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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  M o r a v s k o s l e z s k é h o  k r a j e

âástka 2 Rozesláno dne 14. bfiezna 2003

O B S A H

1.1 Pfiíloha k obecnû závazné vyhlá‰ce, kterou se vyhla‰uje závazná ãást územního plánu velkého územního celku 
okresu Opava 

Ve fi e j n o p r á v n í  s m l o u v y

3/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bohumín a mûstem Rychvald
– v˘kon agendy mûstské policie

4/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Tfiinec a mûstem Jablunkov
– v˘kon dopravnû-správní agendy 
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Pfiíloha 
k obecnû závazné vyhlá‰ce Moravskoslezkého kraje ã. 1/2003

ZÁVAZNÁ âÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OKRESU OPAVA

Regulativy

Úvod

Návrh závazné ãásti územního plánu velkého územního celku okresu Opava (dále jen „ÚPN
VÚC okresu Opava“) vychází ze zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (sta-
vební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „stavební zákon“), kter˘ v § 29 odst. 1 uvádí:
„Územnû plánovací dokumentace obsahuje závazné a smûrné ãásti fie‰ení. Závazné jsou základní zá-
sady uspofiádání území a limity jeho vyuÏití, vyjádfiené v regulativech; ostatní ãásti fie‰ení jsou smûr-
né“. Limity vyuÏití území omezují, vyluãují, pfiípadnû podmiÀují umísÈování staveb, vyuÏití území
a opatfiení v území. V závazné ãásti (regulativech) jsou obsaÏeny jednak limity, které vypl˘vají
z platn˘ch právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí (ty jiÏ platí a nejsou pfiedmûtem schválení –
jsou uvedeny v oddílu 2.1.1. aÏ 2.1.15. regulativÛ) a jednak limity, vycházející z fie‰ení ÚPN VÚC
okresu Opava, které jsou uvedeny v oddíle 2.2.1. aÏ 2.2.12. regulativÛ.

Závaznou ãást územnû plánovací dokumentace, vãetnû vefiejnû prospû‰n˘ch staveb [(§ 108 odst. 2
písm. a) a odst. 3 stavebního zákona], vymezuje podle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona
schvalující orgán. V pfiípadû ÚPN VÚC okresu Opava vyhla‰uje závaznou ãást Moravskoslezsk˘
kraj obecnû závaznou vyhlá‰kou.

Obsah závazné ãásti ÚPN VÚC je dále specifikován v § 18 odst. 1 a 2 písm. a) vyhlá‰ky
ã. 135/2001 Sb., o územnû plánovacích podkladech a územnû plánovací dokumentaci, ve znûní vy-
hlá‰ky ã. 570/2002 Sb. (dále jen „vyhlá‰ky o ÚPP a ÚPD“). Závazná ãást územnû plánovací doku-
mentace s ohledem na hodnoty území omezuje, vyluãuje, popfiípadû podmiÀuje umisÈování staveb,
vyuÏití území nebo opatfiení v území a stanoví zásady pro jeho uspofiádání. Obsahem závazné ãásti
ÚPN VÚC jsou pak zejména „…hlavní koridory a plochy umoÏÀující umístûní staveb dopravní
a technické infrastruktury nadmístního v˘znamu, vymezení regionálních a nadregionálních územ-
ních systémÛ ekologické stability, limity vyuÏití území nadmístního v˘znamu a vymezení koridorÛ
a ploch pro vefiejnû prospû‰né stavby“.

Za vefiejnû prospû‰né stavby se ve smyslu § 108 odst. 3 stavebního zákona povaÏují stavby urãené
pro vefiejnû prospû‰né sluÏby a pro vefiejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochra-
nu Ïivotního prostfiedí, které vymezí schvalující orgán v závazné ãásti územnû plánovací dokumentace.

Po vûcné stránce vychází návrh fie‰ení ÚPN VÚC okresu Opava ze souborného stanoviska Mi-
nisterstva pro místní rozvoj (MMR) ke konceptu fie‰ení, schváleného MMR v listopadu r. 2000.

