) prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK)
ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných 
úprav ostatní komunikační sítě.

1.8) prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746
v Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání,
s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice 
I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

1.9) spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená 
podél železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém 
uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.
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1.10) propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 
dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě.

1.11) propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 
dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě.

2) Na síti komunikací nižšího dopravního významu je navrženo:

2.1) propojení ul. U Koupaliště s ul. Formanskou přes území sousedního Šenova.

2.2) komunikační propojení ul. U Koupaliště a U Letního kina vedené po protipovodňové 
hrázi.

2.3) dopravní napojení sportovního areálu v Havířově, Šumbarku (Tenisový klub Havířov, 
TJ Slovan Havířov) z ul. U Nádraží, včetně zapojení do ul.Opletalova.

2.4) zapojení ul. Požárnická do propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské
v Havířově, Šumbarku a její prodloužení do ul. Orlovské (stávající silnice II/475)
a podél vlečky až do silnice III/47210.

2.5) prodloužení ul. Školní přes ul. Novou do navrženého prodloužení silnice III/4726  
(ul. Petřvaldské) v Havířově, Šumbarku, včetně nového zapojení ul. Letní.

2.6) obslužné komunikace pro zastavitelné plochy VL vymezené v prostoru Sušanských 
rybníků v Dolní Suché a jejich zapojení do trasy silnice II/475.

2.7) prodloužení ul. Nový Svět do obslužných komunikací navržených v zastavitelných 
plochách VL, které jsou vymezeny v prostoru Sušanských rybníků v Dolní Suché.

2.8) nové zapojení komunikací, které jsou navrženy pro dopravní obsluhu zastavitelných 
ploch v lokalitě Hornického sídliště v Prostřední Suché do trasy silnice II/475, a to
v poloze stávající křižovatky s ul. Starou.

2.9) úprava zapojení ul. Dělnická do silnice II/475 v Prostřední Suché.

2.10) přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na 
Dolanech, včetně směrové úpravy trasy v Životicích v lokalitě za Merkurem. Původní 
trasu ul. Přátelství vedenou podél lesa je navrženo využít pro vedení cyklistické stezky.

2.11) spojka mezi přeložkou silnice III/4731 a ul. Formanskou, včetně zapojení ul. Mezidolí
a Na Vyhlídce.

2.12) obslužná komunikace pro navrženou zástavbu v sousedních Horních Bludovicích 
zapojená do silnice III/4735 (ul. Frýdecká) v prostoru křižovatky s ul. U Lipek.

2.13) nové propojení ul. Mládežnická a v Zátiší v sídlišti v Havířově, Podlesí.

3) Na komunikační síti jsou vymezeny územní rezervy pro:

3.1) pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní 
Suchou (přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové 
křižovatky s přeložkou silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK)

3.2) územní rezerva pro dokončení přeložky silnice I. třídy ve čtyřpruhovém směrově 
rozděleném uspořádání v úseku mezi Havířovem, Dolní Suchou a Havířovem, 
Bludovicemi – D512 dle ZÚR MSK
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3.3) pro novostavbu silnice I. třídy mezi Havířovem, Bludovicemi a Třanovicemi (R48), 
včetně mimoúrovňové křižovatky s trasou přeložky I/11, silnicí II/474 a silnicí III/4742 
(územní rezerva dle ZÚR MSK D521). 

4) U zastavitelných ploch a zastavěných území s obtížně zajistitelnou dopravní obslužností, 
jejíchž způsob není Územním plánem Havířov stanoven, bude možnost dopravní obsluhy 
prokázána jiným způsobem (např. dopravní studií, zajištěním věcných břemen apod.). 
Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, které budou zpřístupňovat 
jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících komunikací nebo 
úseků vymezených v grafické části, je přípustné řešit v rámci dotčených funkčních ploch
v souladu s podmínkami pro jejich využití, a to za následujících podmínek:

- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska 
ochrany přírody, hygienických limitů apod.);

- řešení směrových a šířkových úprav komunikací a křižovatek nebude řešeno v rozporu
s podmínkami ochrany kulturních památek a chráněného území;

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti;

- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou 
realizovány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle 
normových hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty);

- odstup nových budov navržených podél stávajících nebo nových místních obslužných 
komunikací III. třídy (místní komunikace funkční skupiny C) bude minimálně 10 m od 
osy komunikace, pro nové budovy navržené podél místních komunikací II. třídy 
(místních komunikací funkční skupiny B) a podél průtahů silnic II. a III. třídy 
v zastavěném území bude dodržen odstup minimálně 15 m od osy komunikace, pro 
nové budovy navržené podél průtahů silnic I. třídy je nutno dodržet odstup minimálně 
25 m od osy komunikace. Tyto nezastavěné odstupy je nutno hájit především z důvodu 
vedení sítí technické infrastruktury, realizaci sjezdů k nemovitostem nebo úpravám 
dopravních prostorů komunikací.

- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny
v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy;

- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční
a místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů;

- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány 
normy z oboru požární bezpečnosti staveb;

- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury;

5) Lokální úpravy komunikací, které nejsou řešeny v grafické části územního plánu (šířkové 
úpravy komunikací, dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo 
ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace 
jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů pro 
vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo 
stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy) je přípustné řešit ve 
stávajících nebo navržených plochách dopravní infrastruktury silniční (DS), plochách 
komunikací (K) nebo navazujících funkčních plochách, a to v souladu s podmínkami 
stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a za předpokladu dodržení 
zásad stanovených bodem 4.
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Přednostně budou realizovány úpravy následujících komunikací:
- v k. ú. Šumbark: ul. U Jelena, Petřvaldská, Anglická;
- v k. ú. Dolní Suchá: ul. Šumbarská, Prachatická, Lazecká;
- v k. ú. Prostřední Suchá: ul. Nový Svět, Na Pavlasůvce, Kpt. Jasioka, U Skleníků, 

Hornosušská, Životická a Přátelství;
- v k. ú. Bludovic: silnice III/01140 (ul. Na Záguří), silnice III/4735 (ul. Frýdecká), 

ul. Zelená, Selská, Na Kempách, Farská, U Kostela, Zákostelí, Záhumenková,
Na Lánech, K Lučině, Datyňská, Mezidolí, ul. Přátelství v lokalitě za Merkurem 
a navazující ul. Na Dolanech;

- v k. ú. Dolní Datyně: silnice III/4739 (ul. J. Kotase) ve stávajících úsecích, 
Na Hlinikách; 

- v k. ú. Havířov-město: ul. U Stromovky a Mánesova pro zdůraznění jejich funkce  
odlehčovací trasy vůči silnici I/11 (ul. Hlavní), Formanská, Na Důlňáku.

D.1.2 DOPRAVA DRÁŽNÍ

1) Nové plochy drážní dopravy nejsou navrhovány. Úpravy železniční trati č. 321 
(optimalizace, elektrifikace, úpravy ploch železničních stanic a zastávek, realizace nových 
zastávek včetně nástupišť a jednoduchých přístřešků pro cestující a ostatní nezbytné 
úpravy dráhy) je navrženo realizovat ve stávajících plochách dopravní infrastruktury drážní
(DD).

D.1.3 DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

1) Stupeň automobilizace, který bude závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná 
zařízení, je stanoven hodnotou 1 : 2,5.

2) Pro osobní automobily obyvatel bytových domů a pro parkování vozidel u objektů 
občanské vybavenosti vybudovat další odstavné a parkovací kapacity, a to přednostně 
formou podzemních nebo nadzemních hromadných parkovacích garáží a parkovacích 
domů nebo systémů. Stání na terénu budou realizována pouze v odůvodněných případech 
(např. ve složitých územně technických podmínkách, stísněných podmínkách apod.).

D.1.4 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ

1) Chodníky podél stávajících komunikací, stezky pro chodce a stezky pro cyklisty (event. 
pro společný pohyb chodců a cyklistů) a pásy nebo pruhy pro cyklisty v prostorech 
komunikací, je přípustné realizovat dle místní potřeby. 

2) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Žermanice přes k. ú.
Havířov-město a Bludovice.

3) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Těrlická přehrada přes 
k. ú. Havířov-město a Bludovice

4) Pro cykloturistiku dále respektovat:
- trasu ze Šumbarku od ul. M. Pujmanové přes. ul. Mládí, Obránců Míru, SNP, 

U Nádraží k rondelu u vlakového nádraží a dále přes Hlavní Třídu, Dlouhou Třídu
a přes prodlouženou Dlouhou Třídu dále do Těrlicka (pozn.: úsek vedený po Hlavní
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a Dlouhé Třídě je již realizován). Z hlediska cyklistické dopravy jde o základní osu 
města.

- trasu ze Šumbarku od restaurace U Jelena, přes ul. Výletní a podél prodloužené silnice 
III/4726 (ul. Petřvaldská) do Prostřední Suché k silnici III/4746 (ul. Dělnické) a dále 
podél navržené spojky silnic III/4746 a III/4744 z Prostřední Suché do Horní Suché.

- trasu vedenou po silnici III/01140  (ul. Na Záguří) a III/4742 (ul. Padlých hrdinů) 
z Prostředních Bludovic do Životic a dále po silnici II/474 přes Pacalůvku do 
Albrechtic.

- trasa vedená z Horní Suché po ul. Hornosušská a dále po silnici III/4745 a I/11 
(ul. 17. Listopadu), ul. Na Nábřeží a částečně po přeložce silnice III/4731 do Bludovic, 
odkud je dále přes ul. Na Kempách a Na Lánech a opět po přeložce silnice III/4731 
svedena do Horních Bludovic. 

- trasa vedená ze Šumbarku od sídliště po ul. Šumbarská k silnici III/47210 
(ul. Orlovská) a dále po silnici II/475 (ul. Vodní) do Horní Suché.

- trasa vedená centrem města podél Národní Třídy, silnice I/11 (ul. Těšínské) a dále po 
ul. Okrajová, přes ul. Rodinnou, Havraní, Na Kavkovicích, Strmou a Hraniční do 
Prostředních Bludovic k silnici III/4742 (ul. Padlých hrdinů).

- stezku mezi Havířovem a Žermanickou přehradou vedenou od ul. U Letního Kina 
podél meandrů Lučiny a dále přes ul. Mezidolí, Na Lánech, Na Kempách a Luční do 
Horních Bludovic. 

D.1.5 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY

1) Realizace hipotras nebo hipostezek je, vzhledem k jejich přírodnímu charakteru (zpravidla 
nejsou vymezovány stavebními úpravami), přípustná ve všech funkčních plochách dle 
územně – technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.

D.1.6 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 
Z DOPRAVY

1) V plochách situovaných v návaznosti na stávající i navržené silniční komunikace je možné 
umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro 
zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy nebo pouze budovy, 
jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto preventivních opatření. 

Územním plánem je stanovena vzdálenost od výše uvedených komunikací, v rámci které je 
nutno prokázat dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví 
obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací při užívání stavby nebo objektu (tzn. je 
nutno splnit podmínky pro ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru, resp. 
chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných případech pak alespoň
v chráněném vnitřním prostoru staveb). Tyto odstupy jsou pro jednotlivé třídy komunikací 
stanoveny minimálně takto:
- pro stávající a navržené silnice I. třídy v šířce 100 m od osy na obě strany,
- pro stávající a navržené silnice II. a III. třídy v šířce 50 m od osy na obě strany,
- pro stávající a navržené sběrné místní komunikace v šířce 30 m od osy na obě strany,
- pro místní obslužné komunikace vyššího dopravního významu v šířce 15 m od osy na 

obě strany.
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2) V plochách situovaných v návaznosti na železniční tratě je možné umisťovat pouze takové 
stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného 
hygienického zatížení externalitami dopravy nebo pouze budovy, jejichž funkce nevyvolá 
potřebu provedení těchto preventivních opatření. 

Územním plánem je stanoven odstup od železničních tratí v šířce 60 m od osy krajní 
koleje, v rámci kterého je nutno prokázat dodržení příslušných hygienických předpisů 
z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací při užívání 
stavby nebo objektu (tzn. je nutno splnit podmínky pro ochranu před hlukem v chráněném 
venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných 
případech pak alespoň v chráněném vnitřním prostoru staveb).

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

1) Sítě technické infrastruktury přednostně vést v plochách veřejně přístupných -
v komunikacích, nebo v plochách podél komunikací.

2) Zakreslení tras sítí technické infrastruktury v územním plánu je schématické vzhledem 
k měřítku výkresů a zachování čitelnosti, trasy sítí upřesňovat při zpracování podrobnější 
dokumentace.

3) Sítě technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území, 
plochách zastavitelných a plochách neurbanizovaných, tj. plochách lesů (L), zemědělských
(Z), smíšených nezastavěného území (SN), smíšených nezastavěného území - rekultivací 
(SR) a v omezeném rozsahu v plochách přírodních – územního systému ekologické 
stability (ÚSES), v souladu s podmínkami uvedenými v oddíle F. této textové části.

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

1) Zásobení navržených zastavitelných ploch pitnou vodou řešit rozšířením veřejného 
vodovodu o zásobní řady v k. ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá a Dolní Datyně.

2) V zastavitelných plochách mimo dosah veřejného vodovodu řešit zásobení pitnou vodou 
individuálně pomocí domovních studní.

3) Respektovat návrh na rekonstrukci stávajících přívodních řadů DN 200 na DN 500.

4) Respektovat návrh přeložky přivaděče DN 300 Bludovice – Životice a DN 350 Životice –
Prostřední Suchá.

5) Respektovat návrh na osazení redukčních ventilů na hlavních zásobních vodovodních 
řadech, které jsou pod tlakem vodojemu Bludovice 32 000 m3 za účelem snížení tlaku
v oblastech pod kótou 280 m n. m.

6) Dodávku vody do veřejného vodovodu nadále zajišťovat z Ostravského oblastního 
vodovodu.

7) Hájit plochu pro zdvojení převaděče OOV DN 800 Bludovice – Karviná.

8) Respektovat návrhy přívodního a zásobního řadu pro rozšíření stávajících akumulací 
zemního a věžového vodojemu Šumbark.
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D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

1) V k. ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, Dolní Suchá a Prostřední Suchá napojit 
zastavitelné plochy na stávající kanalizaci zakončenou na čistírně odpadních vod Havířov. 

2) V k. ú. Havířov-město vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s jednou čerpací
stanicí. 

3) V k. ú. Šumbark vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s jednou čerpací stanicí.

4) V k. ú. Bludovice vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci s pěti čerpacími stanicemi.

5) V k. ú. Dolní Suchá vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci se dvěma čerpacími 
stanicemi.

6) V k. ú. Prostřední Suchá vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci se dvěma čerpacími 
stanicemi.

7) Stávající lokální čistírnu odpadních vod v místní části Životice zrušit po vybudování 
navržené splaškové kanalizace.

8) Stokovou síť navrženou dle zpracovaných projektů rozšířit o další stoky splaškové 
kanalizace (gravitační a tlakové) pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch
v dosahu stávající či plánované kanalizace v k. ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, 
Dolní Suchá a Prostřední Suchá.

9) V k. ú. Dolní Datyně vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci se třemi čerpacími 
stanicemi.

10) V místní části Životice (k. ú. Bludovice) vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci
a lokální čistírnu odpadních vod Životice.

11) Likvidaci splaškových vod ze zastavěného území a zastavitelných ploch situovaných 
mimo dosah stávající či navržené kanalizace řešit individuálně, a to v žumpách
s vyvážením odpadu na čistírny odpadních vod nebo v domovních či lokálních čistírnách 
odpadních vod vyústěných do vhodných recipientů.

12) Přebytečné srážkové vody, které nevsáknou do terénu, odvádět řízeně přes retenční 
zařízení, dešťovou kanalizací nebo mělkými zatravněnými příkopy do vhodného 
recipientu. Realizaci dešťové kanalizace nebo příkopů připustit ve zdůvodněných trasách 
kdekoliv v území, aniž jsou tyto trasy vymezeny v grafické části.

13) Technologické odpadní vody z ploch smíšených výrobních, ploch výroby a skladování 
– lehkého průmyslu, ploch výroby a skladování – těžkého průmyslu a ploch výroby
a skladování – výroby zemědělské vypouštět do veřejné kanalizace v souladu
s kanalizačním řádem, tj. zajištěním patřičného předčištění či neutralizace vypouštěných 
vod.

14) Respektovat návrh napojení části obce Těrlicko na stokovou síť Havířova zakončenou 
na ÚČOV Havířov.

15) Respektovat napojení části Města Petřvald na stokovou síť Havířova zakončenou na 
ÚČOV Havířov.
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D.2.3 VODNÍ REŽIM

1) Respektovat návrh na sanaci a zkapacitnění koryta Sušanky (k. ú. Dolní Suchá a Prostřední 
Suchá).

2) Vodní toky nezatrubňovat. Případné úpravy směrových a sklonových poměrů provádět 
přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů.

3) Nepovolovat výstavbu nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryt
a břehů vodního toku Lučiny v šířce nejvýše do 8 m od břehových hran, a u ostatních 
vodních toků v šířce do 6 m od břehových hran.

4) Nepovolovat výstavbu nových objektů, kromě staveb a zařízení nezbytné dopravní
a technické infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním hospodářstvím
a protipovodňová opatření ve stanovených záplavových území vodních toků Lučiny
a Sušanky Lučiny, Sušanky a Venclůvky.

5) Respektovat návrh na zrušení dvou stávajících vodních ploch situovaných podél vodního 
toku Sušanky a následné využívání těchto ploch pro výrobu a skladování – lehký průmysl.

D.2.4 ENERGETIKA

Zásobování elektrickou energií
1) Akceptovat výstavbu vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky 

ZVN 460.
2) Respektovat koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS 

Albrechtice do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly.

3) Nárůst elektrického příkonu města do roku zajistit ze stávající TS 110/22 kV Havířov B, 
spolu s dodávkou z linek 22 kV – VN74 a VN 79.

4) Respektovat navrženou územní rezervu pro výstavbu zapouzdřené TS 110/22 kV.

5) Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a drobné 
podnikatelské aktivity zajistit ze stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které 
budou doplněny novými DTS navrženými pro zastavitelné plochy, příp. s předpokládaným 
nedostatkem transformačního výkonu.

6) Respektovat ochranná pásma nadzemních vedení ZVN - 400 kV, VVN - 110 kV, vedení 
distribuční soustavy VN - 22 kV a elektrických stanic.

Zásobování plynem
1) Dodávku plynu zajistit ze stávajících vysokotlakých zařízení s rekonstrukcí RS 17, 23 a 94 

na požadovaný výkon.

2) Další rozvoj plynofikace orientovat především na dodávku plynu ze středotlaké plynovodní 
sítě.

3) Nové plynovody, navazující na nízkotlakou plynovodní síť, navrhovat s parametry pro 
středotlakou plynovodní síť.

4) Respektovat ochranná pásma vysokotlakých a středotlakých plynovodů včetně regulačních 
stanic.
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Zásobování teplem 
1) Zachovat dodávky tepla ze soustavy CZT pro stávající odběratele a preferovat jejich 

rozšíření pro novou výstavbu na plochách s předpokládanou hromadnou bytovou 
výstavbou a občanskou vybavenost situovanou v jejím okolí.

2) V palivo-energetické bilanci tepelných zdrojů preferovat využití zemního plynu
s doplňkovou funkcí elektrické energie a dřevní hmoty.

3) Respektovat ochranná pásma tepelných rozvodů a předávacích stanic.

D.2.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

1) Plochy pro elektronické komunikace nejsou územním plánem navrženy.

2) Respektovat ochranná pásma přenosových elektronických komunikačních vedení.

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

1) Ve správním území města Havířov není územním plánem vymezena plocha pro 
vybudování zařízení pro nakládání s komunálními odpady nebo skládky.

2) Nové sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin) lze realizovat a provozovat v rámci 
ploch smíšených výrobních (VS), ploch výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL), 
ploch výroby a skladování – těžkého průmyslu (VT) v souladu s podmínkami stanovenými
v oddíle F. pro tyto plochy.

D.4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ

1) Nové stavby a zařízení občanského vybavení mohou být realizovány v souladu 
s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz oddíl F).

2) Účel využívaní stávajících zařízení a staveb občanského vybavení může být změněn 
v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz 
oddíl F).

3) V případě realizace nového zařízení občanského vybavení musí být zabezpečen v rámci 
vlastního pozemku dostatek parkovacích míst, nebo musí být tato místa zajištěna
s ohledem na urbanistickou koncepci okolní zástavby, veřejných prostranství a veřejné 
zeleně, dopravní obsluhu území apod.

4) Územním plánem jsou navrženy dále uvedené zastavitelné plochy a plochy přestavby
občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) z důvodu zabezpečení vhodných ploch 
pro rozvoj občanského vybavení především z oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče 
apod. ve vazbě na navržený rozvoj ploch pro výstavbu bytů.

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-Z37 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,30

BL-Z50 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,17
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BL-Z64 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,37

k. ú. Havířov-město

HM-Z22 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 2,69

HM-Z25 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,12

HM-P5 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 1,84

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2

2/HM-Z1 občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) 0,13

k. ú. Prostřední Suchá

PS-Z20 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,22

PS-Z21 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,34

PS-Z35 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,60

PS-Z36 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,20

PS-Z37 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,32

PS-Z62 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,35

Zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 2

2/PS-Z2 občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) 0,11

k. ú. Šumbark

SU-Z7 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,53

SU-Z20 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,93

SU-Z21 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,21

SU-Z25 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 0,25

5) Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského 
vybavení – komerčních zařízení (OK):

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-P2 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 4,68

k. ú. Havířov-město

HM-Z3 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,63

HM-Z4
občanského vybavení – komerčních zařízení (OK)
využití plochy se připouští po realizaci přeložky silnice I/11

0,61

k. ú. Prostřední Suchá

PS-Z15 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,67

PS-P10 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK)
11,14

0,59

k. ú. Šumbark

SU-Z30 občanského vybavení – komerčních zařízení (OK) 0,43
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6) Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského 
vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) za účelem rozvoje ploch pro sportovní
a rekreační vyžití obyvatel v dostupné vzdálenosti od zastavitelných ploch s obytnou 
funkcí:

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-Z51 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 2,50

k. ú. Dolní Datyně

DD-Z40 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,61

k. ú. Havířov-město

HM-Z9 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 3,17

HM-P6 občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,63

7) Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského 
vybavení - hřbitovů (OH) ve vazbě na stabilizované plochy s touto funkcí za účelem 
jejich rozšíření:

Označení 
ploch

Plocha – způsob využití
Výměra v ha

k. ú. Bludovice

BL-Z33 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 2,71

k. ú. Dolní Suchá

DS-P1 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 2,85

k. ú.  Prostřední Suchá

PS-Z12 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 3,24

k. ú. Šumbark

SU-P3 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 3,12

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

1) V plochách smíšených obytných městských – městského centra (SMC), smíšených 
obytných městských (SM), smíšených obytných venkovských (SV), plochách bydlení 
hromadného (BH) a bydlení individuálního (BI), plochách občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (OV), plochách občanského vybavení – komerčních zařízení (OK), plochách 
občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS), plochách občanského 
vybavení – specifických (OX), plochách dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochách 
dopravní infrastruktury drážní (DD) připustit realizaci veřejných prostranství včetně ploch 
veřejných prostranství – zeleně veřejné v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole F. 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

2) Územním plánem jsou navrženy plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) ve 
vazbě na zastavitelné plochy a zastavěné území s hlavní funkcí obytnou:
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Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Výměra
v ha

k. ú. Bludovice

BL-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 0,61

BL-ZV2 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 1,96

BL-ZV3 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 1,96

BL-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,35

BL-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,38

BL-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,15

BL-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,15

BL-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,47

BL-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,19

BL-ZV10 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,03

BL-ZV11 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,57

k. ú. Dolní Suchá

DS-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 3,24

DS-ZV2 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 2,42

k. ú. Havířov-město

HM-ZV prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 1,13

HM-ZV veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 3,25

HM-ZV veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 5,54

k. ú. Prostřední Suchá

PS-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 6,43

PS-ZV2 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 0,25

k. ú. Šumbark

SU-ZV1 prostranství veřejná – zeleň veřejná (ZV) 3,19

SU-ZV2 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,33

SU-ZV3 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,48

SU-ZV4 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,86

SU-ZV5 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,01

SU-ZV6 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 1,94

SU-ZV7 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,28

SU-ZV8 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,53

SU-ZV9 veřejná prostranství – zeleň veřejná (ZV) 0,82
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ 
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ 
KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ,  ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABIITY, 
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ   KONCEPCE 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Územním plánem Havířov je navržena koncepce uspořádání krajiny tak, aby byla 
zabezpečena ochrana intenzivně využívaných hospodářských ploch (plochy zemědělské
a lesní), respektovány plochy pro územní systém ekologické stability a zachována prostupnost 
krajiny s ohledem na vodní režim v území. 

Podrobné podmínky využívání dále uvedených ploch viz oddíl F. Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití.

V krajině jsou vymezeny plochy nezastavěné s rozdílným využitím:

1) Plochy přírodní pro územní systém ekologické stability (ÚSES). Zahrnují ekologickou 
kostru území - biokoridory a biocentra (podrobněji viz. kap. E.2.).

2) Plochy lesní - hospodářské (L) zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně 
pozemků a staveb lesního hospodářství, s výjimkou ploch vymezených pro územní systém 
ekologické stability. Do těchto ploch jsou zařazeny i pozemky na kterých není v současné 
době vzrostlý les, ale jsou takto vedeny v katastrální mapě. K těmto pozemkům se vztahuje 
ochranné pásmo lesa do vzdálenosti 50 m od hranice lesního pozemku. Veškeré aktivity
v tomto ochranném pásmu je nutno posuzovat individuálně. 

Územním plánem je navržena jedna plocha lesní - hospodářská (L) v k. ú. Šumbark.

3) Plochy lesní – rekreační (LR) jsou navrženy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, 
které obklopují souvislou obytnou zástavbu nebo procházejí zástavbou města Havířov
a jsou vhodné k rekreačnímu využívání obyvateli města. 

Územním plánem jsou navrženy lesní pozemky k rekreačnímu využívání v k. ú. Bludovice, 
Dolní Suchá, Havířov-město, Prostřední Suchá, Šumbark.

4) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) zahrnují krajinnou zeleň, tj. nehospodářské 
dřevinné porosty na nelesní půdě, břehové porosty kolem vodních toků, remízky, mokřady, 
menší plochy zemědělsky obhospodařované půdy apod. 

Územním plánem jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území (SN) v k. ú.
Bludovice, Havířov-město a k. ú. Prostřední Suchá. Jde o plochy krajinné zeleně, 
tj. nehospodářské dřevinné porosty, břehové porosty kolem vodních toků, mokřady apod. 
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5) Plochy smíšené nezastavěného území - rekultivace (SR) zahrnují plochy navržené 
k zalesnění a zatravnění. za účelem zahlazení důsledků těžby.  

Územním plánem jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území - rekultivací (SR)
v k. ú. Dolní Suchá a Prostřední Suchá.

6) Plochy zemědělské (Z) mají hlavně produkční funkci, tj. zahrnují převážně pozemky 
zemědělsky obhospodařované půdy (ornou půdu a trvalé travní porosty), dále drobné vodní 
toky a plochy včetně břehové zeleně, pozemky souvisící s dopravní obsluhou území včetně 
komunikací umožňujících obhospodařování pozemků a komunikací umožňujících průchod 
krajinou a zařízení a stavby technické infrastruktury, pokud nebylo účelné vymezit pro 
dopravní a technickou infrastrukturu samostatné plochy.

7) Plochy vodní a vodohospodářské (VV) - vodní toky není povoleno zatrubňovat. Případné 
úpravy směrových a sklonových poměrů je nutno provádět přírodě blízkým způsobem 
s použitím přírodních materiálů. Součástí vodních a vodohospodářských ploch vymezených 
územním plánem mohou být břehové porosty a případně stavby a zařízení technické 
infrastruktury realizované pod úrovní břehové hrany vzhledem k tomu, že tyto plochy jsou 
vymezeny v šířce břehových hran.

8) Při zásahu do sítě zemědělských a lesních účelových komunikací musí být zajištěn přístup 
ke všem obhospodařovaným pozemkům.

9) Výsadba alejí je přípustná ve všech uvedených funkčních plochách. Při výsadbě je nutno 
respektovat rozhledová pole u křižovatek dle příslušných předpisů.

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

1) Regionální úroveň je reprezentována:
- částí regionálního biocentra R1 U havířovského rondelu (241*); 
- regionálním biokoridorem R2  (584*);
- regionálním biocentrem R3 Havířovská Lučina (126*);
- složeným regionálním biokoridorem (585*) tvořeného jednoduchými regionálními 

biokoridory a vloženými biocentry R4 až R6;
- složeným regionálním biokoridorem (617*) tvořeného jednoduchými regionálními 

biokoridory a vloženými biocentry R7 až R10;
- částí regionálního biocentra R11 Mezi doly (170*);
- složeným regionálním biokoridorem R12 (642*).

* v závorce je uvedeno číslování podle ZÚR MSK

2) V lokální úrovni jsou vymezeny biokoridory s vloženými biocentry, které napojují místní 
prvky a prvky sousedních území na vyšší úroveň územního systému ekologické stability:
- L1 až L7 vodní a lesní, podél toku Sušánky a na svazích nad nivou toku s převahou 

společenstev na živinami obohacených stanovištích, normálních až trvale mokrých
s proudící vodou;

- L8, L9 lesní a vodní, vedený mělkou údolnicí drobného vodního toku mezi zástavbou 
Šumbarku z LBC L2  k severu do Pěžgovského lesa, kde křižuje RBK (617) a pokračuje 
dále k severu do území Petřvaldu;

- L10 až L15, lesní a vodní, vedený z L2 k jihovýchodu lesy podél železniční trati do 
Horní Suché, Podolkovic, na stanovištích středně živných a normálně vlhkých, v L15 
podél hranic s Horní Suchou také stanovišti obohacenými živinami a vlhkými;
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- L16 až L20, lesní a vodní, od Lučiny podél toku Stružník do území Horních Bludovic, 
stanoviště zamokřená a normální, obohacená živinami a středně živná;

- L21 až L26, vodní a lesní, z území Šenova nivou toku Dolní Datyňky do Václavovic, na 
živinami obohacených stanovištích, normálních až trvale mokrých s proudící vodou;

- L27 až L28, lesní, vodní, od Dolní Datyňky LBK L22 a L23 proti toku Špluchovského 
potoka do Prostředních Bludovic, stanoviště zamokřená a normální, obohacená živinami
a středně živná;

- L29, lesní, mělkou údolnici od toku Dolní Datyňky od L23 k severozápadu do území 
Šenova, stanoviště normálně vlhká a normálně živná až obohacená;

- L30 až L32, lesní, od toku Sušanky od LBK L5 a L6 k severozápadu přes arboretum 
u Dolu Dukla kolem nádrže Bartošůvka do území Orlové, stanoviště normální vlhkostní
a živné řady;

- L33, lesní, propojení od LBK L31 na regionální biocentrum R11.

3) Chybějící části prvků jsou vymezeny většinou v minimálních parametrech (velikosti 
biocenter, šířky biokoridorů). Existující, funkční i nefunkční části prvků jsou vymezeny
v rozměrech větších a jejich upřesnění (zmenšení) je možné v další podrobnější územně 
plánovací nebo prováděcí dokumentaci za předpokladu dodržení dalších podmínek 
předepsaných metodikou.

4) Respektovat parametry navrženého ÚSES - lesní společenstva:
- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost 

přerušení je na 15 m;
- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním 

prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m);
- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu;
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální 

délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter.
- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální 

biokoridor složený, a má po 5 až 8 km vložena regionální biocentra. 

5) Křížení biocenter a biokoridorů s jiným způsobem využití území
- křížení biocenter a biokoridorů s pozemními trasami, komunikacemi apod. je řešeno 

přerušením biokoridoru;
- křížení s nadzemními elektrickými vedeními – plochy v ochranném pásmu 

obhospodařovat jako trvalý travní porost nebo v kombinaci s keři a mladými nebo 
nízkými stromy;

- křížení s vodními toky – udržovat břehový stromový porost mimo vlastní koryto
vodního toku s cílem výchovy maximálně stabilního porostu (preference pozitivních 
probírek).

6) Při zakládání prvků ÚSES na nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační dřeviny -
keře a stromy. Při přeměnách druhové skladby respektovat místní provenienci (přírodní 
lesní oblast) a odpovídající ekotop. v lesních biokoridorech mimo pozemky lesů,
a v břehových porostech podél potoků provádět obnovu jednotlivým nebo skupinovým 
výběrem, případně ponechat obnovu přirozenou. Při výchově porostů preferovat pozitivní 
výběr.

7) Na plochách navržených biokoridorů a biocenter zabezpečit do doby výsadby takové 
hospodaření, které nebude snižovat úroveň ekologické stability stávajícího porostu, tzn. že 
na těchto plochách nelze povolit realizaci trvalých staveb, trvalé travní porosty měnit na 
ornou půdu, odstraňovat vzrostlou zeleň (mimo výchovných probírek nebo odstraňování 
nepůvodních druhů) apod. Přípustné jsou hospodářské zásahy mající ve svém důsledku 
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ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu, např. zatravnění orné půdy, výsadba 
břehových porostů, zalesnění. 

8) V plochách biocenter a biokoridorů, které kombinují využití plochy s plochou veřejné 
zeleně respektovat kompoziční a pěstební zásahy prioritní pro estetickou a rekreační 
funkci.

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Žermanice přes 
k. ú. Havířov-město a Bludovice.

2) Kolem vodních toků v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách 
zachovávat neoplocené provozní pásy pro zajištění přístupu ke korytu, a to u ostatních 
vodních toků do 6 m od břehové hrany a podél významného vodního toku Lučiny do 8 m 
od břehové hrany. Podél stálých i občasných vodních toků v nezastavěném území 
zachovávat neoplocené pásy v šířce cca 10 až 20 m.

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

1) Funkci protierozních opatření v krajině bude částečně plnit realizace dosud nefunkčních 
částí vymezených prvků územního systému ekologické stability, tj. biokoridorů 
a biocenter.

2) Protierozní opatření pomocí technických opatření nejsou územním plánem navržena.

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI

1) Respektovat návrh na výstavbu protipovodňových hrází a zdí podél vodního toku Sušanka.

2) Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Lučina a Sušanka Lučina, Sušanka 
a Venclůvka (Dolní Datyňka) nejsou navrženy zastavitelné plochy. Ve stanoveném 
záplavovém území nepovolovat nové stavby, kromě staveb a zařízení nezbytné dopravní
a technické infrastruktury, nezbytných staveb souvisejících s vodním hospodářstvím
a protipovodňová opatření.

E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY  REKREACE 
V KRAJINĚ

1) Rekreační využívání volné krajiny se předpokládá v rámci pěší turistiky, cykloturistiky
a případně jezdeckých sportů (hipostezky), tj. sportovních aktivit bez negativních dopadů 
na krajinu.

2) Na plochách zemědělských (Z), plochách lesních - hospodářských (L) a plochách 
smíšeného nezastavěného území (SN) se připouštějí stavby turistických stezek, hipostezek
a cyklostezek a stavby přístřešků a odpočívadel pro turisty.
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3) Na plochách lesních – rekreačních (LR) se připouštějí stavby turistických stezek, 
hipostezek a cyklostezek a stavby přístřešků a odpočívadel pro turisty, plochy pro relaxaci
a aktivní odpočinek (např. přístřešky a odpočinková místa, naučné stezky, prolézačky a fit 
stezky přírodního charakteru, nezbytný mobiliář - např. odpadkové koše, 
osvětlení apod.).

E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

1) Územním plánem nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1 OBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA

Územním plánem jsou vymezeny plochy stabilizované a plochy změn v území, tj. plochy 
přestavby a plochy zastavitelné, pro které jsou stanoveny podmínky využití.

1) Navrženému stanovení podmínek pro využití ploch musí odpovídat způsob užívání ploch
a zejména účel umisťovaných nových staveb, jejich změny a změny v jejich užívání
a změny staveb stávajících včetně změn jejich užívání..

2) Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku situovanému v ploše,
a to jak k jeho stavební části, tak i k zahradě či jiným kulturám, které ke stavebnímu 
pozemku přiléhají, souvisí s ním prostorově a jsou s ním užívány jako jeden celek. 

3) Dosavadní způsob využití jednotlivých ploch, který neodpovídá stanoveným podmínkám 
využití dle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy. Tolerují se 
stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některou ze 
stanovených podmínek pro využití plochy. Tyto stavby lze udržovat a stavebně 
upravovat.

4) Při realizaci nových staveb a při přestavbách stávajících staveb bude respektováno 
urbanistické i hmotové řešení historických staveb ve všech plochách navazujících na 
plochy s historickou zástavbou. Na ostatních plochách budou stavby posuzovány
s ohledem na pohledové horizonty a průhledy.

5) Individuálně posuzovat změny staveb a novou výstavbu na pozemcích navazujících na 
pozemky na kterých jsou situovány nemovité kulturní památky, případně na pozemcích
v blízkosti nemovité kulturní památky, za účelem ochrany historické hodnoty památky
a prostředí, ve kterém byla postavena, tj. s ohledem na urbanistický či krajinný kontext 
(poměr zastavěných a volných ploch, průhledy na památku, strukturu a charakter 
zástavby, skladbu dominant apod.).

6) V ochranném pásmu obytného souboru „Sorela“ nepovolovat stavby dočasného 
charakteru.

7) Mezi oplocením pozemků a komunikací ponechávat u ploch pro novou výstavbu 
nezastavěné pásy v šířce minimálně 1,5 m pro vedení sítí technické infrastruktury, 
případné vybudování chodníků a pro údržbu komunikací v zimním období, u stávající 
zástavby ponechávat nezastavěné pásy s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby
a místní možnosti.

8) V území neurbanizovaném (tj. mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy)
se připouští vybudování společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, 
tj. polních cest, vodohospodářských a protierozních zařízení, územního systému 
ekologické stability apod.

9) V rámci návrhu komplexní pozemkové úpravy může dojít ke změně výměry, umístění, 
popřípadě druhu navržených prvků či opatření a to zejména s ohledem na stanovištní
a majetkoprávní poměry a to bez nutnosti zpracování změny územního plánu.

10) Nepovolovat výstavbu nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryt
a břehů vodního toku Lučiny do 8 m od břehových hran, a u ostatních vodních toků
v šířce do 6 m od břehových hran.
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11) Připustit realizaci mělkých zatravněných příkopů nebo trativodů zaústěných do vhodného 
recipientu pro odvod přebytečných srážkových vod kdekoliv v území dle potřeby, aniž
jsou plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části.

12) Ve všech plochách nezastavěného území je přípustná realizace:
- nezbytných zařízení dopravní a technické infrastruktury a odstavných a provozních 

ploch pro přímou obsluhu příslušných ploch, pokud jejich negativní vlivy nepřesáhnou 
míru přípustnou pro základní funkci plochy a nebudou v rozporu s ochranou přírody
a krajiny, a pro které, vzhledem k jejich významu a velikosti, není účelné vymezit 
samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury,

- podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury,
- místních a účelových komunikací, cyklostezek a vymezování cyklotras a turistických

tras,
- drobných církevních staveb (kříže, kapličky, boží muka), 
- staveb protierozní a protipovodňové ochrany,
- malých vodních nádrží, staveb na vodních tocích, přeložek vodních toků při prokázání 
podrobnější dokumentací, že nedojde ke změně hydrogeologických poměrů v okolí této 
plochy nebo stavby, (s výjimkou ploch technické infrastruktury a ploch dopravní 
infrastruktury silniční a ploch dopravní infrastruktury drážní, kde se nepřipouští malé 
vodní nádrže a studny).

13) V plochách s rozdílným způsobem využití umožňujících stavby pro ubytování a zřizování 
ubytovacích zařízení je nepřípustná výstavba a rozšiřování kapacity ostatních 
ubytovacích zařízení mimo hotely, motely, penziony, koleje a internáty (tj. zařízení pro 
přechodné ubytování žáků a studentů) a kempy. Pro účely územního plánu se stanoví 
jednotlivé kategorie ubytovacích zařízení takto:
Hotel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených;
Motel - ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
Penzion - ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem 

společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami 
srovnatelnými s hotelem;

Kolej - ubytovací zařízení pro přechodné ubytování studentů s nejméně 5 pokoji pro 
hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak 
s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; 

Internát - ubytovací zařízení pro přechodné ubytování žáků, případně i studentů 
s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských 
a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;

Kemp - ubytovací zařízení pro turisty s možností stanování, odstavování karavanů 
případně s možností ubytování v pokojích pro hosty v chatkách nebo 
bungalovech, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak 
s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem. 
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F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ CENTRUM    (SMC)
Využití hlavní:
- bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy), bytové domy samostatné;

Využití přípustné:
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- stavby občanské vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby a zařízení pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
stavby pro obchod včetně obchodních zařízení typu vícepodlažní obchodní dům, stavby a zařízení 
pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů;

- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení;
- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany a bezpečnosti 

státu);
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž 

negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad 
přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu zástavby 
lokality připustit;

- komunikace funkční skupiny C a D;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- stavby související s nezbytnou dopravní infrastrukturou v městském centru;
- zařízení a stavby technického vybavení. 

Využití podmíněně přípustné:
- hromadné garáže (monofunkční garážový dům) s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter

zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality;
- sportovní zařízení a maloplošná hřiště s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter zástavby

a organizaci veřejných prostranství lokality;
- oplocování pozemků s ohledem na strukturu a organizaci zástavby včetně veřejných prostranství 

konkrétní lokality za účelem zachování prostupnosti území.

Využití nepřípustné:
- rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, hřbitovy;
- nové jednotlivé řadové garáže;
- komerční zařízení velkoplošná přízemní – typu supermarket, hypermarket;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, lehký průmysl, pro těžbu nerostů, samostatné 

sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, pneuservisy, 
vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských zvířat a další stavby a zřízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- čerpací stanice pohonných hmot, odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu, která jsou konstrukčně 

spojená se zemí (s výjimkou reklam na kulturní a společenské aktivity);
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným.
Prostorové uspořádání:
- respektovat stávající urbanistickou strukturu zástavby, zastavitelnost pozemků bude posuzována 

individuálně s ohledem na stávající charakter zástavby.
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ    (SM)
Využití hlavní:
- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy);
- rodinné domy;

Využití přípustné:
- stavby občanské vybavení městského, obvodového a lokálního významu, tj. stavby a zařízení pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,
sportovní zařízení, dětská a maloplošná hřiště, stavby a zařízení pro stravování, ubytování
a administrativu včetně nezbytných skladovacích prostorů, stavby pro obchod včetně nezbytných 
skladovacích prostorů;

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž 
negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad 
přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter 
zástavby lokality připustit;

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany a bezpečnosti státu)
- veřejná prostranství;
- zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení;
- zařízení a stavby technického vybavení; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- hromadné garáže, řadové garáže k bytovým domům a jednotlivé garáže k rodinným domům

s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na střechách objektů s ohledem na 

architekturu, urbanistickou strukturu a charakter zástavby;
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích.

Využití podmíněně přípustné:
- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu a charakter 

zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality;
- oplocování pozemků s ohledem na strukturu a organizaci zástavby včetně veřejných prostranství 

konkrétní lokality za účelem zachování prostupnosti území.