ÚPN VÚC okresu Opava se zab˘vá v‰emi znám˘mi zámûry nadmístního v˘znamu, tj. tûmi, kte-
ré pfiedstavují konkrétní v mapû zobraziteln˘ nárok na území a zpÛsobují zmûnu jeho stávajícího
funkãního vyuÏití nebo prostorového uspofiádání.Tyto územní zámûry se ov‰em nacházejí v rÛzném
stadiu pfiípravy a aktuálnost jejich pfiípadné realizace je z ãasového hlediska rÛzná. Územní plán
proto posuzuje tyto zámûry z hlediska jejich vlivÛ a dÛsledkÛ na území s cílem zodpovûdût zda a za
jak˘ch územních podmínek mohou b˘t v území realizovány. Vymezení tûchto zámûrÛ v ÚPN VÚC
v‰ak nezakládá závaznost jejich vlastní realizace.
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Územní plány obcí a regulaãní plány jsou ve smyslu § 139a odst. 4 stavebního zákona navazující
územnû plánovací dokumentace vÛãi ÚPN VÚC a musí s ním b˘t uvedeny následnû do souladu, po-
kud v ÚPN VÚC do‰lo v závazné ãásti k odli‰nému fie‰ení. Pfiipou‰tí se smûrové odchylky (jejichÏ
rozsah je specifikován v ãl. 2.2. tûchto regulativÛ) liniov˘ch staveb, pokud se v podrobnûj‰í doku-
mentaci prokáÏe, Ïe úprava trasy pfiinese v území zlep‰ení v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí
a z ekonomického hlediska bude pro spoleãnost zmûna pfiínosem, popfi. bude spoleãností akcepto-
vána.

Smûrové úpravy vlastní trasy vedení, popfi. komunikací jsou v rámci správního území obce pfií-
pustné za podmínek:

– Ïe zmûnou nebudou naru‰eny jiné závazné prvky související s ochranou pfiírody, nerostného
bohatství, hygieny prostfiedí apod.,

– Ïe zmûnou nebudou negativnû ovlivnûny sousední obce,
– Ïe zmûnou nedojde ke zhor‰ení moÏnosti napojení ostatní sítû na mûnûnou liniovou stavbu.

Vymezení závazné a smûrné ãásti ÚPN VÚC okresu Opava vychází z v˘sledkÛ prací na koncep-
tu a návrhu ÚPN VÚC a v˘sledkÛ jejich vefiejnoprávního projednání.
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I. ZÁVAZNÁ âÁST

1. Rozsah platnosti 

1.1. V souladu s ustanoveními odst. 1 a odst. 2 písm. a) § 18 vyhlá‰ky o ÚPP a ÚPD1) se v závaz-
né ãásti ÚPN VÚC okresu Opava stanovují:
– limity vyuÏití a uspofiádání území,
– zásady a regulativy pro vyuÏití a uspofiádání území,
– koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury vãetnû vymezení hlavních korido-

rÛ a ploch pro umístûní staveb nadmístního v˘znamu,
– vymezení regionálních a nadregionálních územních systémÛ ekologické stability (ÚSES),
– vymezení koridorÛ a ploch pro vefiejnû prospû‰né stavby.

1.2. Závazné ãásti jsou graficky vyjádfieny ve v˘kresech:
B. 1. Komplexní urbanistick˘ návrh l : 25 000
B. 2. Návrh dopravy 1 : 25 000
B. 3. Návrh technického vybavení – vodní hospodáfiství 1 : 25 000 
B. 4. Návrh technického vybavení – energetika, spoje 1 : 25 000
B. 5. Hlavní v˘kres l : 25 000
B. 6. Vyhodnocení záboru zemûdûlské pÛdy a pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkce lesa 1 : 25 000
B. 8. Systém ekologické stability 1 : 25 000
B. 23. Plochy a koridory pro vefiefiejnû prospû‰né stavby 1 : 25 000.