Využití nepřípustné:
- stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady, hřbitovy;
- komerční zařízení velkoplošná přízemní – typu supermarket, hypermarket;
- nové řadové garáže bez vazby na bytové domy a jednotlivé garáže bez vazby na rodinné domy;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, samostatné 

sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, pneuservisy, 
vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských zvířat, a další stavby a zařízení 
které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- na plochách veřejných prostranství umisťovat stavby a zařízení pro reklamu, která jsou konstrukčně 

spojená se zemí (s výjimkou reklam na kulturní a společenské aktivity);
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným.
Prostorové uspořádání:
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 % , zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby 

uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %,
- hladina zástavby ve všech plochách SM bude posuzována individuálně s ohledem na okolní 

stávající nebo navrhovanou zástavbu, 
- hladina zástavby v zastavitelné ploše  SU-Z35 bude respektovat max. výškovou hladinu

5. NP  = 4. pater;
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat urbanistickou strukturu a charakter zástavby.
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ    (SV)
Využití hlavní:
- rodinné domy izolované, venkovské usedlosti.

Využití přípustné:
- občanské vybavení lokálního významu - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální 

služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, stavby a zařízení pro obchod 
(nové stavby s prodejní plochou do  400 m2), stavby pro stravování, ubytování, administrativu, 
stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně maloplošných hřišť;

- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž 
negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad 
přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, 
estetický vzhled a urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit;

- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení;
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, změny původních objektů venkovského charakteru na 

rekreační chalupy;
- stávající bytové domy;
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky apod.;
- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat - negativní účinky na životní prostředí nesmí 

překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a které lze s ohledem na 
urbanistickou strukturu zástavby lokality připustit, v případě chovu více kusů hospodářských zvířat 
je nutno stanovit ochranné pásmo, které nesmí zasahovat obytné stavby jiných vlastníků a stavby 
občanského vybavení;

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- hromadné garáže podzemní i nadzemní pro stávající bytové domy, vestavěné do bytových domů -

s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu okolní zástavby a veřejných prostranství 
lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení;

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 
objektů;

- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 
infrastrukturou;

- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy;
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích;
- oplocení;
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným.

Využití podmíněně přípustné:
- nové řadové rodinné domy a případně atriové rodinné domy s ohledem na urbanistickou strukturu

a charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality;
- nové bytové domy s ohledem na urbanistickou strukturu a charakter zástavby a organizaci 

veřejných prostranství lokality, s výškovou hladinou přizpůsobenou okolní zástavbě;
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy v sesuvném 

území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata opatření k zajištění 
stability horninového prostředí.

Využití nepřípustné:
- hřbitovy, zahrádkové osady, nové stavby pro obchod s prodejní plochou nad 400 m2;
- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl,  

samostatné sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, 
pneuservisy, vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských zvířat a další stavby 
a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 
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- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 40 %, 
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %,
- při vymezování stavebních pozemků zachovat v zastavitelných plochách i v zastavěném území

velikost pozemků obvyklou v dané lokalitě s ohledem na zachování tradičního charakteru
a struktury zástavby,

- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby, max. výšková hladina 
bude 2 NP + obytné podkroví.
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PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO    (BH)
Využití hlavní:
- bytové domy samostatné, bytové domy s vestavěnou občanskou vybaveností (polyfunkční domy);
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou.

Využití přípustné:
- rodinné domy stávající;
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- stavby veřejné infrastruktury - občanské vybavení lokálního významu tj. stavby a zařízení pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva (stavby a zařízení k zajištění obrany a bezpečnosti státu);

- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do  400 m2);
- stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích 

prostorů;
- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu;
- byty majitelů a zaměstnanců občanského vybavení v rámci zařízení;
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž 

negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad 
přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu zástavby 
lokality připustit;

- zařízení a stavby technického vybavení; 
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou;
- hromadné garáže podzemní i nadzemní, garáže vestavěné do bytových domů s ohledem na 

architekturu a urbanistickou strukturu zástavby a veřejných prostranství lokality a s ohledem na 
zachování pohody bydlení;

- nezbytné manipulační plochy;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 

objektů.

Využití podmíněně přípustné:
- oplocování pozemků školských zařízení včetně školních hřišť, staveb a zařízení pro sport, 

pozemků nezbytných zařízení technické infrastruktury a stávajících rodinných domů s ohledem na
zachování prostupnosti území;

- čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter 
zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality;

- stávající řadové garáže a jejich dostavba s ohledem na architekturu, urbanistickou 
strukturu, charakter zástavby a organizaci veřejných prostranství lokality.

Využití nepřípustné:
- nové stavby rodinných domů, stavby pro rodinnou rekreaci, zahrádkové osady;
- hřbitovy;
- chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně drůbeže pro vlastní 

potřebu u stávajících rodinných domů);
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, samostatné 

sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, pneuservisy, 
vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských zvířat a další stavby a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu supermarket, hypermarket a další obchody

s prodejní plochou nad 400 m2;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
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- mobilní stavby;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným.
Prostorové uspořádání:
- zastavitelnost pozemků stávajících rodinných domů do 40 % ;
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném do 70 %,
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby;
- při dostavbách proluk v uliční zástavbě dodržovat stávající strukturu a charakter zástavby.
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PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO (BI)
Využití hlavní:
- rodinné domy.

Využití přípustné:
- stavby občanského vybavení lokálního významu s vazbou na trvalé bydlení - stavby a zařízení pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, ochranu obyvatelstva,  
stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do  400 m2), 

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- nízkopodlažní bytové domy (nové bytové domy s vestavěnými garážemi);
- nové stavby a zařízení pro stravování, ubytování a administrativu včetně nezbytných skladovacích 

prostorů, které budou realizovány jako součást u nově stavěných rodinných nebo bytových domů -
tato funkce bude doplňkovou k funkci bydlení, tj. nebude překračovat 30 % z celkové užitné 
plochy objektu bydlení (tzn. funkce bydlení musí být převažující);

- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu;
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení v rámci zařízení;
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky apod.;
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž 

negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad 
přípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu a urbanistickou strukturu zástavby
lokality připustit, u nově stavěných objektů, které budou realizovány jako součást rodinného nebo 
bytového domu, bude tato funkce doplňkovou k funkcí bydlení, tj. nebude překračovat 50 %
z celkové užitné plochy objektu bydlení;

- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 
objektů;

- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení;
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy

a další nezbytné stavby související s dopravní infrastrukturou.

Využití podmíněně přípustné:
- hromadné garáže s ohledem na architekturu, urbanistickou strukturu, charakter zástavby

a organizaci veřejných prostranství lokality°
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy v sesuvném 

území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata opatření k zajištění 
stability horninového prostředí.

Využití nepřípustné:
- nové stavby pro rodinnou rekreaci;
- zahrádkářské chaty, zahrádkové osady;
- hřbitovy;
- velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům;
- nová komerční zařízení velkoplošná přízemního typu diskontní prodejna, supermarket, 

hypermarket, obchodní centrum s prodejní plochou nad 400 m2;
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou;
- stavby pro chov hospodářských zvířat (kromě chovu malých hospodářských zvířat včetně drůbeže 

pro vlastní potřebu u rodinných domů);
- velkosklady;
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, samostatné 

sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, pneuservisy, 
vrakoviště, zemědělské stavby a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým 
zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území; 
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- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných domů,
nepovolovat jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného domu;

- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- občanské vybavení celoměstského významu z oblasti školství, kulturních a sportovních zařízení 

sociálních služeb, bezpečnosti státu apod.; 
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
Prostorové uspořádání:
- zastavitelnost pozemků rodinných domů do 50 % ;
- zastavitelnost ostatních pozemků pro stavby uvedené ve využití přípustném do 70 %,
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby;
- maximální výšková hladina zástavby bude 3 NP.
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PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY       (RZ)
Využití hlavní

- zahrady se zahrádkářskými chatami.

Využití přípustné
- stavby pro rodinnou rekreaci pouze v zahrádkové osadě Na Dolanech,
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby;
- společná sociální zařízení;
- oplocení;
- studny;
- nezbytné manipulační plochy, stavby komunikací typu C a D;
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technické vybavení;
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná, izolační
- parkoviště, manipulační plochy pro potřebu plochy zahrádek.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených ve 

využití hlavním a přípustném;
Prostorové uspořádání:
- zastavitelnost pozemků do 30 % ;
- maximální výšková hladina zástavby bude 2 NP.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY    (OV)
Využití hlavní:
- občanské vybavení veřejné infrastruktury: 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování související se stavbami pro
vzdělávání a výchovu;

  - stavby a zařízení pro sociální služby, péči o rodinu; 
  - stavby a zařízení pro zdravotní služby; 
  - stavby a zařízení pro kulturu; 
  - stavby a zařízení pro veřejnou správu; 
  - stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva;

- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť;

Využití přípustné:
- byty majitelů a zaměstnanců zařízení;
- stavby a zařízení pro obchod (nové stavby s prodejní plochou do  800 m2) pouze mimo plochy pro 

vzdělávání a výchovu;
- stavby pro stravování, ubytování, administrativu;
- hřiště a sportovní zařízení;
- stavby a zařízení související s využitím hlavním a přípustným;
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- nezbytné manipulační plochy;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 

objektů;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou;
- oplocení.

Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy;
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat;
- hřbitovy;
- zahrádkové osady;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, samostatné 

sklady bez návaznosti na hlavní nebo přípustné využití, autobazary, autoopravny, pneuservisy, 
vrakoviště, zemědělské stavby, stavby pro chov hospodářských zvířat a další stavby a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- plochy pro odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků do 70 %;
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby.



54

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ    
(OS)

Využití hlavní:
- plochy pro sport a rekreaci;
- otevřená i krytá zařízení pro sport a rekreaci, šatny, klubovny, sociální zařízení pro sportovce 

i návštěvníky.

Využití přípustné:
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;
- zeleň včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- stavby a zařízení pro jezdecké sporty (zvyšování počtu jezdeckých koní a případně dalších 

hospodářských zvířat je v rámci těchto ploch přípustné pouze s ohledem na stávající a navržený 
způsob využití okolních ploch, to znamená, že stanovené ochranné pásmo nesmí omezovat využití 
zastavitelných ploch s funkcí obytnou a funkcí občanského vybavení);

- stravovací zařízení včetně stánků s občerstvením;
- ubytovací zařízení je-li jeho realizace možná s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby

lokality;
- služby s vazbou na využití hlavní včetně služeb maloobchodních; 
- byty majitelů a zaměstnanců jako součást staveb pro provoz sportovišť;
- nezbytné stavby a zařízení pro provoz a údržbu sportovních areálů včetně dílen, skladů, garáží;
- stavby komunikací typu D, manipulační plochy;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 

objektů;
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- oplocení.

Využití nepřípustné:
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním zařízení pro sport a rekreaci.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků není stanovena;
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a s ohledem

na ochranu krajinného rázu.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ     (OK)
Využití hlavní:
- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů;
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, hypermarkety, 

obchodní centra) včetně skladů;

Využití přípustné:
- stavby pro obchod, stravování, služby;
- stavby pro administrativu;
- doplňkové zařízení pro krátkodobé využití pro volný čas;
- nezbytné manipulační plochy;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 

objektů;
- čerpací stanice pohonných hmot v případě, že je lze umístit s ohledem na urbanistickou strukturu 

zástavby, veřejných prostranství lokality a dopravní obsluhu;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- stavby komunikací typu C a D a další stavby související s dopravní infrastrukturou;
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- veřejná prostranství včetně zeleně na veřejných prostranstvích.

Využití podmíněně přípustné:
- využití plochy označené HM-Z4 v k. ú. Havířov-město se připouští po realizaci přeložky silnice I/11;
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy v sesuvném 

území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata opatření k zajištění 
stability horninového prostředí.

Využití nepřípustné:
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin);
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje;
- stavby a činnosti, které nesouvisí s využíváním staveb a zařízení uvedených ve využití hlavním

a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků 90 %;
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVŮ    (OH)
Využití hlavní:
- areály hřbitovů;
- obřadní síně;
- stavby pro správu a údržbu hřbitovů;
- oplocení areálu hřbitova.

Využití přípustné:
- stavby a zařízení související s funkcí a službami hřbitova včetně prodeje květin, svíček apod.;
- stavby církevní;
- sociální zařízení pro návštěvníky;
- byty pro zaměstnance; 
- stavby komunikací typu C a D, manipulační plochy, parkoviště; 
- zařízení a stavby technického vybavení;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 

objektů;
- veřejná prostranství;
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná.

Využití podmíněně přípustné:
- zastavitelnou plochu označenou PS-Z12 v k. ú. Prostřední Suchá lze využít po realizaci přeložky 
silnice I/11.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející s funkcí a provozem hřbitovů;
- mobilní stavby a objekty stánkového prodeje s výjimkou sezónního prodeje květin a svíček.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPECIFICKÉ       (OX)
Využití hlavní:
Plocha pro cirkusy Stromovka
- zpevněné a manipulační plochy pro sezónní provozy cirkusů, kolotočů a podobných atrakcí;
- sportovní zařízení pro sport a volný čas včetně souvisejících zařízení (klubovny, šatny, stravování).

Areál zábavního přírodního parku v Dolní Datyni
- stavby a zařízení pro ukázky oblastně chovaných zvířat;
- plochy přírodního prostředí s ukázkou místní flóry;
- naučné stezky;
- relaxační, zábavní a sportovní zařízení pro různé věkové kategorie;
- stravovací a sociální zařízení, ubytovací zařízení;
- nezbytné stavby a zařízení související s provozem areálu parku;
- byt majitele, správce.

Využití přípustné:
- nezbytné manipulační plochy, stavby komunikací typu C a D;
- nezbytná technická vybavenost;
- parkové úpravy zeleně, zeleň ochranná, izolační;
- parkovací plochy na terénu.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených ve 

využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ     (SX)
Hlavní využití: 
- není stanoveno.

Přípustné využití: 
- komerční zařízení velkoplošná přízemního typu (diskontní prodejny, supermarkety, hypermarkety, 

obchodní centra) včetně skladů;
- komerční zařízení vícepodlažního typu (obchodní domy) včetně skladů;
-  zařízení pro kulturu a vzdělávání - muzea, výstavní a společenská zařízení, vědecká a výzkumná 

pracoviště, apod.;
- stavby pro výrobu, výrobní služby a podnikatelské aktivity jejichž negativní účinky na životní 

prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise 
apod.), tj. nevyžadují stanovení ochranného pásma; v ploše označené 3/PS-P1 pouze výrobu, 
výrobní služby a podnikatelské aktivity bez negativních vlivů na životní prostředí;

- zařízení volného času - pouze jako vestavěná, včetně hal pro technické sporty;
- zařízení pro stravování;
- zařízení pro ubytování typu motorest, hotel;
- byty pro majitele, pohotovostní byty pro zaměstnance;
- garáže a odstavování nákladních vozidel pro potřeby firem lokalizovaných v plochách SX;
- stavby pro skladování,
- stavby pro obchod a administrativu; 
- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot s ohledem na strukturu a organizaci 

zástavby lokality;
- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin - skladování a třídění sběrných surovin) s výjimkou 

plochy označené 3/PS-P1;
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby   účelových komunikací; 
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- stavby pro infrastrukturu drážní – vlečky s výjimkou plochy označené 3/PS-P1;
- veřejná prostranství;
- zeleň, oplocení. 

Využití podmíněně přípustné:
- zařízení na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny s výjimkou plochy označené 

3/PS-P1; zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury související s provozem těchto zařízení
a přípojek na technickou infrastrukturu s ohledem na urbanistickou strukturu, charakter zástavby
a organizaci veřejných prostranství lokality, dále na základě posouzení vlivů na krajinný ráz.

Nepřípustné využití :
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně staveb zahrádkářských chat; 
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a pro energetiku s výjimkou zařízení na 

výrobu elektr. energie uvedené ve využití podmíněně přípustném, vrakoviště a další stavby
a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na životní 
prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise 
apod.);

- sběrné dvory (třídící dvory a sběrny surovin - skladování a třídění sběrných surovin), zařízení 
na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny a stavby pro výrobu, výrobní služby 
a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní prostředí v ploše označené 3/PS-P1;

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků - do 80 %;
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz.
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PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ     (VS)
Hlavní využití: 

- stavby pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity jejichž negativní účinky na životní 
prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise 
apod.),  případně tyto vlivy nepřekračují hranice vymezených ploch, tj. nevyžadují stanovení 
ochranného pásma;

Přípustné využití: 

- halový prodej do 10 000 m2 prodejní plochy v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P5);
- halový prodej a sklady do 2000 m2 prodejní plochy v lokalitách Vodní (PS-P4), 

Východně Dělnické (PS-Z27), U  Závor (SU-P1, SU-P2), Rondel (HM-Z1);
- halový prodej a sklady do 1000 m2 prodejní plochy v lokalitě U Trati (PS-Z51);
- halový prodej  do 600 m2 prodejní plochy;
- sklady  do 600 m2 skladovací  plochy;
- sklady do 2000 m2 v lokalitě Pod Plynárnou (PS-P6); 
- sběrné dvory (skladování a třídění sběrných surovin pouze v uzavřených objektech) kromě plochy 

Savela;
- autobazary kromě plochy Savela a v lokalitě U Závor (SU-P2) pouze v ploše mezi vlečkou a ul.  

U Závor, zde autobazar a případné vrakoviště  zastřešit příp. oddělit pohledovou stěnou;
- odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže podzemní, nadzemní;
- administrativní budovy, stravovací a ubytovací zařízení typu motorest, motel;
- komerční zařízení maloplošná;
- haly pro technické sporty a zařízení volného času včetně maloplošných hřišť;
- chov hospodářských zvířat v souladu s platnými hygienickými předpisy. Vypočtené ochranné 

pásmo nesmí  zasahovat objekty hygienické ochrany;
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy;
- stavby garáží, čerpací stanice pohonných hmot;
- sociální zařízení sloužící zaměstnancům včetně ubytování, stravování, byty pro majitele

a zaměstnance;
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu; 
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií povolovat pouze na střechách 

objektů;
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, manipulační plochy, stavby   účelových komunikací;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení. 

Nepřípustné využití:
- autobazar a sběrný dvůr v ploše Savela;
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby 

zahrádkářských chat, stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, lehký průmysl, vrakoviště 

a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;

- stavby garáží, autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž negativní účinky na životní 
prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise 
apod.);

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků - do 80 %;
- hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby a krajinný ráz.



60

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – TĚŽKÉHO PRŮMYSLU    (VT)
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení průmyslové výroby u nichž lze předpokládat negativní vlivy z provozované 

činnosti za hranici plochy.

Přípustné využití:
- výrobní a technické služby;
- stavby a plochy pro skladování;
- dílny a zařízení údržby;
- veřejná prostranství; 
- stavby pro obchod, služby a administrativu s vazbou na výrobní aktivity;
- ubytovací zařízení pro majitele a zaměstnance (pohotovostní byty);
- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;
- autobazary, vrakoviště, šrotiště;
- sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin);
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- zařízení na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny, zařízení a sítě nezbytné technické 

infrastruktury související s provozem těchto zařízení a přípojek na technickou infrastrukturu
- čerpací stanice pohonných hmot;
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, manipulační plochy;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- stavby pro infrastrukturu drážní – vlečky;
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení. 

Nepřípustné využití:
- stavby pro bydlení kromě pohotovostních bytů pro majitele a zaměstnance; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat, zahrádkové osady; 
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků - do 80 %.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÉHO PRŮMYSLU    (VL)
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení lehké průmyslové výroby u nichž se nepředpokládají negativní vlivy 

z provozované činnosti za hranici ploch.

Přípustné využití:
- výrobní a technické služby, drobná výroba;
- stavby a plochy pro skladování;
- dílny a zařízení údržby;
- veřejná prostranství; 
- stavby pro vědu a výzkum;
- stavby pro obchod, služby a administrativu ve vazbě na podnikatelské aktivity v ploše;
- stravovací a relaxační zařízení pro zaměstnance;
- ubytovací zařízení pro majitele a zaměstnance (pohotovostní byty);
- haly pro technické sporty a zařízení pro využívání volného času;
- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;
- autobazary, vrakoviště;
- sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin);
- centrální areál sběrných surovin a třídírna odpadů pouze v ploše bývalých Báňských staveb;
- zařízení na výrobu elektrické energie – fotovoltaické elektrárny, zařízení a sítě nezbytné technické 

infrastruktury související s provozem těchto zařízení a přípojek na technickou infrastrukturu
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, manipulační plochy;
- parkovací plochy na terénu, parkování v nadzemních i podzemních patrech staveb;
- ochranná a veřejná zeleň, oplocení. 

Nepřípustné využití:
- stavby pro bydlení kromě pohotovostních bytů pro majitele a zaměstnance; 
- stavby pro rodinnou rekreaci včetně zahrádkářských chat, zahrádkové osady; 
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů), zemědělské stavby a stavby pro chov 

hospodářských zvířat a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;

- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků do 80 %.
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ     (VZ)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu - v případě chovu hospodářských zvířat nesmí stanovené 

ochranné pásmo zasahovat do ploch s hlavní a přípustnou funkcí bydlení a občanského vybavení;
- stavby a plochy pro skladování související se zemědělskou výrobou;
- stavby pro garážování zemědělské mechanizace a nákladních aut;
- účelové komunikace, manipulační plochy, chodníky, garáže.

Přípustné využití: 
- veřejná prostranství včetně zeleně veřejné;
- stavby pro řemeslnou výrobu, výrobní služby;
- stavby pro obchod, služby, stravování a administrativu včetně staveb sloužících zaměstnancům ve 

vazbě na činnost hlavní; 
- byty pro majitele a zaměstnance;
- nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- zeleň po obvodu a uvnitř výrobních areálů;
- fotovoltaické systémy pro zásobování staveb elektrickou energií na střechách objektů;
- parkovací plochy na terénu;
- oplocení.

Nepřípustné využití :
- stavby pro bydlení kromě bytů pro majitele a zaměstnance; 
- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádkářských chat; 
- stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči, stavby kulturní a církevní;
- stavby a zařízení pro těžký průmysl (včetně těžby nerostů) a energetiku, autobazary, vrakoviště

a další stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků do 80 %.
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ZELENĚ VEŘEJNÉ    (ZV)
Využití hlavní:
- zeleň veřejně přístupná;
- drobná architektura a mobiliář parků.

Využití přípustné:
- parkové úpravy s minimálním podílem okrasných a reprezentativních ploch v parku Stromovka, 

Stružník, vyšší podíl reprezentativních ploch je přípustná v parku Na Nábřeží;
- oddychové plochy a louky v parcích Stružník, Hrdinů, Bludovický a v menším rozsahu 
v parcích Na Nábřeží a Stromovka;

- travnatá hřiště, dětská hřiště bez omezení (např. skatepark, minigolf) v parku Bludovický;
- dětská robinsonádní hřiště v parcích Na Nábřeží, Stromovka, Stružník;
- přírodní parkové úpravy;
- reprezentativní úpravy zeleně, kromě parků Stromovka, Stružník, Hrdinů;
- nezbytné obslužné komunikace, včetně komunikací pro pěší a cyklisty, prostranství s osvětlením;
- mosty, lávky;
- stavby a zřízení technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu.

Využití nepřípustné:
- zařízení a stavby, které přímo nesouvisí s využitím zeleně veřejně přístupné, kromě staveb 

a zařízení uvedených ve využití hlavním a přípustném;
- v plochách veřejné zeleně umisťovat stavby a zařízení pro reklamu.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY KOMUNIKACÍ    (K)
Využití hlavní:
- plochy komunikací včetně prostranství užívaných jako veřejná prostranství, např. chodníky, 

náměstí, zastávky hromadné dopravy, dále pásy pro cyklisty, plochy zeleně na plochách 
komunikací, odstavné plochy, výhybny, odpočívadla, lávky, mosty, parkoviště na terénu apod.

Využití přípustné:
- přístřešky pro hromadnou dopravu na zastávkách hromadné dopravy;
- prvky drobné architektury, mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše) na chodnících;
- umístění kontejnerů na tříděný odpad a veřejných WC s ohledem na prostorové možnosti plochy 

komunikace a urbanistickou strukturu zástavby lokality;
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ    (DS)
Hlavní využití:
- stavby komunikací, mosty, lávky;
- komunikace pro chodce a cyklisty;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- řadové a hromadné garáže;
- ochranná zeleň;
- parkoviště, odstavné plochy, výhybny, zastávky pro hromadnou dopravu, odpočívadla.

Přípustné využití:
- stavby, zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;
- technická zařízení zabezpečovací a sdělovací; 
- stavby a zařízení pro údržbu silnic a provoz hromadné dopravy;
- stavby dopravní infrastruktury drážní;
- služby motoristům s ohledem na prostorové uspořádání lokality - stavby ubytovacích 

a stravovacích zařízení.

Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ    (DD)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení související s železniční dopravou včetně přepravy cestujících a včetně sítí 

a zařízení technické infrastruktury;
- provozní zařízení.

Přípustné využití:
- krátkodobé ubytovací služby související s přepravou cestujících;
- stavby dopravní infrastruktury silniční;
- stávající garáže;
- stavby stravovacích zařízení;
- ochranná zeleň;
- nezbytné stavby a zařízení technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 
využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY – TECHNICKÉHO VYBAVENÍ   (TI)
Hlavní využití:
- technická zařízení a stavby příslušné vybavenosti technické infrastruktury (ČOV, vodojemy, 

rozvodny apod.);
- přístupové komunikace, manipulační plochy, odstavné plochy;
- zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury související s provozem technické vybavenosti

a přípojek na technickou infrastrukturu;
- oplocení.

Přípustné využití:
- dílny, zařízení údržby;
- sociální vybavenost pro zaměstnance.

Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  - SADY        (ZS)
Využití hlavní
- velkoplošné ovocné sady.

Využití přípustné
- stavby pro skladování;
- stavby pro obchod související s pěstitelskou činností;
- sociální zařízení pro zaměstnance, administrativní budova, stravovací zařízení pro zaměstnance;
- účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy;
- byty pro majitele, zaměstnance (hlídače, správce);
- stavby a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;
- oplocení pozemků pouze jako dočasné.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených ve 

využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY    (ZZ)
Využití hlavní:
- zahrady se stavbami pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků - zastavěná plocha do 35 m2;
- studny, skleníky, pergoly, pařeniště;
- oplocení.

Využití přípustné:
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci – chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty;
- výstavba rodinných domů izolovaných v případě zabezpečení celoročního dopravního přístupu
a zdroje  pitné vody;

- odstavné plochy pro automobily uživatelů zahrady;
- zařízení a stavby technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu.

Využití podmíněně přípustné:
- nové stavby v sesuvných územích jsou podmíněny prokázáním, že využitím plochy v sesuvném 

území nebude narušena stabilita horninového prostředí, případně budou přijata opatření k zajištění 
stability horninového prostředí.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 
využití hlavním a přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemků zahrad do 30 %.
- maximální výšková hladina nové zástavby 2 NP.
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY    (Z)
Hlavní využití:
- zemědělská rostlinná výroba;
- pastevní chov hospodářských zvířat.

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení nezbytné pro zemědělskou výrobu – stavby pro pastevní chov hospodářských 

zvířat, napáječky, stavby pro skladování zemědělských produktů, včelíny, ohrady a elektrické 
ohradníky pastevních a jezdeckých areálů apod.;

- přístřešky a odpočinková místa u značených turistických tras; 
- stavby a zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody;
- stavby pro vodní hospodářství v krajině - stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody;
- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;
- drobné stavby sakrální (kapličky, kříže) vázané na konkrétní místa;
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská

a protierozní zařízení, účelové komunikace);
- protipovodňová opatření;
- remízky, aleje;
- zahrady, sady a plochy pro komerční pěstování dřevin bez oplocení nebo s dočasným oplocením 

plaňkovým plotem nebo ohradou z prken;
- stožáry telekomunikačních zařízení;
- stavby komunikací třídy C a D, výhybny, mosty, lávky a další stavby související s dopravní 

infrastrukturou, hipostezky;
- komerční pěstování dřevin včetně dočasného oplocení plaňkovým plotem nebo pletivem.

Nepřípustné využití: 
- oplocování pozemků (kromě objektů technického vybavení, ohrazení pastvin, dočasného oplocení 

zahrad a sadů a ploch s komerčním pěstováním dřevin);
- zřizování zahrádkových osad;
- jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené mezi stavbami přípustnými.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.



68

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ    (SN)
Využití hlavní:
- vzrostlá zeleň na plochách ostatních a na zemědělsky obhospodařované půdě, břehové porosty,

mokřady, travní apod.

Využití přípustné:
- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty;
- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné;
- provádění pozemkových úprav;
- stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží;
- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2, 

hipostezky s povrchovou úpravou blízkou přírodě.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - REKULTIVACE    (SR)
Využití hlavní:
- rekultivace na lesní porosty a trvalé travní porosty.

Využití přípustné:
- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty;
- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo obtížně řešitelné nebo ekonomicky neúměrné;
- provádění pozemkových úprav;
- stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží;
- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2.

Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném 

ve využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY LESNÍ - HOSPODÁŘSKÉ   (L)
Využití hlavní:
- lesní výroba;
- výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí;
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti.

Využití přípustné:
- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty;
- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2, 

hipostezky;
- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné;
- vodní plochy a vodní toky, stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží;
- oplocení lesních školek.

Využití nepřípustné:
- zvyšování kapacity stávajících objektů, pokud neslouží lesnímu hospodářství nebo zájmům ochrany 

přírody;
- zřizování trvalého oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a staveb technického vybavení 

(např. vodních zdrojů) a oplocení lesních školek;
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY LESNÍ - REKREAČNÍ   (LR)
Využití hlavní:

- lesní výroba;
- plochy pro relaxaci a aktivní odpočinek (např. přístřešky a odpočinková místa, naučné stezky, 

prolézačky a fit stezky přírodního charakteru, nezbytný mobiliář - např. odpadkové koše, 
osvětlení apod.);

- u turistických značených tras stavby přístřešků pro turisty.
- vodní plochy a vodní toky.

Využití přípustné:
- výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí;
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti;
- zařízení a stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;

- stavby účelových komunikací (lesní a polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D2, 
hipostezky;

- územní systém ekologické stability;
- stavby technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu, jejichž umístění nebo 

trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné;
- vodní plochy a vodní toky, stavby na vodních tocích včetně malých vodních nádrží.

Využití nepřípustné:
- zvyšování kapacity stávajících objektů, pokud neslouží lesnímu hospodářství nebo zájmům ochrany 

přírody, zřizování trvalého oplocení s výjimkou stávajících staveb a staveb technického vybavení 
(např. vodních zdrojů apod.).

- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 
využití hlavním a přípustném.

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ    (VV)
Hlavní využití:
- plochy vodních toků a vodní plochy.

Přípustné využití:
- stavby související s vodním dílem (hráze apod.);
- stavby nezbytné pro vodní hospodářství a stavby související s vodních hospodářstvím (např. 

vyústění odvodňovacích staveb, jímání zavlažovacích systémů, vyústění kanalizací apod.) 
- stavby související s údržbou a revitalizací vodních nádrží a toků; 
- protipovodňová opatření;
- stavby mostů a lávek; 
- výsadba břehové zeleně.

Nepřípustné využití: 
- zatrubňování vodních toků; 
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném.
V případě, že je vodní tok součástí ploch přírodních (územního systému ekologické stability)
budou respektovány  podmínky pro využívání stanovené pro plochy přírodní -ÚSES. 
Poznámka: plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny v rozsahu parcely v katastrální mapě, 
tj. v rozsahu břehových hran. Součástí vodní plochy tak mohou být břehové porosty, případně stavby 
a zařízení realizovaná pod úrovní břehové hrany.
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PLOCHY PŘÍRODNÍ – ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY   (ÚSES)
Hlavní využití:
- územní systém ekologické stability na zemědělské půdě s mimoprodukční funkcí - zalesnění, 

zatravnění;
- územní systém ekologické stability na lesní půdě s mimoprodukční funkcí s preferováním 

podrostního hospodaření a původních  druhů dřevin;
- v ochranných pásmech nadzemních elektrických vedení budou plochy udržovány jako louky nebo 

louky s keři a stromy nízkého vzrůstu.
- v aktivní zóně stanoveného záplavového území v dosud nefunkčních plochách udržovat převážně

travní porosty.

Přípustné využití:
- stavby a zařízení, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny;
- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě, mosty, 

lávky, hipostezky;
- stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží;
- nezbytné liniové stavby technické vybavenosti a přípojek na technickou vybavenost, stavby silnic

a dalších komunikací pro vozidlovou dopravu (křížení ve směru kolmém na biokoridor) jejichž 
umístění, nebo trasování mimo plochu by bylo neřešitelné nebo ekonomicky neúměrně náročné;

- nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství;
- provádění pozemkových úprav;
- odvodňování pozemků (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný 

společenský význam z důvodu ochrany staveb situovaných v blízkosti ÚSES před  podmáčením).

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve 

využití hlavním a přípustném;
- zřizování trvalého oplocení.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu:
- v záplavovém území a tam, kde hustý porost může zhoršovat rozliv vody nežádoucím směrem 

zakládat a udržovat lesní porosty jako velmi řídké a podél břehů vodních toků navrhovat vegetační 
doprovod jako mezernaté pruhy a to zejména v místech, kde se předpokládá větší hromadění vodou 
unášených plavenin.
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Veřejně prospěšné stavby pro dopravu - D

D1 - přestavba silnice I/11 v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel na
čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii, včetně mimoúrovňového křížení 
okružní křižovatky u vlakového nádraží (rondel) a vyvolaných úprav ostatní 
komunikační sítě.

D2 - přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30
dle ZÚR MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D3 - přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS 
D31 dle ZÚR MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D4 - přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, křižovatka se silnicí II/474 – Český Těšín 
(VPS D32 dle ZÚR MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D5 - prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR
MSK), včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D6 - prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice 
III/4746 v Prostřední Suché s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou 
křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační 
sítě.

D7 - spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché

D8 - propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku, 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D9 - propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku,
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D10 - přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní 
Bludovice, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

D11 - přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni, včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě.

Veřejně prospěšné stavby pro vodní hospodářství: 
ČOV – čistírny odpadních vod, OOV – ostravský oblastní vodovod

ČOV3 - čistírna odpadních vod Životice (k. ú. Bludovice);
OOV - plocha pro zdvojení přivaděče ostravského oblastního vodovodu DN 800 Bludovice 

– Karviná.
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Veřejně prospěšné stavby pro energetiku:  

E1 - výstavba vedení 400 kV Nošovice – Albrechtice zdvojením stávající linky  
ZVN 460 za účelem zvýšení přenosové kapacity (v ZÚR MSK liniová stavba E45).

E2 - koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice 
do transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly (v ZÚR MSK koridor pro 
liniovou stavbu EZ6).

Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability

Regionální biocentra:
- část regionálního biocentra R1 U havířovského rondelu (v ZÚR MSK 241);
- regionální biocentrum R3 Havířovská Lučina (v ZÚR MSK 126);

Regionální biokoridory s vloženými lokálními biocentry:
- regionálním biokoridor R2  (v ZÚR MSK 584);
- složený regionální biokoridorem (v ZÚR MSK 585) tvořený jednoduchými regionálními 

biokoridory R4 a R6 a vloženým lokálním biocentrem R5;
- složený regionální biokoridor (v ZÚR MSK 617) tvořený jednoduchými regionálními 

biokoridory R8 a R10 a vloženými biocentry R7 a R9;
- část regionálního biocentra R11 Mezi doly (v ZÚR MSK 170);
- složený regionální biokoridor R 12 (v ZÚR MSK 642);
- lokální biocentra – LBC2, LBC4, LBC7, LBC11, LBC13, LBC17, LBC19, LBC21, 

LBC25, LBC28, LBC31.
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H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územním pánem Havířov nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo.

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST.6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA

Územním plánem Havířov nejsou stanovena kompenzační opatření podle § 50 odstavce 6 
stavebního zákona.

J. VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

k. ú. Bludovice
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky prověření Výměra v ha

BL-R1 smíšená obytná venkovská SV zpracování podrobnější 
dokumentace pro vedení tras silnic 
v plochách dopravní infrastruktury 
silniční

2,22

BL-R2 smíšená výrobní VS 0,78

BL-R4 dopravní infrastruktury silniční DS 5,30

k. ú. Dolní Suchá, k. ú. Prostřední Suchá, k.ú. Šumbark
Označení 
ploch

Plocha – způsob využití Podmínky prověření Výměra v ha

DS-R3 dopravní infrastruktury silniční DS

zpracování podrobnější 
dokumentace pro vedení tras silnic 
v plochách dopravní infrastruktury 
silniční

79,85

SU-R1
technické infrastruktury –
technického vybavení

TI prověření potřeby výstavby TS 0,1

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

1) Na plochy, které na sebe svým způsobem vymezení navazují a jejich řešení se bude 
navzájem ovlivňovat, zpracovávat územní studie jako pro jeden celek i v případě, že 
zastavitelné plochy jsou vymezeny v různých katastrálních územích.

Ruší se podmínka zpracování územní studie pro zastavitelné plochy BL-Z48, BL-Z49, 
PS-Z11, SU-Z35 a pro plochu přestavby PS-P10 (viz výkres A.1  Základní členění).

Plocha
číslo

Katastrální 
území

Plocha – způsob využití Podmínky
realizace

Výměra 
v ha

BL-Z48 Bludovice SV
smíšená obytná 
venkovská

územní studie pro severní část 
zastavitelné plochy – vložení 
dat o této studii do evidence 
územ. pl. činnosti do 1. 1. 2017

7,18
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BL-Z49 Bludovice SV
smíšená obytná 
venkovská

územní studie – vložení dat 
o této studii do evidence územ. 
pl. činnosti do 1. 1. 2017

12,12

PS-Z11 Prostřední Suchá SM
smíšená obytná 
městská

územní studie pro část zastavitelné 
plochy vymezené mimo hranici 

zastavěného území – vložení dat 
o této studii do evidence územ. 
pl. činnosti do 1. 1. 2017

13,73

SU-Z35 Šumbark SM
smíšená obytná 
městská

územní studie – vložení dat 
o této studii do evidence územ. 
pl. činnosti do 1. 1. 2017

11,74

Změnou č. 3 se doplňuje plocha
Plocha
číslo

Katastrální 
území

Plocha – způsob využití Podmínky
realizace

Výměra 
v ha

3/PS-P1 Prostřední Suchá SX
Smíšená 
specifická

územní studie – vložení dat 
o této studii do evidence 
územ. pl. činnosti do 4 let od 
vydání Změny č. 3

10,81

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Územním plánem Havířov po Změně č. 2 a ani Změnou č. 3 nejsou vymezeny plochy 
a koridory, ve kterých je rozhodování     o změnách v území  podmíněno vydáním regulačního 
plánu.

M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Územním plánem Havířov po Změně č. 2 a ani Změnou č. 3 nejsou vymezeny 
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU   
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část Územního plánu Havířova obsahuje 75 listů, s přílohou č. 1 obsahuje 80 listů.

Grafická část Územního plánu Havířova obsahuje výkresy v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 
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   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část Změny č. 1  Územního plánu Havířova obsahuje 11 listů, s přílohou č. 1 
obsahuje 12 listů.
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Havířova obsahuje výkresy

v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000

Výřezy výkresů
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část Změny č. 2 Územního plánu Havířova obsahuje titulní stranu, 2 strany obsahu 
a 7 stran textu.

Grafická část  Změny č. 2 Územního plánu Havířova obsahuje  výřezy výkresů v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

   a elektronických komunikací 1 : 5 000

Textová část Územního plánu Havířova po Změně č. 2 obsahuje 75 listů, s přílohou č. 1 
obsahuje 80 listů.

Grafická část Územního plánu Havířova po Změně č. 2 obsahuje výkresy v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky 

  a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část Změny č. 3  Územního plánu Havířova obsahuje titulní list, 2 stránky obsahu 
21 stran textu. 

Grafická část Změny č. 3 Územního plánu Havířova obsahuje výřezy výkresů v měřítku
A.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
A.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : 5 000
A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky

   a elektronických komunikací 1 : 5 000
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
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PŘÍLOHA Č. 1 - VYSVĚTLENÍ POJMŮ

1) Areál - zpravidla oplocený soubor pozemků staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby 
využití. Jeho součástí jsou také pozemky zeleně, provozních prostranství, příp. rezervní 
plochy pro jeho rozšíření.

2) Byty pro majitele a zaměstnance - byty v objektu hlavního nebo přípustného využití 
plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům 
daného zařízení. v případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny
a nelze jej dělením pozemku převést do plochy pro bydlení. 

3) Diskontní prodejny – varianta maloobchodní prodejny samoobslužného charakteru.

4) Doplňková stavba - doprovodná stavba k hlavní stavbě (např. pergoly, skleníky, zimní 
zahrady, altány, bazény, apod.) dle § 21 vyhl. o obecných požadavcích na využívání 
území.

5) Dopravní a technická infrastruktura je součástí veřejné infrastruktury ve smyslu 
§ 2 písm.k) bod 1 a 2 stavebního zákona.

6) Drobná výroba – výroba o menším objemu v dílnách, např. výroba oděvů a obuvi, 
keramických výrobků, drátěné programy, stolařství, rámařství, včetně půjčoven 
spotřebního zboží apod.

7) Fotovoltaický systém – zařízení na výrobu elektrické energie ze sluneční energie 
sestávající z fotovoltaických článků (modulů, panelů) a zařízení souvisejícího, tj. měniče 
napětí, regulátoru dobíjení, baterií, rozvodné sítě, apod.

8) Hlavní stavba - stavba sloužící pro hlavní a přípustné využití, která udává charakter 
využití plochy.

9) Charakter zástavby – např. venkovská zástavba individuálními rodinnými domy
s šikmými střechami, městská zástavba bloky bytových domů s vestavěnou občanskou 
vybaveností v 1. NP, s vnitroblokovou zelení apod.

10) Chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu, tj. pro potřebu obyvatel vlastníků hlavní 
stavby (obytného objektu), je takový, který je provozován ve stavbě, která plní 
doplňkovou funkci ke stavbám pro bydlení. Pokud je třeba stanovit ochranné pásmo, 
nesmí toto pásmo přesáhnout hranici pozemku majitele.

11) Jezdecký areál –  ohrazený areál sloužící k výběhu a výcviku jezdeckých koní.

12) Komerční zařízení velkoplošná – stavby a zřízení pro obchod s prodejní plochou nad 
400 m2.

13) Komunikace funkční skupiny B - sběrné komunikace obytných útvarů, spojnice obcí, 
průtahy silnic I., II. a III. třídy a vazba na tyto komunikace.

14) Komunikace funkční skupiny C – obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě; 
mohou jimi být průtahy silnic III. třídy, a v odůvodněných případech i II. třídy.