1.3. Platnost vymezené závazné ãásti územního plánu velkého územního celku okresu Opava se
vztahuje na tímto územním plánem fie‰ené administrativní území okresu Opava, jehoÏ správní
obvod se vymezuje územím obcí Bûlá (k. ú. Bûlá ve Slezsku), Bohuslavice (k. ú. Bohuslavice
u Hluãína), Bolatice (k. ú. Bolatice), Branka u Opavy (k. ú. Branka), Bratfiíkovice (k. ú. Bratfií-
kovice),Brumovice (k.ú.Brumovice u Opavy,Skrochovice,Úblo),Bfiezová (k.ú.Bfiezová uVít-
kova, Gruãovice, Janãí, Leskovec u Vítkova, Lesní Albrechtice), Budi‰ov nad Budi‰ovkou (k. ú.
Budi‰ov nad Budi‰ovkou, Nové OldfiÛvky, Lesy, Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Old-
fiÛvky), Budi‰ovice (k. ú. Budi‰ovice), âavisov (k. ú. âavisov), âermná ve Slezsku (k. ú. âermná
ve Slezsku), Darkovice (k. ú. Darkovice), Dûhylov (k. ú. Dûhylov), Dobroslavice (k. ú. Dobro-
slavice), Dolní Bene‰ov (k. ú. Dolní Bene‰ov, Zábfieh u Hluãína), Dolní Lhota (k. ú. Dolní Lho-
ta u Ostravy), Dolní Îivotice (k. ú. Dolní Îivotice), Háj ve Slezsku (k. ú. Chabiãov ve Slezsku,
Jile‰ovice, Lhota u Opavy, Smolkov), HaÈ (k. ú. HaÈ), Hlavnice (k. ú. Hlavnice), Hluboãec (k. ú.
Hluboãec), Hluãín (k. ú. Hluãín, Bobrovníky, Darkoviãky), Hnûvo‰ice (k. ú. Hnûvo‰ice), Hola-
sovice (k. ú. Holasovice, Kamenec, Lodûnice, ·templovec), Horní Lhota (k. ú. Horní Lhota
u Ostravy), Hrabynû (k. ú. Hrabynû), Hradec nad Moravicí (k. ú. Hradec nad Moravicí, Benko-
vice,Bohuãovice,Domoradovice,Filipovice, Jakubãovice,Kajlovec,Îimrovice),Chlebiãov (k.ú.
Chlebiãov), Chuchelná (k. ú. Chuchelná), Chvalíkovice (k. ú. Chvalíkovice), Jakartovice (k. ú.
Jakartovice, Bohdanovice, De‰tné, Hofiej‰í Kunãice, Kerhartice u Budi‰ova nad Budi‰ovkou,
Medlice u Budi‰ova nad Budi‰ovkou),Jezdkovice (k.ú.Jezdkovice),Kobefiice (k.ú.Kobefiice ve
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Slezsku), Kozmice (k. ú. Kozmice), Kravafie (k. ú. Kravafie ve Slezsku), KruÏberk (k. ú. KruÏ-
berk, Staré Lublice), Kyjovice (k. ú. Kyjovice ve Slezsku), Lhotka u Litultovic (k. ú. Lhotka u Li-
tultovic), Litultovice (k. ú. Litultovice), Ludgefiovice (k. ú. Ludgefiovice), Markvartovice (k. ú.
Markvartovice), Melã (k. ú. Melã), Mikolajice (k. ú. Mikolajice), Mladecko (k. ú. Mladecko),
Mokré Lazce (k. ú. Mokré Lazce), Moravice (k. ú. Moravice), Neplachovice (k. ú. Neplachovi-
ce), Nové Lublice (k. ú. Nové Lublice), Nové Sedlice (k. ú. Nové Sedlice), Oldfii‰ov (k. ú. Oldfii-
‰ov), Opava (k. ú. Opava-mûsto, Opava-pfiedmûstí, Jaktafi, Vávrovice, Palhanec, DrÏkovice, Ka-
tefiinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kyle‰ovice, Malé Ho‰tice, Milostovice, Podvihov, Suché
Lazce, Jarkovice, Vla‰toviãky, Zlatníky u Opavy), Otice (k. ú. Otice), Pí‰È (k. ú. Pí‰È), Pustá Po-
lom (k. ú. Pustá Polom), Radkov (k. ú. Radkov u Vítkova), RaduÀ (k. ú. RaduÀ), Rohov (k. ú.
Rohov), Skfiipov (k. ú. Skfiipov, Hrabství), Slavkov (k. ú. Slavkov u Opavy), SluÏovice (k. ú. Slu-
Ïovice,Vrbka u Opavy), Staré Tûchanovice (k. ú. Staré Tûchanovice), Stûbofiice (k. ú. Stûbofiice,
Jamnice, Nov˘ DvÛr u Opavy), Strahovice (k. ú. Strahovice), Sudice (k. ú. Sudice), SvatoÀovice
(k. ú. SvatoÀovice), ·ilhefiovice (k. ú. ·ilhefiovice), ·táblovice (k. ú. ·táblovice, Lipina u Opavy),
·tûpánkovice (k. ú. ·tûpánkovice), ·títina (k. ú. ·títina), Tû‰kovice (k. ú. Tû‰kovice), Tfiebom
(k. ú. Tfiebom), Uhlífiov (k. ú. Uhlífiov), Velká Polom (k. ú. Velká Polom), Velké Heraltice (k. ú.
Velké Heraltice, Ko‰etice ve Slezsku, Malé Heraltice, Sádek u Opavy, Tábor ve Slezsku), Velké
Ho‰tice (k. ú.Velké Ho‰tice),Vûtfikovice (k. ú.Vûtfikovice u Vítkova, Nové Vrbno),Vítkov (k. ú.
Vítkov, Jelenice, Klokoãov u Vítkova, Lhotka u Vítkova, Nové Tûchanovice),Vr‰ovice (k. ú.Vr-
‰ovice u Opavy),Vfiesina (k. ú.Vfiesina u Opavy), Závada (k. ú. Závada u Hluãína).