15) Komunikace funkční skupiny D – komunikace se smíšeným provozem, případně
s vyloučením motorového provozu; rozdělují se dále na komunikace funkční skupiny D 1 -
pěší a obytné zóny a komunikace funkční skupiny D 2 – stezky, pruhy a pásy určené 
cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště a ostatní 
komunikace nepřípustné provozu silničních motorových vozidel, pokud nejsou součástí 
komunikací funkčních skupin B a C.
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16) Lehká průmyslová výroba - stavby a zařízení lehké průmyslové výroby = lehký průmysl
je orientován na spotřebitele (tzn. většina výrobků lehkého průmyslu je vyráběna pro 
koncové spotřebitele, částečně se může jednat o meziprodukty k dalšímu zpracování). 
Zařízení, která jsou používána v lehkém průmyslu mají menší ekologické dopady, než 
zařízení v těžkém průmyslu, z toho vyplývá, že se závody lehkého průmyslu mohou
vyskytovat v blízkosti obydlených oblastí. Lehký průmysl vyrábí především spotřební 
zboží.
Příkladem lehkého průmyslu je:
- lehké strojírenství (produkuje převážně domácí spotřebiče), 
- investiční strojírenství (kompletování součástí na hotové výrobky), přesné strojírenství 

(výroba drobných nebo náročných strojů – hodinek, fotoaparátů, kamer, počítačů....).

17) Maloplošná hřiště – hřiště, která lze umístit na plochu do 2 000 m2.

18) Malá vodní nádrž – v nezastavěném území cca 0,50 ha. 

19) Manipulační plocha – plocha (zpevněná i nezpevněná) sloužící např. k dočasnému 
uskladnění posypového materiálu komunikací pro zimní období, překládání materiálu, 
otáčení a dočasnému odstavování vozidel, umístění kontejnerů pro tříděný odpad apod.

20) Malá hospodářská zvířata - pro účely tohoto územního plánu se tímto pojmem rozumí 
drůbež hrabavá a vodní (slepice, krůty, perličky, husy, kachny), holubi, králíci
a kožešinová zvířata (např. norci a nutrie), ovce, kozy, pštrosi, lamy, prasata, včely, apod. 
Chov psů, koček a dalšího domácího zvířectva včetně drobného ptactva není územním 
plánem řešen.

Návrh ochranného pásma při novostavbě, rekonstrukci, modernizaci a dostavbě objektů 
pro chov zvířat vychází z výpočtu dosahu pachů (zvláště závadných plynů) z chovu 
zvířat, uvedeného v přílohách č. 1 a 2 metodického návodu pro posuzování chovů zvířat 
z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, č. j. HEM-300 
z 12.6.1992, Věstník MZ, roč. 1992, část 3., který je praxí nadále využíván, a z hlediska 
ochrany jakosti vod a ochrany před hlukem. Výpočet návrhu ochranného pásma kolem 
objektů pro chov zvířat umístěných v obcích je závislý především na kategorii, počtu 
hospodářských zvířat, jejich hmotnosti. Korekce jsou prováděny s ohledem na technologii 
ustájení, tzv. účinné převýšení výduchů znehodnoceného ovzduší, zeleň a vítr a případně 
další vlivy. v ust. § 55 odst. 2 vyhl. č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na 
výstavbu, je stanoveno, že pro větší počet hospodářských zvířat se musí vybudovat 
oplocení a systém filtrů proti vnesení nákazy.

21) Mobilní stavby - stavba není pevně spojena se zemí, lze ji přesouvat z místa na místo 
(není potřeba stavebního povolení), např. celoroční mobilní domy (stavba rozměrově 
mezi karavanem a malým domem nebo chatou). 

22) Nezbytná dopravní infrastruktura - dopravní infrastruktura sloužící především pro 
uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její 
provozování. 

23) Nezbytná technická infrastruktura - technická infrastruktura sloužící především pro 
uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její 
provozování. 

24) Nevýrobní služby - služby nevýrobního charakteru, např. kadeřnictví, kosmetické služby, 
fitcentra, cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní služby, 
pohřební služby, půjčovny (video, sportovního zboží, svatebních šatů), kopírovací centra, 
fotoateliéry, opravny (bot, hudebních nástrojů, cyklo, sportovních zařízení, hodinek, 
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apod.), které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 
předpisy. 

25) Objekty druhého bydlení – tj. formálně neobydlené byty, zahradní chatky a jiné 
obyvatelné objekty, často napojené na inženýrské sítě a blížící se vybaveností rekreačním 
chatám.

26) Pastevní areál – ohrazený areál sloužící k pastvě hospodářských zvířat.

27) Plošně rozsáhlé sportovní areály – plochy pro sport nad 2 000 m2.

28) Podlaží nadzemní, podzemní – podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části 
níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu 
stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat  za podzemní. Počet 
nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro potřeby 
územního plánu je uvažována výška nadzemního podlaží 3 m. 

29) Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu
a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; pro potřeby územního 
plánu je uvažována max. výška podkroví (po hlavní hřeben střechy) 6 m. 

30) Povrchová úprava blízká přírodě – zpevnění povrchu štěrkem, drceným kamenem, 
drceným vápencem, dřevěnými prahy apod. s ohledem na lokalitu. 

31) Procento zastavění pozemku - vyjadřuje intenzitu využití pozemků v plochách, tj. plošný 
podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku 
(stavební parcely). 

32) Průmyslová výroba – strojírenství, elektrotechnika a elektronika, plastikářství
a papírenství, výroba prefabrikátů, výroba nábytku, výroba zdravotnického materiálu, 
výroba konstrukcí a zařízení, stavebnictví a inženýring apod.

33) Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří 
stran, zastavěná plocha max. 25 m2.

34) Samostatné zahrady – tj. zahrady s ohledem na druh pozemku a způsob využití dle 
katastru nemovitostí

35) Sociální zařízení – např. toalety, umývárny, sprchy, šatny apod.

36) Stavby pro rodinnou (individuální) rekreaci - § 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb., a § 2 písm.b) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., např. rekreační chata, rekreační dům, rekreační chalupa.

37) Stavby a zařízení pro jezdecké sporty – jízdárny otevřené i kryté (haly), stáje a související 
hospodářské objekty, související zařízení s jezdeckými sporty (sedlárny, šatny, sociální 
zařízení apod.).

38) Stavby pro skladování zemědělských produktů –  nepodsklepené jednopodlažní stavby. 

39) Stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků – stavby o jednom nadzemním 
podlaží do 35 m2 zastavěné plochy, nepodsklepené, bez pobytové místnosti, bez vytápění
a garážování vozidel. Tyto stavby neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklad hořlavých 
kapalin a plynů (dle § 103, odst. a), bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu).

40) Stavby pro pastevní chov hospodářských zvířat – stavby jednoprostorové, nepodsklepené, 
realizované za účelem ochrany zvířat před nepříznivým počasím, případně izolování 
jednotlivých hospodářských zvířat od ostatních. 
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41) Stavby a zařízení lehké průmyslové výroby = lehký průmysl je orientován na spotřebitele
(tzn. většina výrobků lehkého průmyslu je vyráběna pro koncové spotřebitele, částečně se 
může jednat o meziprodukty k dalšímu zpracování). Zařízení, která jsou používána
v lehkém průmyslu mají menší ekologické dopady, než zařízení v těžkém průmyslu, 
z toho vyplývá, že se závody lehkého průmyslu mohou vyskytovat v blízkosti obydlených 
oblastí. Lehký průmysl vyrábí především spotřební zboží. 
Příkladem lehkého průmyslu je:
- lehké strojírenství (produkuje převážně domácí spotřebiče), 
- střední strojírenství (dodává výrobní prostředky pro většinu odvětví i většinu oborů 

lehkého průmyslu - např. výroba obráběcích strojů, nakladačů, dopravních prostředků -
auta, motorky, traktory .... ) – umístění do ploch výroby a skladování – lehkého 
průmyslu je nutno posuzovat s ohledem na situování plochy ve vazbě na využívání 
okolních ploch a dopravní a technickou infrastrukturu v území, 

- investiční strojírenství (kompletování součástí na hotové výrobky), přesné strojírenství 
(výroba drobných nebo náročných strojů – hodinek, fotoaparátů, kamer, počítačů....)

42) Stavby a zařízení pro těžký průmysl – jde o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro 
přímou spotřebu obyvatelstva, především zde náleží těžba surovin, hutnictví, strojírenství, 
energetika, chemický a petrochemický průmysl apod.

43) Struktura zástavby – např. individuální rodinné domy, řadová zástavba, bytové domy apod.

44) Technické služby - údržba a úklid komunikací, údržba veřejného osvětlení, údržba 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, sběrné dvory (třídící dvory, sběrny surovin), 
svoz odpadů včetně bioodpadu, odvoz suti a odpadů velkoobjemovými kontejnery, správa 
hřbitovů apod. 

45) Technické sporty – jízda na motokárách, motorkách, kolech, střelectví, plochy pro 
autoškoly, U-rampy apod.

46) Usedlost – objekt k bydlení s hospodářským stavením/staveními (např. stodolou, stájí pro 
chov hospodářských zvířat pro potřebu majitele/nájemce usedlosti) a zpravidla s navazující 
zahradou.

47) Účelová komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků 
těchto nemovitostí (např. uvnitř uzavřených areálů) nebo k obhospodařování zemědělských
a lesních pozemků (lesní a polní cesty).

48) Včelín je stavba s jednoznačným účelem využití pro hospodářské účely, ve které jsou 
umístěny úly, veškeré včelařské nářadí a ochranné pomůcky. Součástí včelínu může být 
místnost na vytáčení medu. 
Dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), § 1 odst. 1 písm. a) patří 
včely mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata.

49) Veřejná prostranství – náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení po 24 hodin denně, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích). Veřejným prostranství mohou tedy být i zatravněné pásy podél komunikací 
sloužících k obsluze zástavby. v těchto prostranstvích mohou být pokládány sítě technické 
infrastruktury, v zimním období mohou být využívány k uložení sněhu odhrnutého 
z komunikací, dále mohou být využity pro vybudování chodníků, případné odstavení 
vozidla apod. i když se jedná o soukromé pozemky. 

81

50) Vícepodlažní obchodní dům – může mít několik podzemních podlaží, nejméně dvě 
nadzemní podlaží. Obchodní domy mají od 2 000 do 10 000 m2 prodejní plochy
(nejčastější jsou obchodní domy se 4 000 až 6 000 m2 prodejní plochy). Obchodní domy 
mohou být plnosortimentní nebo specializované. Umístění je zpravidla v centrech 
městských sídel s vícepodlažní zástavbou.

51) Výrobní služby - stavby pro drobnou řemeslnou výrobu a služby, které svým provozem 
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí 
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, např. krejčovství, sklenářství,
rámařství, zámečnictví, knihařství, zahradnictví, malířství a natěračství, výroba obuvi
a kožené galanterie, cukrářská a pekařská výroba apod. 

52) Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – služby, které svým provozem, 
technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují jeho 
kvalitu (např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, kovovýroba, provozovny 
stavební údržby, apod.).

53) Zahrádkářská chata - stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s možností podsklepení
a podkroví), umístěná v plochách zahrad.

54) Zastavitelnost pozemku - procento zastavění pozemku – vyjadřuje rámcová pravidla 
prostorového uspořádání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných
a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely). 

55) Zařízení pro využívání volného času – hřiště, lezecké stěny, lanové dráhy apod.

56) Zemědělská výroba – chov hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin za 
účelem zisku (nikoliv pro vlastní potřebu majitelů).

57) Zemědělská výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí (např. obory, 
bažantnice apod.).

58) Zeleň veřejná – plochy zeleně přístupné bez omezení 24 hodin denně s funkcí relaxační, 
okrasnou, zlepšující pohodu bydlení (travní, keřové, stromové patro dle možností 
lokality).

59) Změna stavby – nástavby, přístavby, stavební úpravy.

60) Zřizování – tj. změnou účelu užívání zejména stávajících ubytovacích zařízení, ale 
i jiných staveb na kategorii ubytovna, dále přístavbou, nástavbou apod.
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PŘÍLOHA 

NÁVRH 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO HAVÍŘOV 

________________________________________________________ 
 

 
Obecně závazná vyhláška   č. ../2018,    

kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne            usnesením č.                usneslo 

vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. d), § 35  a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato obecně závazná vyhláška upravuje termín a podmínky provedení speciální ochranné 

deratizace
1
 na území města Havířova (dále jen „území města“) k zajištění ochrany zdraví. 

 

 

Čl. 2 

Rozsah a doba provedení speciální ochranné deratizace 

 

(1) Na základě zvýšeného výskytu škodlivého hlodavce potkana obecného (Rattus 

norvegicus) se k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje 

na území města provedení speciální ochranné deratizace. 

 

(2) Speciální ochranná deratizace bude provedena na území města třikrát, a to v době: 

 

a) od 20.10.2018 do 20.11.2018 

b) od 01.04.2019 do 30.04.2019  

c) od 01.10.2019 do 31.10.2019. 

 

(3) Speciální ochrannou deratizaci zajistí
2
 a provedou

3
 osoby stanovené zvláštním právním 

předpisem.  

 

 

 

                                                 
1
 § 55 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  

      ve znění pozdějších předpisů   
2
 § 57 odst. (2)  zákona č. 258/2000 Sb. : 

„Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit 

každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při 

zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o 

obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty 

první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační 

složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.“ 
3
 § 58 zákona č. 258/2000 Sb. 
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Čl. 3 

Kontrola 

 

Kontrolou dodržování povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce jsou pověřeni 

zaměstnanci odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova a strážníci Městské policie 

Havířov. 

 

 

Čl. 4 

Sankce 

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů
4
. 

 

 

Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení 

na úřední desce Magistrátu města Havířova a pozbývá platnosti dnem 1.11.2019.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

................................................................  

Mgr. Jana Feberová, primátorka města  

 

 

 

 

................................................................  

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky  

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

Účinnost dne: 

 

 

 

                                                 
4
 § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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Příloha 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.  ../2018, kterou se zrušuje Nařízení Městského národního 

výboru č. 1/78/OHR, kterým se vydává Koupalištní řád pro návštěvníky letního 

koupaliště Havířov  

 

Zastupitelstvo   města    Havířova  se na svém zasedání dne  24. 9. 2018  usnesením                       

č. ../..ZM/2018 usneslo vydat  na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

 

 

Čl. 1 

Předmět 

      

Zrušuje se Nařízení Městského národního výboru č. 1/78/OHR, kterým se vydává Koupalištní 

řád pro návštěvníky letního koupaliště Havířov. 

 

 

 

                Čl. 2 

                      Účinnost  

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 

vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Havířova. 

 

 

 

 

................................................................                                        

Mgr. Jana Feberová 

primátorka města                         

 

 

 

 

................................................................                                        

Bc. Josef  Bělica 

náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

Účinnost dne:   
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Důvodová zpráva: 

Dne 22. května 2018 se konala řádná valná hromada (dále též „VH“) společnosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“). 

Jednání VH proběhlo v souladu s navrženým programem jednání, o němž byla Rada města 

Havířova (dále jen „RMH“) informována dne 2. května 2018. Dále byl program jednání VH 

doplněn o protinávrhy akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodům 5 a 8 programu.  

Ing. Miroslav Frank podal protinávrhy dne 3. května 2018, tj. až po schůzi RMH a tudíž o 

těchto protinávrzích nebylo za město hlasováno. 

VH zahájil místopředseda představenstva Dr. Ing. Miroslav Kyncl, který konstatoval, že na 

VH bylo přítomno 11 akcionářů mající akcie o jmenovité hodnotě 1 280 799 Kč, což 

představovalo 98,76 % základního kapitálu společnosti. VH byla prohlášena za 

usnášeníschopná.  

 

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech a informace o hlasování zástupce města: 

Pořad jednání Hlasování za 

město dle 

RMH 

Výsledek hlasování 

přítomných akcionářů 

1 Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné 

hromady 

Bez hlasování Bez hlasování 

2 Schválení jednacího a hlasovacího řádu 

valné hromady   

Pro Pro: 99,94 % 

3 Volba orgánů valné hromady  Pro Pro volbu předsedy, 

zapisovatelky, 

ověřovatele: 99,94 %  

Pro volbu skrutátora: 

100 % 

4 Prezentace těchto materiálů:  

a) Výroční zpráva za účetní období roku 

2017, zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

za účetní období roku 2017  

 

b) řádná účetní závěrka za účetní období  

roku 2017  

Bez hlasování -   

projednáno 

 

 

 

 

Bez hlasování -   

projednáno 

Bez hlasování -  

projednáno 

 

 

 

 

Bez hlasování -  

projednáno 

5 Návrh na rozdělení zisku dosaženého za 

účetní období  roku 2017 

Bez hlasování -   

projednáno 

Bez hlasování -  

projednáno 

6 Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní 

závěrce za účetní období toku 2017, k 

návrhu na rozdělení zisku dosaženého za 

účetní období roku 2017 a výsledek 

přezkumu zprávy o vztazích za účetní 

období 2017 

Bez hlasování -   

projednáno 

Bez hlasování -  

projednáno 

7 Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti Bez hlasování -   

projednáno 

 

 

Bez hlasování -  

projednáno 
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8 Schválení  

a) zprávy představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

za účetní období  roku 2017, výroční zprávy 

za účetní období roku 2017, řádné účetní 

závěrky za účetní období roku 2017  

b) rozdělení zisku dosaženého za účetní 

období roku 2017 včetně stanovení výše a 

způsobu výplaty podílu na zisku  

 

Pro 

 

 

 

 

 

 

Pro 

 

 

Pro schválení zprávy 

představenstva:   

99,92 %  

Pro schválení účetní 

závěrky: 99,97 %  

 

 

Pro rozdělení zisku: 

99,92 % 

9 Změna stanov společnosti Pro Pro:  99,92 % hlasů 

10 Volba 13 členů představenstva Pro Pro zvolení jednotlivých 

členů: 99,91 % až 99,97 

% hlasů 

11 Schválení smluv o výkonu funkce nově 

zvolených členů představenstva 

Pro Pro schválení smluv 

jednotlivých členů: 

99,91 % až 99,97 % 

hlasů 

12 Volba 2 členů dozorčí rady Pro Pro zvolení RNDr. 

Lukáše Ženatého: 99,92 

% hlasů 

Pro zvolení Raula 

Martího Segury: 99,97 

% hlasů 

13 Schválení smluv o výkonu funkce nově 

zvolených členů dozorčí rady 

Pro Pro schválení smlouvy 

RNDr. Lukáše 

Ženatého: 99,97 % 

hlasů 

Pro schválení smlouvy  

Raula Martího Segury: 

99,91 % hlasů 

14 Určení auditora (dle § 17 odst. 1 zák. č. 

93/2009 Sb., o auditorech)  

Pro Pro: 99,97 % hlasů 

 

15 Závěr Bez hlasování Bez hlasování 

  

Blíže k některým bodům programu: 

2. - Byl schválen jednací a hlasovací řád VH.  

3.  - Byly schváleny orgány VH.  

8.  - Pan Ing. Miroslav Frank podal protinávrh, kterým navrhl neschválit Zprávu 

představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 

2017, výroční zprávu za účetní období 2017, řádnou účetní závěrku za účetní období 

2017 a dále navrhl veškerý dosažený zisk za účetní období roku 2017 v celkové výši 

298.727.616,24 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.  

Po provedeném hlasování byl schválen původní návrh představenstva, tj. byla 

schválena Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku za rok 2017, výroční zpráva za rok 2017 a řádná účetní závěrka za 

rok 2017 a bylo schváleno rozdělení zisku za účetní období 2017 v celkové výši 

298.727.616,24 Kč tak, že část zisku ve výši 297.424.550,00 Kč bude rozdělena 

mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 
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1.303.066,24 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Proti 

těmto  rozhodnutím podal pan  Ing. Miroslav Frank protest. 

9. - Byla schválena změna stanov společnosti, tj. byl změněn počet členů dozorčí rady 

volených  a odvolávaných valnou hromadou  na 8 členů a počet členů dozorčí rady 

volených a odvolávaných zaměstnanci na 4 členy a dále, že každý akcionář pro 

přednesení své žádosti o vysvětlení ke každému bodu pořadu jednání valné hromady 

má přiměřené časové omezení v délce 5 minut. 

10. - Bylo zvoleno 13 nových členů představenstva, a to :  

Felix Parra Mediavilla, Luis Francisco de Lope Alonso, Isidoro Antonio Marbán 

Fernándéz, Luis Carrero Bosch, José María Álvarez Oblanca, Mark Muller Aquirre, 

Francisco José Araque Padilla, prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Václav Holeček, 

Ing. Miroslav Šrámek, Mgr. Věra Palková, Ing. Zdeňek Trejbal, Ph.D., Ing. Ladislav 

Šincl. 

11. - Byly schváleny smlouvy o výkonu funkce zvolených členů představenstva. 

12. - Byli zvoleni 2 noví členové dozorčí rady, a to  RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. a Raul 

Martí Segura. 

13.  - Byly schváleny smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady. 

14. - Pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 2018 byla určena auditorská 

společnost  Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 

18600, IČO 49620592 

 

Statutárnímu městu Havířov náleží výplata dividend ve výši 86 Kč/1 akcii. Majetkový podíl 

města je 9 ks akcií, což činí výplatu dividend 774 Kč před zdaněním, tj. po zdanění 15 % ve 

výši 658 Kč.  

 

Dne 19.7.2018 byly na příjmový účet města připsány dividendy za rok 2017 ve výši 658 Kč.  

 

Zápis o jednání řádné valné hromady a podkladové materiály k VH společnosti jsou trvale 

uloženy k nahlédnutí na odboru právních služeb MMH. 

 

Město zastupoval na základě plné moci Ing. Bohuslav Niemiec. 

Majetkový podíl města: 9 ks kmenových akcií na jméno 1 000 Kč (0,00026 %). 
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Důvodová zpráva: 

Dne 5. června 2018 se konala řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., (dále jen 

„společnost“).  

Na valné hromadě společnosti byli přítomni akcionáři, kteří vlastnili 147 989 ks akcií, což 

představovalo 97,24 % z celkového počtu 152 185 ks akcií.   

Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopná.  