ÚPN VÚC okresu Opava není fie‰ena ãást území okresu Opava zasahující do území vojen-
ského újezdu Libavá:
– ãást k. ú. místních ãástí obce Budi‰ov nad Budi‰ovkou – Podlesí, Staré OldfiÛvky, Nové

OldfiÛvky2, 3).

1.4. Za návrhové období územního plánu se povaÏuje rok 2015, pfiiãemÏ územní plán obsahuje
i zámûry pfiesahující toto období a zaji‰Èuje územní ochranu takto vymezen˘ch koridorÛ
a ploch. LhÛty pro vyhodnocení, zda se nezmûnily podmínky, na základû kter˘ch byl ÚPN
VÚC okresu Opava dokonãen a schválen, se ve smyslu § 16 odst. 3 vyhlá‰ky o ÚPP a ÚPD
stanovují v cyklu max. ãtyfi let.

2. Limity vyuÏití a uspofiádání území nadmístního v˘znamu vypl˘vající z právních pfiedpisÛ
a správních rozhodnutí 
(Limity místního v˘znamu jsou vymezeny v územních plánech obcí, popfi. v regulaãních plá-
nech).

2.1.1. Ochrana pfiírody4):
a) Národní pfiírodní rezervace KaluÏa5), k. ú. Lesní Albrechtice, Îimrovice;

b) Národní pfiírodní památka Odkryv v Kravafiích6), k. ú. Kravafie;
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2) Zákon ã. 147/2000 Sb., o okresních úfiadech (Pfiíl. Sídla a správní obvody okresních úfiadÛ ke dni voleb do zastupitelstev krajÛ v roce 2000).
3) Zákon ã. 222/1999 Sb., o zaji‰Èování obrany âR, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4) Zákon âNR ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) V˘nos ministerstva kultury âSR ã. 10.750/69 (29. 10. 1969).
6) Vyhlá‰ka Severomoravského KNV (24. 4. 1979).



c) Pfiírodní rezervace (PR):
âern˘ les u ·ilhefiovic I a II7), k. ú. ·ilhefiovice; Dafianec8), k. ú.Vfiesina; Hofiina9), k. ú.Tábor;
Hvozdnice10), k. ú. Uhlífiov, ·táblovice, Slavkov; Nové Tûchanovice11), k. ú. Nové Tûchanovi-
ce;V KaluÏích12), k. ú. Pustá Polom;Valach13), k. ú. Lesní Albrechtice; U Leskoveckého chod-
níka14), k. ú. Skfiipov; Hnûvo‰ick˘ háj, k. ú. Hnûvo‰ice; ·tûpán, k. ú. Dûhylov; HÛrka, k. ú.Vel-
ké Heraltice; Koutské a ZábfieÏské louky, k. ú. Kravafie, k. ú. Zábfieh u Hluãína15);