Jednání valné hromady proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 23. května 2018.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech a informace o hlasování zástupce města: 

Pořad jednání Výsledek 

hlasování 

 (% přítomných 

akcionářů) 

Hlasování za 

město dle RMH 

1 Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné 

hromady 

Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady  Pro: 100% hlasů Pro 

3 Přednesení a projednání výroční zprávy 

společnosti za rok 2017 včetně zprávy 

představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o 

vztazích mezi propojenými osobami, řádné 

účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na 

rozdělení zisku za rok 2017 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

4 Přednesení a projednání zprávy auditora a 

výroku auditora o přezkoumání řádné účetní 

závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní 

období roku 2017 včetně zprávy společnosti o 

stavu jejího majetku a o vztazích mezi 

propojenými osobami 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

5 Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o 

výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí 

rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní 

období roku 2017 a k návrhu představenstva na 

rozdělení zisku společnosti za účetní období 

roku 2017, stanovisko dozorčí rady k přezkumu 

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

6 Schválení řádné účetní závěrky za  období 

1.1.2017 do 31.12.2017  

Pro: 100 % hlasů 

 

Pro 

7 Schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti 

za účetní období roku 2017   

Pro: 100% hlasů 

 

Pro 

8 Volba člena dozorčí rady Ing. Václava Brabce Pro: 100% hlasů Pro 

9 Určení auditora FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 

61947407 dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o 

auditorech  

Pro: 100% hlasů Pro 

10 Závěr Bez hlasování  Bez hlasování  
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Blíže k některým bodům:  

Ad 2. Za předsedu valné hromady byl zvolen JUDr. Vít Srba, za zapisovatele byl zvolen  

Mgr. Martin Bartel, za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Václav Brabec  

a Ing. Renáta Mikulcová a za osobu pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena paní 

Dagmar Štrbová.  

Ad 7. Předseda valné hromady prezentoval návrh představenstva, aby čistý zisk společnosti 

vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2017 ve výši 44.146.632,36 Kč 

byl rozdělen následovně:  

- příděl do nerozděleného zisku minulých let ve výši 14.146.632,36 Kč 

- výplata podílu na zisku za rok 2017 ve výši 30.000.000,00 Kč. 

V rámci otevřené rozpravy nikdo z přítomných akcionářů nevznesl k návrhu žádost  

o podání vysvětlení či protinávrh. Po provedeném hlasování byl schválen návrh 

představenstva ve znění, jak je uvedeno shora.  

Dále valná hromada přijala i usnesení týkající se splatnosti dividend a způsob jejich 

výplaty s tím, že: 

- rozhodný den pro výplatu dividend: 21.5.2018 

- den splatnosti a zahájení výplaty dividend: 6.6.2018. 

Statutárnímu městu Havířov náleží výplata dividend ve výši 3 059 237,11 Kč.  

Dne 21.6.2018 byly dividendy připsány na účet města. 

Ad 8. Za člena dozorčí rady společnosti byl zvolen Ing. Václav Brabec, který souhlasil 

s návrhem stát se členem dozorčí rady společnosti.  

Ad 9.   Byl schválen auditor pro účetní období roku 2017, a to společnost FSG Finaudit, s.r.o., 

se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, IČO: 61947407. 

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

Město zastupoval na základě plné moci pan Ing. Karel Šlachta. 

Majetkový podíl města: 10,20%.  
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Důvodová zpráva: 

Dne 8. června 2018 se konala valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO  

47677287  (dále jen „společnost“).  

Na jednání valné hromady byli přítomni akcionáři, kteří vlastnili 135 ks akcií, což 

představovalo 92 % z celkového počtu 146 akcií. Valná hromada byla usnášeníschopná.  

Jednání valné hromady proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 23. května 2018.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech programu a informace o hlasování zástupce města: 

 

Body programu Výsledek 

hlasování 

( % přítomných 

hlasů) 

Hlasování za 

město dle RMH 

1 Zahájení  Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady  Pro: 100%  Pro 

3 Zpráva představenstva o činnosti a stavu 

majetku společnosti, podnikatelský záměr  

r. 2018 

Bez hlasování – 

vzato na vědomí 

Bez hlasování – 

vzato na vědomí 

4 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně 

zprávy auditora 

Bez hlasování - 

vzato na vědomí 

Bez hlasování - 

vzato na vědomí 

5 a) Schválení roční účetní závěrky 

 

b) Schválení rozdělení zisku 

- protinávrh zástupce akcionáře Obec 

Horní Suchá 

 

 

- návrh představenstva  

Pro:  100  %  

 

 

Pro: 36 %  

Proti: 14 % 

Zdrželo se: 50 % 

 

Pro: 64 % 

Proti 36 % 

Zdrželo se: 0 % 

Pro 

 

 

Zdržel se  

 

 

 

Pro 

6 Schválení auditora pro rok 2018 Pro: 100 % Pro 

7 Závěr Bez hlasování  Bez hlasování  

   

k bodu 2 programu:  

Bylo zvoleno toto složení orgánů valné hromady:  

Předseda valné hromady – Mgr. Bc. Martin Polášek 

Zapisovatelka – Petra De Wine 

Skrutátoři – Miloš Kývala, Ing. Vavřinec Fójcik 

Ověřovatelé zápisu – Ing. Lukáš Raszyk, Ing. Jindřich Feber 

 

k bodu 3 programu:  

Předseda představenstva Mgr. Bc. Martin Polášek přednesl akcionářům zprávu  

o naplňování podnikatelského záměru společnosti. V roce 2017 bylo zejména dosaženo 

zpracování 13,5 tis. tun biologicky rozložitelných odpadů v rámci zkušebního provozu 

AD Technologie, realizace pilotního projektu „vypařovačky průsakové vody,  pořízení 

kolového nakladače pro provoz AD Technologie, nákup cca 6 ha pozemků pro rozvoj 
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areálu, získání dotací na realizaci studie proveditelnosti výroby alternativního paliva, 

zpracování projektu biologické rekultivace skládky, stavební povolení stavby „bypass 

bioplynu z AD do energobloku“, prodej 484 MWh přebytečné elektrické energie. 

  

k bodu 4 programu:  

Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Kuča seznámil akcionáře o průběhu a způsobu 

kontrolní činnosti dozorčí rady za hodnocené období. Dozorčí rada se zaměřila na 

kontrolu plnění cílů zakotvených v Podnikatelském záměru VIII. a IX. Bylo provedeno 

namátkové přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a nebyly shledány závady. 

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku a rozdělení 

vytvořeného zisku za účetní období roku 2017. 

 

k bodu 5 programu: 

a) Roční účetní závěrka za rok 2017 byla schválena.  

 

b) Poté byl přednesen návrh představenstva, aby zisk za rok 2017 ve výši 1.804.042,22 

Kč byl rozdělen takto: 

- výplata dividend (1.000,00 Kč/akcie)    146.000,00 Kč 

     - výplata tantiém       292.000,00 Kč 

     - nerozdělený zisk               1.366.042,22 Kč 

 

K tomuto přednesl protinávrh zástupce akcionáře Obec Horní Suchá – Ing. Karol 

Siwek, který navrhl, aby představenstvo společnosti přepracovalo rozdělení zisku za 

rok 2017. Jeho protinávrh nebyl schválen.  

 

Následně byl schválen původní návrh představenstva, jak je uvedeno shora pod 

písmenem b). 

 

Statutárnímu městu Havířov náleží výplata dividend ve výši 11.000,00 Kč před 

zdaněním. Dne 26.7.2018 byla částka 9 350 Kč představující dividendy po zdanění  

(15 %) připsána na příjmový účet města. 

 

k bodu 6 programu:  

Byl schválen auditor pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2018, a to 

Ing. Antonín Wzatek - auditor, č. oprávnění 1298, Ovocná 250/1a, 736 01 Havířov-

Životice. 

 

k bodu 7 programu:  

Na závěr Mgr. Bc. Martin Polášek poděkoval všem akcionářům za účast a ukončil jednání 

valné hromady.  

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

Město zastupoval na základě plné moci pan Miroslav Polak. 

Majetkový podíl města: 11 ks kmenových akcií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Zápis č.7/2018 

 

ZZááppiiss  čč..  77//22001188  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 6. 8. 2018 
 
 
Datum konání:  6. 8. 2018 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 7 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 6/2018 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na červen-červenec 2018 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 6/2018 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 6/2018 ze schůze 
KV ZMH ze dne 4. 6.2018. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. 
ZPŘ/48/OSRM/17 - Snižování spotřeby energie ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
                                  Ing. Karel Žák  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města - MKS 
Kontrolní skupina: Mgr. Dagmar Kotajná - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Ing. Eduard Heczko 
                                  Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 
Kontrolní skupina: Petr Wala - vedoucí pracovní skupiny 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 
                                                                                                                                                         Úkol trvá. 
 

Vedení a plnění závěrů valných hromad  
 
Havířovská teplárenská společnost, a.s. (Poznámka: změna složení kontrolní skupiny) 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Mgr. Dagmar Kotajná 
                     Úkol trvá. 
 
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Špok 
                     Úkol trvá. 
 
Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Smrček 
                                   Ing. Jiří Šebesta 
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 

 
4. Plán kontrolní činnosti na srpen - září 2018 

 
Vzhledem ke konci volebního období,  nebyly již nové úkoly na srpen - září 2018 stanoveny. Budou 
dokončeny rozpracované úkoly 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 
 

Hlasování o schválení plánu kontrol: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
7. RŮZNÉ a závěr 

 
Členové KV ZMH Ing. Jiří Šebesta a Ing. Karel Žák se omluvili z příštího jednání KV 3. 9.2018  
 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
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Přijatá usnesení: 
Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti na srpen-září 2018. 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 3. 9. 2018 v 16,30 hod.  
 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2. patře budovy 
Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město    

 
 
 
 
V Havířově dne 8. 8. 2018, zapsal Ing. Eduard Heczko 
 
 
 
 
 Ing. Eduard HECZKO, v.r.  
předseda KV ZMH 
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Zápis č.8/2018 

 

ZZááppiiss  čč..  88//22001188  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 3. 9. 2018 
 
 
Datum konání:  3. 9. 2018 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko a přivítal přítomné.  
 
V době zahájení bylo přítomno 5 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 7/2018 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  5 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 5 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 7/2018 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 7/2018 ze schůze 
KV ZMH ze dne 6. 8. 2018. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 

Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města - MKS 
Kontrola byla provedena dne 19.6. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 9/2018 byl řádně předložen. 
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 

Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 
Kontrola byla provedena dne 22.8. 2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 12/2018 byl řádně předložen. 
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
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Vedení a plnění závěrů valných hromad  
 
Havířovská teplárenská společnost, a.s. 
Kontrola byla provedena dne 15.8.2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 10/2018 byl řádně předložen. 
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrola byla provedena ve dnech 18.7. a 15.8.2018. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 11/2018 byl řádně předložen. 
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
 

 
4. RŮZNÉ a závěr 

 
Předseda kontrolního výboru informoval o docházce členů výboru za rok 2018. Poté poděkoval všem 
členům za provedenou práci v kontrolním výboru. 
 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 

 
 

 
 
 
V Havířově dne 5. 9. 2018, zapsala Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.6/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ AGENDY VALNÝCH HROMAD 

                                                Městská realitní agentura, s.r.o. 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaní pracovníci:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 20. června 2018 

    začátek v 8:30 hod.  konec 10:10 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2018. 

 

Kontrolu provedl:  pracovní skupina:  Ing. Karel Žák 

       Ing. Petr Smrček, Ing. Jiří Šebesta 

    

 

Obsah kontroly: 

Byla kontrolována agenda valné hromady společnosti Městská realitní agentura, s.r.o.  

Na společnost je vedena samostatná složka a spisy a veškerá agenda je založena  

na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH  a podklady z jednání valné hromady. 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Kontrola agendy VH – Městská realitní agentura, s.r.o.  

1. Usnesení  RMH č. 4166/82RM/2018 ze  dne 14.2.2018 – stanovení termínu a programu  

    VH společnosti MRA, s.r.o. na 2.5.2018, uloženo zaslat rozhodnutí v termínu  

    do 27.2.2018 – výpis č. dokumentu 58-61 

2. Doklad č. 62 – Pozvánka předána 27.3.2018, na webu MRA dne 14.3.2018 

3. Doklad č. 63 – Materiály pro VH předány prostřednictvím kanceláře primátorky 25.4.2018 

4. VH společnosti MRA,s.r.o. se konala 2.5.2018 v rámci jednání 86.RM – doloženo  

dokladem č. 64 -výpisy usnesení 4480-4486 

5. Zápis doručen 11.5.2018, vypraveno 10.5.2018 zápis z 2.5.2018 doložen doklad č. 66/2 

 

   Termíny i program – s p l n ě n o 

 

ZÁVĚR: 

 

Kontrolou agendy VH Městská realitní agentura, s.r.o. za rok 2017 nebylo zjištěno žádných 

závad.                                         
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V Havířově dne 29. června 2018  

Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 

 

 

 

Vyjádření vedoucího odboru právních služeb 

Magistrátu města Havířova:     

 

Bez připomínek 

 

 

 

 

Podpis, razítko   

 

 

…………………………..... 

      Mgr. Tomáš Kocián 

 

 

 

 

 

 

………………………….....             ………………………….....                            

                                                

Ing. Karel Žák          Ing. Petr Smrček     

člen Kontrolního výboru ZMH   člen Kontrolního výboru ZMH   

   

 

 

                                                 

  

………………………….....                                                     

Ing. Jiří Šebesta     

člen Kontrolního výboru ZMH   

 

 

 

 

 

 

 

 

CO:  1x originál založen KV ZMH 

 1x kontrolovaný subjekt - OPS  
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Záznam o výsledku kontroly č.7/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ AGENDY VALNÝCH HROMAD 

                                                Zámek Havířov, s.r.o. 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolovaní pracovníci:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 20. června 2018 

    začátek v 8:30 hod.  konec 10:10 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2018. 

 

Kontrolu provedl:  pracovní skupina:  Ing. Karel Žák 

       Ing. Petr Smrček, Ing. Jiří Šebesta 

    

 

Obsah kontroly: 

Byla kontrolována agenda valné hromady společností ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

Na společnost je vedena samostatná složka a spisy a veškerá agenda je založena  

na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH  a podklady z jednání valné hromady: 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

Kontrola agendy VH - ZÁMEK Havířov, s.r.o.  

1. Usnesení  RMH č. 4167/82RM/2018 ze  dne 14.2.2018 – stanovení termínu a programu  

    VH společnosti ZÁMEK Havířov, s.r.o. na 2.5.2018, uloženo zaslat rozhodnutí v termínu  

    do 27.2.2018 – výpis č. dokumentu 37/2 

2. Doklad č. 38/1,39/1 – rozhodnutí /2x/ odesláno 21.2.2018 + doručenka DS – splněno 

    Pozvánka dodána 20.3.2018 

3. Doklad č. 41 – Materiály pro VH předány prostřednictvím kanceláře primátorky 25.4.2018 

4. VH společnosti ZÁMEK Havířov,s.r.o. se konala 2.5.2018 v rámci jednání 86.RM – doloženo  

dokladem č. 42 -výpisy usnesení 4487-4492 

5. Zápis doručen 11.5.2018, vypraveno 10.5.2018 zápis z 9.5.2018 doložen doklad č. 44/2 

 

   Termíny i program – s p l n ě n o 

 

 

 

ZÁVĚR: 

Kontrolou agendy VH Zámek Havířov, s.r.o. za rok 2017 nebylo zjištěno žádné pochybení.                                         
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V Havířově dne 29. června 2018  

Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 

 

 

 

Vyjádření vedoucího odboru právních služeb 

Magistrátu města Havířova:     

 

Bez připomínek 

 

 

 

 

Podpis, razítko   

 

 

…………………………..... 

      Mgr. Tomáš Kocián 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….....             ………………………….....                            

                                                

Ing. Karel Žák          Ing. Petr Smrček     

člen Kontrolního výboru ZMH   člen Kontrolního výboru ZMH   

   

 

 

                                                 

  

………………………….....                                                     

Ing. Jiří Šebesta     

člen Kontrolního výboru ZMH   

 

 

 

 

 

 

 

CO:  1x originál založen KV ZMH 

 1x kontrolovaný subjekt - OPS  
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Záznam o výsledku kontroly č. 8/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:               Veřejné zakázky podle zák. č. 137/2006 Sb. 

- veřejná zakázka ZPŘ/48/OSRM/17 

- Snižování spotřeby energie ZŠ Gen.Svobody, Havířov-Šumbark 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

 

Kontrolovaní zaměstnanci:   Ing. Krejčová Lenka, referent oddělení investic OSRM 

 

 

Kontrola provedena dne: 9. května 2018 

    začátek v 15,00 hod.  konec 16,00 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Petr Wala, vedoucí pracovní skupiny 

    Mgr. Michaela Horňáková 

Ing. Karel Žák 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

1. byly předloženy veškeré podklady týkající veřejné zakázky ZPŘ/48/OSRM/17/ Snižování 
spotřeby energie ZŠ Gen.Svobody, Havířov Šumbark 

2. doloženo splnění usnesení RM č. 2874/59RM/2017 k zahájení zadávacího řízení 
3. doloženo splnění usnesení RM č. 3103/62RM/2017 k rozhodnutí o výběru nabídky 

dodavatele/hodnocení nabídky ze dne 28.4.2017, smlouva o dílo se Společnosti THE+STA 
pro revitalizaci ZŠ Gen.Svobody, Havířov-Šumbark, s.r.o. č. 429/OSRM/2017 z 18.5.2018, 
cena dodávky 37.865.747,- Kč vč. DPH se skutečnou cenou 38.441.477,85 Kč vč. DPH po 
započtení víceprací a méněprací 

4. doložen předávací protokol o předání díla ze dne 9.11.2017 s vypsanými vadami a 
nedodělky s termíny jejich dodatečného odstranění jenž byli stanoveny na nejzazší datum 
31.5.2018 s ohledem na klimatické podmínky (u díla byla uplatněna pozastávka 10%) 

 

 

Závěr kontroly:  

 

Předmětná veřejná zakázka byla realizována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a vlastní 

kontrolou nebylo zjištěno pochybení.                        
  

 
 
V Havířově dne 28. 5.2018  
Zapsal: Petr Wala 
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Vyjádření vedoucího odboru územního rozvoje:    
 

Bez připomínek. 

 
 
…………………………….. 
Ing. arch. Karel Mokroš 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Karel Žák                                      Mgr. Michaela Horňáková 

člen Kontrolního výboru ZMH                                           člen Kontrolního výboru ZMH        

 

 

 

 
……………………………….                                          
Petr Wala                                                                  
člen Kontrolního výboru ZMH                                               
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor územního rozvoje 
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Záznam o výsledku kontroly č. 9/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:               Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových 

organizací města – Městské kulturní středisko (MKS) 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

 

Kontrolovaná osoba:          Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS 

 

 

Kontrola provedena dne: 19. června 2018 

    začátek v 14,00 hod.  konec 15,30 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Mgr. Dagmar Kotajná, vedoucí pracovní skupiny 

    Ing. Eduard Heczko 

Mgr. Gustav Dytko 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Protokol o kontrole: od 6. 7. do 21. 9. 2017, kontrolované období 1. 9. 2015 – 31. 7. 2017 

Předmětem kontroly bylo následující: 

- Dodržování povinností vymezených v ustanovení paragraf 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na 

1) Povinnosti na úseku dovolené 

2) Povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců 

3) Povinnosti na úseku pracovní doby 

4) Povinnosti na úseku rovného zacházení 

 

Protokol z kontroly byl doručen 11. 10. 2017 

Celkem bylo shledáno 13 bodů zjištění. Na tento protokol MKS reagovalo zprávou 26. 10. 2017 – 

MKS podalo námitky o podjatosti inspektora a námitky proti kontrolním zjištěním.  

Oblastní Inspektorát práce svým usnesením ze dne 21. listopadu 2017 neshledal podjatost 

inspektora a tím jej nevyloučil z prováděné kontroly. Zároveň zaslal vyjádření k vyřízení námitek. 

Z 13 zjištění celkem 4 námitky byly uznány jako oprávněné. U zbývajících byly námitky zamítnuty, 

zůstaly v platnosti. 

Dne 4. 12. 2017 Oblastní inspektorát práce vyzval MKS k podání písemné zprávy o odstranění 

nedostatků uvedených v protokole ze dne 9. 10. 2017 a vyřízení námitek ze dne 21. 11. 2017 

Na základě toho MKS dne 20. 12. 2017 zaslalo Oblastnímu inspektorátu práce Zprávu o odstranění 

a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. 

 

K dnešnímu dni, tj. 19. června 2018, nebyly ze strany Oblastního inspektorátu práce doručeny 

žádné dokumenty a ani nebyly stanoveny žádné sankce. 
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Ředitelka MKS Mgr. Yvona Dlábková informovala paní náměstkyni  BC. Alenu Zedníkovou i paní 
primátorku osobně o zahájení kontroly, a to začátkem července 2017. Následně informovala vedení 
města o samotném průběhu a výsledku kontroly provedené Oblastním inspektorátem práce. MKS 
podle platného znění zřizovací listiny a dále Zásad řízení a hospodaření příspěvkových organizací 
v platném znění podalo písemně zprávu o průběhu kontroly ve Výroční zprávě příspěvkové 
organizace 2017. 

 

 

Závěr kontroly:  

Kontrolou agendy BOZP a pracovních podmínek zaměstnanců nebylo zjištěno žádných 

závad.  
 
 
V Havířově dne 20. 8. 2018  
Zapsala: Mgr. Dagmar Kotajná 
 
 
 
 

Vyjádření ředitelky MKS:    
 

Bez připomínek. 

 
 
…………………………….. 
Mgr. Yvona Dlábková 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Mgr. Dagmar Kotajná                            Ing. Eduard Heczko 

členka Kontrolního výboru ZMH                                           člen Kontrolního výboru ZMH        

 

 

 

 
……………………………….                                          
Mgr. Gustav Dytko                                                                  

člen Kontrolního výboru ZMH                                               
                                   
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – MKS 
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Záznam o výsledku kontroly č. 10 /2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 

 
 

Předmět kontroly: Vedení a plnění závěrů valné hromady Havířovská teplárenská 

společnost, a.s. Havířov 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu za rok 2018 

 

 

Kontrolovaný:      Odbor právních služeb MMH 

 

 

Kontrola provedena dne: 15. 8.2018 

     

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                                Ing. Eduard Heczko 

    Mgr. Dagmar Kotajná 
 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Rada města Havířova jako jediný akcionář společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., na 

svém jednání 14. 2.2018 přijala usnesení č. 4165/82RM/2018, kterým žádá představenstvo o svolání 

jednání jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady v termínu dne 23. 5.2018 

ve 13,30 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek Havířov s navrženým pořadem valné 

hromady a současně uložila 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva společnosti TSH a.s.  

                                                                                           Z: vedoucí OPS 

                                                                                           T: 28.2.2018 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2018 na odbor kancelář 

primátorky v listinné podobě 

          Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                                T: 20.4.2018 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  23.5.2018 na internetových stránkách 

společnosti TSH a.s. 

                                                                                Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                                T: 20.4.2018 

4. předat podepsané materiály k bodům 3 až 10 pořadu jednání valné hromady  

dne 23.5.2018    na odbor kancelář primátorky v listinné a elektronické podobě 

          Z: předseda předst. TSH a.s. 

                               T: 16.5.2018 

Kontrolou bylo ověřeno, že všechny výše uložené úkoly byly ve stanovených termínech splněny. 

 

Valná hromada společnosti HTS, a.s. se uskutečnila 23. 5.2018 a projednala všechny body 

schváleného programu.  

Rovněž rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017  11 154 636,22 Kč 

takto: 

příděl do rezervního fondu           560 000,00 Kč 

příděl do sociálního fondu       2 400 000,00 Kč 

dividendy          6 300 000,00 Kč 
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podíl na hospodářském výsledku pro zaměstnance  1 500 000,00 Kč 

tantiémy pro pro členy představenstva a dozorčí rady    360 000,00 Kč      

nerozdělený zisk                                                      34 636,22 Kč 

celkem                11 154 636,22 Kč  

a rozhodla, že výplaty dividend a tantiém budou provedeny převodem na účet do 30. 6.2018. 

Kontrolou bylo zjištěno, že dividenda ve schválené výši 6 300 000,00 Kč byla na účet města 

připsána 28. 6.2018 a tantiémy byly členům orgánů společnosti vyplaceny ve výplatním termínu 

společnosti 11. 6.2018. 

 

Závěr kontroly:  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 
 
V Havířově dne 15. 8.2018  
Zapsal: Ing. Eduard Heczko 

 

 

 

Vyjádření vedoucího OPS MMH:    
 

Bez připomínek. 

 
 
…………………………….. 
     Mgr. Tomáš Kocián 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
             
                                                                                      
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Eduard Heczko                                      Mgr. Dagmar Kotajná 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                     členka Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt - OPS 
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Záznam o výsledku kontroly č. 11 /2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 

 
 

Předmět kontroly: Vedení a plnění závěrů valné hromady Technické služby Havířov, a.s.  

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu za rok 2018 

 

 

Kontrolovaný:      Odbor právních služeb MMH 

 

 

Kontrola provedena dne: 18. 7. 2018 a 15. 8. 2018 

     

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                                Ing. Eduard Heczko 

    Ing. Petr Špok 
 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Rada města Havířova jako jediný akcionář společnosti Technické služby Havířov a.s. na svém 

jednání 14. 2.2018 přijala usnesení č. 4164/82RM/2018, kterým žádá představenstvo o svolání 

jednání jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady v termínu dne 23. 5.2018 

ve 14:15 hodin v salonku 1. patro v budově Hotelu Zámek Havířov s navrženým pořadem valné 

hromady a současně uložila 

1. zaslat žádost o svolání valné hromady předsedovi představenstva společnosti TSH a.s.  

                                                                                           Z: vedoucí OPS 

                                                                                           T: 28.2.2018 

2. vypracovat a předat pozvánku na valnou hromadu konanou dne 23.5.2018 na odbor kancelář 

primátorky v listinné podobě 

          Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                                T: 20.4.2018 

3. uveřejnit pozvánku na valnou hromadu konanou dne  23.5.2018 na internetových stránkách 

společnosti TSH a.s. 

                                                                                Z: představenstvo TSH a.s.  

                                                                                T: 20.4.2018 

4. předat podepsané materiály k bodům 3 až 10 pořadu jednání valné hromady  

dne 23.5.2018    na odbor kancelář primátorky v listinné a elektronické podobě 

          Z: předseda předst. TSH a.s. 

                               T: 16.5.2018 

Kontrolou bylo ověřeno, že všechny výše uložené úkoly byly ve stanovených termínech splněny. 

 

Valná hromada společnosti TSH, a.s. se uskutečnila 23. 5.2018 a projednala všechny body 

schváleného programu.  

Rovněž rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017  5 345 317,12 Kč 

takto: 

příděl do rezervního fondu         267 265,86 Kč 

příděl do sociálního fondu        534 531,71 Kč 

dividendy        1 870 916,60 Kč 
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tantiémy pro představenstvo společnosti     252 000,00 Kč   

tantiémy pro dozorčí radu společnosti     126 000,00 Kč      

příděl do sociálního fondu nad rámec stanov    801 797,57 Kč 

dar nadačnímu fondu Teplo na dlani      300 000,00 Kč 

nerozdělený zisk                                                1 192 805,38 Kč 

celkem                 5 345 317,12 Kč  

a rozhodla, že výplaty dividend a tantiém budou provedeny převodem na účet do 30. 6.2018. 

Kontrolou bylo zjištěno, že dividenda ve schválené výši 1 870 916,22 Kč byla na účet města 

připsána 21. 6.2018 a tantiémy byly členům orgánů společnosti vyplaceny ve výplatním termínu 

společnosti v měsíci červnu. 

 

Závěr kontroly:  

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 
 
V Havířově dne 15. 8.2018  
Zapsal: Ing. Eduard Heczko 

 

 

 

Vyjádření vedoucího OPS MMH:    
 

Bez připomínek. 

 
 
…………………………….. 
    Mgr. Tomáš Kocián 
 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
          
                                                                                         
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Eduard Heczko                                      Ing. Petr Špok 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                     člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt - OPS 
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Záznam o výsledku kontroly č. 12/2018 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
Předmět kontroly:               Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 

- 3x petice za rok 2017 

- 4x petice za rok 2018 ke dni 22. srpna 2018 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

 

Kontrolovaní zaměstnanci:   Vargová Renáta, odbor právních služeb MMH 

 

Kontrola provedena dne: 22. srpna 2018 

    začátek v 15,00 hod.  konec v 16,00 hod. 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Petr Wala, vedoucí pracovní skupiny 

    Mgr. Michaela Horňáková 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

1. Byly předloženy veškeré podklady týkající se podaných petic v letech 2017-2018. 
2. Zkontrolovány byly tři petice z roku 2017 a doposud čtyři z roku 2018 na plnění dle zákona 

č. 85/1990 Sb., dále jen „zákon“ kdy byly kontrolovány lhůty pro podání, vyřízení a 
doručení odpovědí a zda-li petice plní požadavky zákona, především pak v podpisových 
listinách a zdali není v rozporu s ustanoveními zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb., § 1 - 
§ 6. Petice č.j. MMH/34070/2017 a petice č.j. MMH/64386/2018 byli kontrolní skupinou 
kontrolovány detailněji se zjištěním uvedeným v bodě 3. a 4. tohoto záznamu. 

3. Petice č.j. MMH/34070/2017 „Petice za svolání místního referenda k umístění imigrantů“ 
od zástupce SPD Tomio Okamura podaná dne 24. dubna 2017. Bylo zjištěno, že z cca 7000 
podpisů občanů ČR odpovídalo zákonu pouze asi 4100 podpisů, čímž nebyl naplněn § 8 
odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu, který požaduje alespoň 10% podpisů 
oprávněných osob (voličů), tj. 6200 osob. Podpisy občanů ČR v podpisových listinách 
nesplňovali požadavky zákona většinou pro svou neúplnost (jméno, příjmení a bydliště). 
Tím byl zvolen postup pro naložení se žádosti občanů v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle kterého projednalo petici zastupitelstvo samostatně 
do 90. dnů a to na zasedání dne 26. června 2017.  

4. V petici č.j. MMH/64386/2018 „Petice za revokaci rozhodnutí RMH č. 4566/87/RM/ 
/2018 ze dne 23.05.2018“ podané od zástupce petičního výboru občanů na Zastupitelstvu 
města Havířova dne 21. června 2018 bylo uvedeno, že podepsaní občané v petici žádají, aby 
Rada města Havířov revokovala své rozhodnutí a jmenovala ředitelem ZŠ M. Pujmanové 
v Havířově kandidáta podle doporučení výběrové komise. Kontrolou bylo zjištěno, že petice 
nesplňovala požadavky zákona, kdy nebyla označena tak, aby bylo zřejmé jaká petice má 
být podpisy podpořena. V podpisových listinách byl totiž uveden pouze požadavek na 
revokaci rozhodnutí RMH a nikoliv požadavek na jmenování ředitele. Navíc u řady podpisů 
občanů nebyl uveden úplný údaj o bydlišti, což bylo také v rozporu se zákonem. Rada města 
Havířova přesto na své schůzi dne 27. června 2018 vzala petici usnesením na vědomí           
a trvala na svém usnesení ze dne 23. května 2018 ve věci jmenování ředitele ZŠ M. Pujma-
nové v Havířově se zdůvodněním, že postupovala v souladu se školským zákonem č. 
561/2004 Sb. a vyhláškou č. 54/2004 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích. 
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Závěr kontroly:  

 

Předmětné petice z roku 2017 a 2018 byly vyřízeny v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. a vlastní 

kontrolou nebylo zjištěno pochybení.                        
  

 
 
V Havířově dne 27. srpna 2018  
Zapsal: Petr Wala 
 
 
 
 

Vyjádření vedoucího odboru právních služeb:    
 

Bez připomínek. 

 
 
 
 
…………………………….. 
Mgr. Tomáš Kocián 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                           ……………………………..…… 

Petr Wala                                                    Mgr. Michaela Horňáková 

člen Kontrolního výboru ZMH                                           členka Kontrolního výboru ZMH        

 

 
 
 
 
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb MMH 



 

1 
Přehled činnosti vedení města 

 od 14.06.2018 do 12.09.2018 

 

                             Mgr. Jana FEBEROVÁ, primátorka města    Příloha

  

 

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konané dne 24. září 2018 

(od 14.06.2018 do 12.09.2018) 

 

14.06. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - konkurzní řízení na ředitele ZŠ  

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

           - jednání s p. Brabcem, p. Bábou - představení sportovní akce 

           - jednání s MUDr. Barnetovou, Mgr. Čurdovou, dětské oddělení NsP Havířov- 

             Benefiční koncert nazvaný „Děti dětem“ 

 

15.06. - slavnostní přijetí zahraniční delegace partnerského města Mažeikiai, Litva 

           - Těrlicko - vernisáž výstavy fotografií pana RSDr. Josefa Talaše 

 

18.06. - jednání s p. Kovárem - nové možnosti prezentace „Havířova v květech“  

           - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - účast na jednání komise SPOD 

  

19.6. - „Den s primátorkou města“ - přijetí žáků ZŠ M. Kudeříkové, vítězů vědomostní 

           soutěže „Naše město Havířov“ 

         - KD Radost - vernisáž výstavy ručních prací seniorů 5 měst      

 

20.06. - jednání se zástupci ZŠ a MŠ Havířov-D. Datyně - žádost o podporu projektu 

             výukových kapacit 

           - ZŠ M. Kudeříkové, školní hřiště - akce Krajského vojenského velitelství Ostrava 

             - branná soutěž pro žáky v rámci projektu „Přípravy občanů k obraně státu“ 

           - jednání s občanem p. Zelinou - doprava, parkování ve městě 

           - KD L. Janáčka - „MISS Reneta 2018“ 

 

21. - 22.06. - SC Lysá nad Labem, výstaviště - XIX. ročník výstavy „Šikovné ruce našich  

            seniorů pro radost a potěšení“    

 

22.06. - 23.06. - SC Pardubice - zasedání Komory statutárních měst SMO ČR  

 

24.06. - vítání občánků 

 

25.06. - pracovní porada s Mgr. Dybovou, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - slavnostní otevření KFC v Havířově 

           - porada vedení 

           - schůze Rady města Havířova 

           - zasedání Zastupitelstva města Havířova 
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26.06. - SC Praha - jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj 

 

27.06. - schůze Rady města Havířova 

           - jednání k problematice strategie odpadového hospodářství 

 

28. - 01.07. - SC Omiš, Chorvatsko - 52.ročník festivalu „Dalmatských kapel“  

 

02.07. - rozhovor pro TV Polar     

           - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - porada vedení 

           - jednání s Ing. Wolným - kanalizace na Šumbarku, úprava zeleně  

 

03.07.  - konkurzní řízení na ředitelku MŠ   

            - jednání s paní Ševčíkovou - příjezdová cesta ul. K. Světlé 

            - Šumbark - jednání s Ing. Wolným  

  

04.07.  - pietní akt 57. výročí tragédie na Dole Dukla 

            - jednání s ředitelkou a účetní  MŠ Lipová za účasti tajemníka MMH 

 

09.07. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - porada vedení 

           - jednání s paní Drozdovou 

           - jednání s Mgr. Hoňkem, ředitelem Církevního střediska volného času sv. J.Boska 

           - Městská knihovna Havířov - vernisáž výstavy výtvarných dekorativních a rukodělných 

             prací osob se zdravotním postižením  

 

10.07. - jednání s pí Salamonovou, p. Eichlerem - Karvinský deník – spolupráce 

           - jednání s p. Kubíčkem - SK Box 

           - MŠ Přímá - jednání s ředitelkou a zástupkyní Inspektorátu práce          

 

11.07. - TESCO Havířov - slavnostní předání šeku 

           - přijetí manželů Belkových - bezpečnostní situace ve městě v lokalitě ul. Smrková, 

             Šumbark 

 

12.07. - rozhovor pro TV Polar 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - jednání s p. Tumou - „Protidrogový vlak“ 

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov a zástupci hudební skupiny 

             NEBE (Jazz club) 

 

13.07. - běžná agenda  

 

14.07. - svatební obřady 

 

16.07. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - konkurzní řízení na ředitele ZŠ 

           - porada vedení 

 

17.07. - VZ „Mobilní služebna MP Havířov – přestavba“ 
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           - Magistrát města Ostravy - jednání Řídícího výboru ITI Ostravské aglomerace 

 

18.07. - šetření na místě ul. Přímá za účasti pí Ševčíkové a zástupce odboru komunálních  

             služeb 

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

           - jednání s občankou pí Žigovou - bytová problematika  

           - jednání s pí Kučovou, Vojtěškovou - lokalita ul. Letní  

 

19.07. - VZ „Mobilní služebna MP Havířov – přestavba“ 

           - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

 

20.07. - jednání s pí Brandýsovou, Kroužek krojovaných horníků Dolu František, Horní Suchá 

 

23.07. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - p. Janalík, Český rozhlas Ostrava 

           - jednání se starostkou města Třince - spolupráce mezi městy 

  

24.07. - jednání s Ing. Matějem, ředitelem NsP Havířov - informativní schůzka  

           - OÚ Horní Bludovice - jednání VHS Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 

 

25.07.  - schůze Rady města Havířova 

 

26.07. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - přijetí florbalistů havířovského klubu 

           - jednání s p. Chmelíkem, Armáda Spásy - fotbalový turnaj nízkoprahového zařízení 

             pro děti a mládež  

 

27.07. - jednání s p. Kozákem, členem ZMH 

           - přijetí občanky pí Vričanové - bytová problematika 

 

28.07. - svatební obřady  

 

30.07. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - p. Seidl, Radio Čas - rozhovor 

           - jednání s p. Orságem 

 

31.07. - jednání s pí Mrózkovou - pronájem nebytových prostor 

           - slavnostní uvedení do provozu zrekonstruovaného nízkoprahového centra 

           - MP Havířov - jednání    

           - Ostrava - jednání s vedením spol. RESIDOMO, s.r.o. 

 

01.08. - jednání se zástupci hudební skupiny NEBE  

           - živý vstup do vysílání, pořadu Českého rozhlasu Plus „Pro a proti“ na téma 

             přijímání běženců 
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 02.08. - VZ „Mobilní služebna MP Havířov – přestavba“ 

            - konkurzní řízení na ředitelku MŠ 

            - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

            - jednání se zástupci spol. RESIDOMO, s.r.o. za účasti Bc. Kopečka, inspektora 

              Primátorky 

 

03.08. - pracovní porada s Ing. Veselou, zaměstnancem MMH - interní audit  

           - běžná agenda 

 

04.08. - památník Životice - pietní akt 74. výročí Životické tragédie 

           - koupaliště - soutěž ve skocích z věže 

 

06.08. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - MP Havířov - prezentace Elektrokol 

           - porada vedení 

   

07.-16.08.  - d o v o l e n á 

 

17.08. - schůze Rady města Havířova 

           - Ostrava, TV Polar – beseda 

 

18. - 19.08. - SC Slovensko, Turčianské Teplice - „Hornoturčianské dožinkové slavnosti“ 

 

20.08. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - porada vedení 

 

21.08. - přijetí občana p. Haly - výstavba chodníku na ul. 17. Listopadu 

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov - Havířovské slavnosti 

           - OD Elan - výstava fotografií    

 

22.08. - Ostrava, Radio Čas - spot „Havířovské slavnosti“    

           - jednání s p. Orságem 

           - obhlídka chodníku na ul. 17. Listopadu 

 

23.08. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Mgr. Tichou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - Český rozhlas – rozhovor 

           - přijetí občanky pí Nanárové - bytová problematika       

           - přijetí občanky pí Petrášové - bezpečností situace v lokalitě Šumbark 

 

24.08. - rozhovor pro TV Polar     

           - přijetí občanky pí Slováčkové - bytová problematika 

 

25.08. - svatební obřady 

 

27.08. - jednání se zástupci spol. ADRA Havířov 

           - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 
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           - porada vedení 

 - rozhovor pro redakci zpráv - Seznam.cz 

            - jednání se zástupci firmy Organic Technologia, závod Horní Suchá - energetické 

              centrum  

   

28.8. - běžná agenda  

 

29.08. - schůze Rady města Havířova 

           - jednání s Ing. Matějem, ředitelem NsP Havířov - informativní schůzka  

 

30.08. - pracovní porada s Bc. Přečkovou, zaměstnancem MMH - odbor kancelář primátora 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - pracovní porada s Ing. Veselou, zaměstnancem MMH - interní audit  

           - jednání s p. Krygielem - námitka k územnímu plánu 

           - DS Helios - akce „Loučení s létem“ 

 

31.08.  - p. Janalík, Český rozhlas Ostrava 

            - přijetí občana p. Riegla - historie hornictví  

            - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

 

03.09. - ZŠ Gorkého - zahájení školního roku v 1. třídách 

           - porada vedení 

           - zástupci Finančního úřadu Ostrava 1 - zahájení kontroly 

  

03. - 05.09. - SC Mikulov - Konference e-government  

 

06.09. - pracovní porada s Ing. Murasem - ředitelem MP Havířov 

           - MRA, s.r.o. - jednání 

           - pracovní porada s Ing. Menšíkem, tajemníkem MMH  

           - jednání s p. Zulbeariem - nebytové prostory 

           - jednání s pí Kokoškovou - stáž ve Francii  

           - hotel Zámek Havířov - tisková konference hokejového klubu AZ RESIDOMO 

             Havířov 

 

07.09.  - přijetí zástupců delegací partnerských měst u příležitosti konání Havířovských 

              slavností 

            - KD L. Janáčka - vernisáž výstavy „Krásná jako kvítka“ 

 

10.09. - pracovní porada s Bc. Kopečkem, inspektorem primátorky 

           - pracovní porada s Mgr. Kriš, zaměstnancem MMH - tisková mluvčí 

           - porada vedení 

           - pí Babilonová, DPS Mládežnická - pozvání na akci 

           - přijetí pí Bílé s manželem - bytová problematika v lokalitě Hav-Prostř. Suchá 

 

11.09. - jednání s p. Žurkem, spol. Queens,z.o. - sociální problematika 

           - Městská knihovna - Řídící výbor SVI 

           - 1. zasedání okrskových volebních komisí 

           - Šumbark, dopravní hřiště - akce komise BESIP   
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12.09. - schůze Rady města Havířova 

           - ZŠ gen. Svobody - účast na jednání Školské komise   
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Bc. Josef BĚLICA, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 26. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 25. června 2018 

(14. 06. 2018 –12. 09. 2018) 

 

 

  14.06. - jednání Zastupitelstva MSK – Ostrava 

 - jednání u p. nám. Krkošky – KÚ MSK Ostrava  

 

15.06. - jednání s občankou paní Baránkovou 

 - jednání s p. Klimšou a p. Valáškem (MRA) – ve věci obdržené stížnosti nájemníků 

domu Na Nábřeží 

  

18.06. - jednání s p. Černým – SVJ ul. Klidná 15 

 -  porada vedení 

 - jednání s ředitelem Satum Czech – mezibloková hřiště – přítomen ing. Šlachta a 

ing. Mikulová 

 - jednání finančního výboru 

 - schůze – SVJ ul. Klidná 15 

  

19.06. - jednání s ředitelem Gymnázia Komenského Havířov – ve věci dotazu na možné 

zorganizování majálesu v Havířově 

 

20.06.  - branná soutěž pro ZŠ ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava – 

Wolfram 2018 

 

21.06.  - čerpání řádné dovolené 

   

22.06.  - jednání s vedoucí ORG ing. Zvěřinskou + zástupci oddělení IT MmH 

 - jednání s p. Klimšou (MRA) – materiály do PV 

 

25.06.  - jednání se zástupci firmy Natur Product – možnost koupě pozemku 

 - slavnostní otevření pobočky sítě rychlého občerstvení KFC v Havířově 

 - porada vedení 

 - jednání Zastupitelstva města Havířova 

  

26.06.-29.6. – jednání PS Praha 

 

02.-04.07. - čerpání řádné dovolené 

 

09.-13.07. - jednání PS Praha 

 

16.07. - jednání s paní prorektorkou Mgr. Vaňkovou (VŠSS Havířov) 

 - jednání hodnotící komise – VZ – Multigenerační kulturně-relaxační areál Lázeňská 

 - jednání hodnotící komise – VZ – Areál volného času – 1. etapa 

 - jednání s p. Blažkem – ve věci změny nájemní smlouvy - mycí linka u kruhového 

objezdu 
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 - jednání s Mgr. Georgiu 

 - porada vedení 

 

17.07.  - jednání hodnotící komise – VZ – Mobilní služebna MP - přestavba 

 

  18.07.  - jednání hodnotící komise – VZ – Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové 

 -  jednání v Praze - SŽDC 

 

19.07. - jednání s p. Bojkem – Hasičský záchranný sbor. 

 -   jednání s občanem – ve věci nespokojenosti s dodržováním evidence tržeb na území 

města Havířova 

 - jednání s paní primátorkou, náměstkyní pro soc. rozvoj a ředitelem HTS a.s. Bc. 

Hanzelem 

 - jednání s ing. Fukalovou 

 - jednání s hejtmanem MSK prof. Ing. I. Vondrákem, CSc. – Ostrava 

 - jednání s ing. Vajdou a Bc. Šustkovou – KÚ MSK (odbor majetkový) 

 

20.07. - jednání s ředitelem HTS a.s. Bc. Hanzelem 

 - jednání s radním ing. Baránkem 

 - jednání s ing. Mikulovou – vedoucí oddělení investic MmH 

 - jednání s občankou paní Vernerovou – ve věci inženýrských sítí na jejím pozemku 

 

21.07. - svatební obřady 

  

23.07. - jednání s ing. Murasem – MP – bezdoplatkové zóny 

 - jednání s p. Klimšou (MRA s.r.o.) – podání vysvětlení k předkládaným materiálům 

pro jednání PV 

 - porada vedení 

 - jednání pracovní skupiny k plánu udržitelné městské mobility 

 

24.07. - běžná agenda 

  

25.07.  - 91. jednání Rady města Havířova 

 

26.07. - jednání s panem Kalusem -  (SSRZ Havířov) 

 - jednání s náměstkem ing. Šlachtou, zástupci oddělení investic MmH 

 - jednání hodnotící komise – VZ – Provedení dotazníkové šetření 

  

27.07.  - běžná agenda 

  

30.07. - porada vedení 

 

31.07. - jednání hodnotící komise – VZ Santé – pořízení automobilu 

 

01.08. - jednání se zástupci Asentalu – ve věci koupě pozemku v k.ú. Dolní Suchá pro 

výstavbu hřiště lokálního charakteru 

 

02.08. -05.8. - SC Slovinsko – „Noč pred Nočjo“ a „Zagorska noč“ 

  

06.08. - jednání hodnotící komise – VZ Santé – pořízení automobilu 
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 - jednání s občanem p. Debrecenyim 

 - porada vedení 

  

07.08. - jednání s ing Kasalíkovou (EO) – ve věci investice ul. Selská 

 - jednání s ing. Krystkem – (ORG, IT) – ve věci VZ – nákup PC komponentů 

 

08.08.  - jednání s občankou paní Novákovou – ve věci stížnosti na úklid domu na ul. 

Nákupní 

  

09.08. - běžná agenda 

 

10.08. - jednání s MUDr. Dlábkem – investice na DS 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA - Oprava zemní hydroizolace, anglických 

dvorků a komunikace zadního dvora objektu na ulici Fibichova 227/21 a 228/23 

v Havířově 

 

13.08. - porada vedení 

 - jednání hodnotící komise – VZ ORG – nákup PC komponentů 

 - jednání KÚ MSK – Výbor pro tělovýchovu a sport 

 

14.08. - jednání s p. Valáškem (MRA) 

 

15.08. - jednání hodnotící komise – VZ ORG – nákup PC komponentů 

 

16.08. - jednání hodnotící komise – VZ – areál volného času – 1 .etapa – výběr zhotovitele 

 - jednání hodnotící komise - VZ – Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové 

 - slavnostní uvedení do provozu – podlaha ve sportovní hale Slavii 

 

17.08. - mimořádné jednání Rady města Havířova 

 

20.08. - porada vedení 

 - jednání pracovní skupiny k plánu udržitelné městské mobility 

 

21.08. - jednání hodnotící komise – VZ OPS - Multigenerační kulturně-relaxační areál 

Lázeňská 

 

22.08. - jednání PS – Praha 

 

23.08. - jednání pracovní skupiny ke konferenci Zelená města 

 - jednání s p. Rafajem – Residomo 

 

24.08. - jednání s ředitelem HTS a.s. Bc. Hanzelem 

 

27.08. - porada vedení 

 

28.08.  - jednání Praha MMR – Setkání lídrů veřejné správy  

 

29.08.  - 93. jednání Rady města Havířova 

30.08. - běžná agenda 
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31.08. - běžná agenda 

 

03.09. - zahájení školního roku na ZŠ Gen. Svobody 

 - porada vedení 

 - VZ – rekonstrukce předávací stanice – Domov seniorů 

 

04.09. - čerpání řádné dovolené 

  

05.09. - jednání s náměstkem primátora města Ostravy ing. Cigánkem - Ostrava   

 - jednání s vedoucím oddělení IT MmH ing. Kasajem 

 

06.09. - jednání s radním ing. Baránkem 

 - jednání s Mgr. Lhotským (MRA s.r.o.) – materiály do RmH 

 

07.09. - uvítání a následný program s delegací partnerských měst 

 

08.09. - svatební obřady 

 - Havířovské slavnosti 

 

10.09. - jednání s občanem p. Kijem, zástupci odborů MmH EO, OŽP, OÚR a OKS – ve 

věci žádosti tamních občanů - vodovodu 

 - porada vedení 

 - jednání s p. Santariusem – ve věci stažení dodatku ke smlouvě o BKS 

 - jednání hodnotící komise – VZ MRA – Sanace zdravotního střediska ul. Dlouhá tř. 
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 - jednání KÚ MSK Ostrava 

 

11.09.-12.09.  - jednání PS Praha 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

  

 

  

k běžné agendě  - průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova, řediteli příspěvkových organizací města. 

 



Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj města 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 25. června 2018 

(od 14. 6. 2018 do 12. 9.  2018) 

 

 

 

 

 

14.6. - Ing. Wojnarová, OKS – dodávky kompostérů 

 - projednání s odbory – závěry Občanské komise č. 2  - Dolní Datyně 

 - jednání s MKS – větrání kinosálu KDLJ 

 - projednání materiálu do PV – odkup sběrny na ul. Selská 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – opravy chodníků na nám. Republiky 

 

15.6.  - Ing. Niemiec, RMH – hřiště v Dolní Suché 

 - p. Horvath – občan města 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – chodníky, ul. Dlouhá 

 - Ing. Mikulová, OÚR . investiční akce 

 

18.6. - porada vedení 

 - jednání ve věci výstavby meziblokových hřišť ve městě 

 - koncepce odpadového hospodářství 

 - VZ/ OPS – parkoviště u sv. Anny 

 

19.6. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR; Ing. Mikulová, PÚR – investice 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – porada 

 

20.6. - p. Ščotka, občan města 

 - výběrová komise – ZŠ Moravská – projekt 

 - kontrola staveb ve městě 

 

21.6. - komise Zelená města 

 - p. Czechová, OKS – ČSAD Havířov 

 

22.6. - jednání s OKS, TSH, a.s., OÚR – přejímka smuteční síně v Havířově Šumbarku 

 - p. Czechová, OKS – tarify městské hromadné dopravy 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – křižovatka u KFC, dětská hřiště 

 

25.6. - výběrové řízení – snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská 

 - výběrové řízení – chodník MK Selská 

 - porada vedení 

 - zasedání RMH 

 - zasedání ZMH 

 

26.6. - pracovní cesta v Praze s p. primátorkou Mgr. Feberovou 
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27.6. - zasedání RMH 

 

28.6. – 21.7. – nemocenská  

 

23.7. - řádná dovolená 

 

24.7. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR; Ing. Mikulová, OÚR – stav investic 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – porada 

 - příprava na RMH 

 

25.7. - zasedání RMH 

 - rozhovor pro TV Polar 

 - Ing. Niemiec, RMH 

 

26.7. - jednání k přednádražnímu prostoru, výstavba parkoviště 

 - Bc. Bělice, NER; Ing. Martínek, RMH – odkup sběrny na ul. Selská 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR, Ing. Mikulová, OÚR – kulturně sportovní zařízení v Dolní  

              Suché 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – křižovatky na ul. Anglická a u Merkuru 

 

27.7. - plán investic na rok 2018 

 

31.7. - Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – porada 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR; Ing. Mikulová, OÚR – stav investic 

 - Ing. Krupa, ved. OKS; p. Krpcová, OKS; Ing. Hučík, OKS – porada 

 

1.8. - jednání – RESIDOMO – Prostřední Suchá 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – hřiště a sportovně kulturní zařízení v Dolní Suché 

 - Ing. Vavřík, generální ředitel ČSAD Havířov 

 - Mgr. Dlábková, ředitelka MKS Havířov a p. primátorka Mgr. Feberová – organizace  

               havířovských slavností ve městě 

 

2.8. - Ing. Martínek, ředitel TSH a.s. – porada 

 - Ing. Petrovský, vedoucí SSSÚ a p. Petr, občan města – sanace obytného domu na ul.  

              Karvinská 

 - zápisy z Občanských komisí 

 

3.8. - jednání – investiční akce 2015 – 2018 

 - jednání – začátek prací – cyklostezka Osinky 

 

6.8. - příprava na poradu vedení 

 - zasedání porady vedení 

 - jednání – řešení odkanalizování ul. Selské, p. Pasz, občan města 

 - kontrola staveb – ul. Selská, ul. Dlouhá, cyklostezka Osinky 

 

7.8. - Mgr. Dlábková, ředitelka MKS; Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – stav investic 

 - Ing. Krupa, ved. OKS; p. Krpcová, OKS – porada  
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 - rozhovor pro TV Polar – cyklostezky 

 

8.8. - řešení stížností občanů 

 - řešení podnětů občanů z programu DEJTIP 

 - p. Krpcová, OKS – chodník na ul. 17. Listopadu 

 

9.8. - zápisy z Občanských komisí 

 - plán investic na rok 2019 a jeho příprava na rozpočet 

 - projekty, výzvy 

 

10.8. - řešení situace na parkovišti na ul. Balzacova 

 - MUDr. Dlábek, ředitel Domova seniorů – projekty 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – investiční akce 

 

13.8. - řádná dovolená 

 

14.8. - Ing. Martínek, ředitel TSH a.s. – porada 

 - Ing. Mikulová, OÚR – porada 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – porada 

 - Český rozhlas – rozhovor 

 

15.8. - p. Kozák -  ZMH 

 - TV Polar – rozhovor 

 - Ing. Havlů, KP; p. Krpcová, OKS – dotační tituly – oprava Krásné rokle v Havířově  

              Šumbarku 

 - kontrola staveb ve městě, Krásná rokle + rozhovor pro TV Polar 

 

16.8. - vyřizování stížností občanů „Krásná rokle“ a jiné 

 - VZ Areál volného času 

 - VZ – hokejbalové hřiště 

 - Městská sportovní hala – přejímka nové podlahy 

 

17.8. - VZ – Areál ul. Lázeňská 

 - VZ – projekt na rekonstrukci budovy U Jeslí na denní stacionář 

 - řešení pojistné události „Krásná rokle“ 

 

20.8. – 24.8. - řádná dovolená 

 

27.8. - porada vedení 

 - Mgr. Havlů, KP – dotační tituly 

 - studium materiálů do RMH 

 - Ing. arch. Mokroš – územní plán 

 

28.8. - zasedání SMOOK – Chotěbuz 

 

29.8. - Ing. Niemiec, RMH – hřiště v Dolní Suché 

 - zápisy z občanských komisí 

 - Ing. arch. Mokroš, ved. OÚR – investiční akce 

30.8. - jednání SMVAK a Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. – generel kanalizace města 
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 - hřiště v Dolní Suché, jeho oprava – Bc. Břenek (OKS) a Ing. Martínek, ředitel TSH, a.s. 

 

31.8. - pošta, tisk 

 - kontrola DEJTIP 

 

3.9. - vítání prvňáčků na ZŠ Mládežnická 

 - Služební cesta, konference EGOVERNMENT  

 

4.9. – 5.9. - Služební cesta, konference EGOVERNMENT 

 

6.9. - zápisy z Občanských komisí 

 - korekce Radničních listů 

 - materiály do porady vedení 

 

7.9. - setkání s partnerskými městy 

 

10.9. - příprava do porady vedení 

 - porada vedení 

 

11.9. – Ing. Martínek, ředitel TSH a.s. – porada 

 - Ing. Mikulová, OÚR – porada 

 - Ing. Krupa, ved. OKS – porada 

 

12.9. - zasedání RMH 

 

   

 

 

 

 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 14.6.2018 do 12.9.2018 

 

 

Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj  
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 24. 9. 2018 

(14. 6. 2018  - 12. 9. 2018) 

 

 

 

14. 06. - konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Marie Pujmanové 

 - rozhovor pro polskou televizi – společné projekty příhraniční spolupráce 

 - komise pro otevírání obálek: VZ nákup průmyslové myčky do kuchyně  

 - první ročník akce Polévka je grunt – pořádané Armádou spásy v zahradě ředitelství  

  Armády spásy v Havířově 

 

15. 06. - zahradní slavnost u příležitosti otevření hřiště na zahradě Don Bosko, pobočka  

  Maják  

 - porada OSV 

 

18. 06. - porada vedení 

 - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 - jednání s ředitelem Armády spásy v Havířově  Mgr. Kolondrou - informace o  

  připravované akci 

 

19. 06. - jednání komise pro otevírání obálek – VZ ZŠ  Kpt. Jasioka 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - vernisáž výstavy ručních prací seniorů 5 měst (Havířov, Bohumín, Český Těšín,  

  Karviná, Orlová) – galerie KD Radost 

 - jednání u náměstka Bc. Bělici s ředitelem gymnázia Komenského Mgr. Šimkem a  

  jeho zástupkyní + studenty ve věci finančního příspěvku na akci Majáles 2019 

 - dětský běh Lightbike – účast, záštita 

 

20. 06. - Branná soutěž Wolfram – účast, hřiště ZŠ M. Kudeříkové      

 - Dětský domov Havířov – akce Nejmilejší koncert 

 - Miss Reneta 

 

21. 06. - komise pro hodnocení VZ - ZŠ Kpt. Jasioka 

 - p. Kučera - akce H10 – jednání s organizátorem o zapojení škol  

 - porada OŠK – materiály do ZM  

 

22. 06. - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - porada OSV 

 

23. 06. - zahájení turnaje IV. ročník Meziměstského turnaje ve stolním tenise pro mentálně  

  hendikepované – pořádaný SPMP pobočný spolek Havířov ve spolupráci s SKST  

  Baník Havířov 
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25. 06. - SSRZ - prohlídka prostor dětského hřiště (WC) 

- slavnostní otevření KFC 

- porada vedení 

- zasedání zastupitelstva města 

 

26. 06. - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 - SVČ Asterix - porada ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ 

 - Vyhlášení Havířovské ligy ZŠ – Sportovní hala Slavie 

 - jednání komise sociální a zdravotní 

 - vernisáž v MK – výstava obrazů zrakově postižené umělkyně v rámci festivalu Dny  

  umění nevidomých na Moravě 

 

27. 06. - jednání rady města 

 - vyřizování běžné agendy 

 

28. 06. - Střední škola stavební – předání ceny v rámci Žákovské ligy 2018 

 - jednání se zástupkyní Uniqa centrum Karviná p. Palovou – pracovní uplatnění  

  mladých lidí opouštějících náhradní rodinnou péči 

- Armáda spásy, Dům pod Svahem – setkání dárců, donátorů a přátel  

 

29. 06. - Zdravotní škola Karviná - poděkování studentkám za účast na vítání občánků 

 - jednání s ředitelkou MKS Mgr. Dlábkovou 

 - promoce VŠSS - účast 

 

02. 07. - porada vedení 

 - D. Zbavitel – nabídka podpory sportovního klubu 

 

03. 07. - konkurzní řízení na místo ředitele - MŠ Přímá 

 - Asterix - prohlídka tábora ve Pstruží 

 

04. 07. - pietní akt u příležitosti 57. výročí od největší důlní havárie v poválečném  

  Československu – v areálu bývalého Dolu Dukla  

- vyřizování běžné agendy 

 

07. 07. - zlatá svatba 

 

8. – 13. 7. – zahraniční pracovní cesta na „VI.polsko-česká odborná setkání“, Štrasburk ve  

  Francii a Brusel v Belgii  

 

16. 07. - konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ M. Pujmanové 

 - porada vedení 

 

17. 07. - komise pro otevírání obálek „Pořízení dvou automobilů pro Sociální služby města  

  Havířova“ 

- vyřizování běžné agendy 

 

18. 07. - porada OŠK - předání informací k materiálům do RM 

 - Nadační fond Pavla Novotného - informativní schůzka 

 - OSV - předání informací k materiálům do RM 
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19. 07. - jednání s ředitelem HTS, a.s. 

 - vyřizování běžné agendy 

 

 

20. 07. - OSV - veřejná zakázka na pořízení dvou automobilů pro SSmH 

 - Mgr. Neščák – poskytnutí rozhovoru pro magazín Residomo 

 

23. 07. - porada vedení 

- vyřizování běžné agendy 

 

24. 07. - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - Nenech to být – představení projektu, OŠK 

 - porada OSV 

 

25. 07. - jednání rady města 

 - porada s Ing. Kácalem, ředitelem SSRZ 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - porada OSV 

 

26. 07. - pracovní porada s Ing. Čuntovou, ředitelkou MK 

 - p. Šutara – informace o  natáčení České televize v Havířově 

 - jednání hodnoticí komise k VZ „Provedení dotazníkového šetření“ 

 - AS - turnaj nízkoprahového centra ve fotbale 

 

27. 07. - vyřizování běžné agendy 

 - porada OSV 

 

30. 07. - porada vedení 

 - porada OŠK – zásady pro přidělování dotací 

 

31. 07. - SSmH – Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší Havířov – Šumbark,  

  prohlídka budovy po kompletní rekonstrukci 

 

1. – 17. 8. - čerpání řádné dovolené 

 

20. 08. - porada vedení  

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - porada s Ing. Kácalem, ředitelem SSRZ 

 - porada OSV 

 

21. 08.  - komise pro otevírání obálek: VZ SSmH  

 - vyřizování běžné agendy 

 

22. 08. - jednání hodnoticí komise k veřejné zakázce s názvem „Provedení dotazníkového  

  šetření“ 

 - jednání Slezská diakonie – vedoucí oblasti Pobeskydí Mgr. Pientoková, DiS. a  

  náměstkyně pro sociální práci Mgr.Ing. Bélová 

- porada s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS 

- místní šetření MŠ Petřvaldská – s vedoucím OŠK PhDr. Hamzou 

- jednání s ředitelkou MŠ Přímá Bc. Novákovou  
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23. 08. - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - přijetí občana p. Jacko – hřiště Prostřední Suchá Nový svět 

 - jednání s občanem p. Macurou – předání informací 

 

24. 08.  - svatební obřady 

 

27. – 28. 8. – čerpání řádné dovolené  

 

29. 08. - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - jednání rady města 

 

30. 08. - OŠK – středisko Asterix 

 - vyřizování běžné agendy 

  

31. 08. - občan p. Lach  - řešení životní situace 

 - vyřizování běžné agendy 

 

03. 09. - porada vedení 

 - ZŠ Na Nábřeží - zahájení školního roku 

 - kontrola dětského parku – natáčení ČT 

 

04. 09. - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 

05. 09. - přijetí 20 účastníků „cyklo projektu“ – polsko-české cyklistické výpravy  

  organizované Okresem Pszczyna a Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady  

  v rámci projektu „Study Tour v krajině 4 jezer“ 

 

06. 09. - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 - porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

 - Konference NRZP ČR v MSK „Národní rozvojový program mobility pro všechny“,  

  konaná pod záštitou náměstka hejtmana MSK Jiřího Navrátila, MBA  

 

07. 09.  - vyřizování běžné agendy 

 - Slavnostní vyhodnocení soutěže „Krásná jako kvítka…“ – tradiční mezinárodní  

  soutěž města Havířova, letos na téma „Představuji svoji zemi“  

 

08. 09. - slavnostní oběd s partnerskými městy  

 - Havířovské slavnosti 

 

09. 09. - vítání občánků 

 

10. 09. - porada vedení 

 - jednání komise pro plánování sociálních služeb 
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11. 09. - jednání s ředitelkou Bc. Husovskou, DiS. Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. ve věci  

  dosavadní spolupráce a zapojení města Havířova do kampaně „DOMA. Týden pro  

  mobilní hospice“ 

 - komise pro otevírání obálek VZ „Oprava zemní hydroizolace, anglických dvorků a  

  komunikace zadního dvora objektu na ul. Fibichova 227/21 a 228/23 v Havířově“ 

 

12. 09. - jednání rady města 
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