d) Pfiírodní památky:
Heraltick˘ potok, k. ú. Jamnice; Otická sopka, k. ú. Otice; Úvalenské louky, k. ú. Brumovice;
Jezdkovick˘ les, k. ú. Jezdkovice, Hlavnice; Hraneãník, k. ú. Pí‰È; âern˘ dÛl, k. ú. âermná;

e) Pfiírodní park16):
Pfiírodní park Moravice, k. ú. Radkov, Jelenice, Kajlovec, Jakubãovice, Staré Tûchanovice,
Nové Lublice, KruÏberk, Nové Tûchanovice, Lhotka u Vítkova,Vûtfikovice, Janãí, Bfiezová,
Lesní Albrechtice, Skfiipov, Hrabství, Hluboãec, Podvihov, RaduÀ, Vr‰ovice, Bohuãovice,
Hradec nad Moravicí, Îimrovice, Domoradovice, Filipovice, Melã, Moravice,Vítkov.

2.1.2. Ochrana nemovit˘ch kulturních památek17):
(Limity místního v˘znamu jsou vymezeny v územních plánech obcí, popfi. v regulaãních plánech).
a) Národní kulturní památky

– kaple sv. KfiíÏe – Opava18)

– kostel Nanebevzetí Panny Marie – Opava 17)

– zámek v Hradci nad Moravicí19)

b) Mûstské památkové zóny
– Opava20)

– Hluãín19)

c) Památkové rezervace lidové architektury
– Lipina21)

2.1.3. Ochrana podzemních a povrchov˘ch vod:22)

a) stanovená ochranná pásma zdrojÛ podzemních vod I. a II. stupnû v rozsahu dle platn˘ch
rozhodnutí vodoprávního úfiadu (pouze zdroje nadmístního v˘znamu),
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7) âern˘ les u ·ilhefiovic I–II ; k. ú. ·ilhefiovice – v˘nos MK âSR ã. 14.475 a 14.476/69 (2. 2. 1970).
8) Dafianec; k. ú. Vfiesina – v˘nos MK âSR ã. 3.025/69 (10. 2. 1969).
9) Hofiina; k. ú. Tábor – vyhlá‰ka M·VU ã. 197.108/48 (5. 11. 1948) pfiehlá‰eno v˘nosem MK âSR ã. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988.
10) Hvozdnice; k. ú.Uhlífiov, ·táblovice, Slavkov – vyhlá‰ka ONV Opava (27. 9. 1988).
11) Nové Tûchanovice; k. ú. Nové Tûchanovice – v˘nos MK âSR ã. 9.294/69 (20. 11. 1969).
12) V KaluÏích; k. ú. Pustá Polom – vyhlá‰ka ONV Opava (13. 10. 1987).
13) Valach; k. ú. Lesní Albrechtice, Jelenice– v˘nos MK âSR ã. 9.292/69 (20. 11. 1969).
14) U Leskoveckého chodníka; k. ú. Skfiipov – v˘nos MK âSR ã. 9.293/69 (20. 11. 1969).
15) Koutské a ZábfieÏské louky; k. ú.Kravafie, k. ú. Zábfieh u Hluãína – nafiízení OkÚ Opava ã. j. 33/97 (22. 10. 1997).
16) OkÚ Opava vyhlásil pod. ã. j. 03/94, ze dne 1. 9. 1994.
17) Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
18) Nafiízení vlády ã. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995.
19) Nafiízení vlády ã. 132/2001 Sb., ze dne 28. bfiezna 2001.
20) Vyhlá‰ka ministerstva kultury ã. 476/1992 Sb., ze dne 10. záfií 1992.
21) Nafiízení vlády ã. 127/1995 Sb., ze dne 24. kvûtna 1995.
22) Zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon).



Zdroj Ochranné Dal‰í zásobovaná sídla
pásmo 

Bûlá 1. a 2. st. 1975 Chuchelná
Bolatice, Borová 1. a 2. st.1978, 1986 Bohuslavice, Albertovec
Brumovice 1. a 2. st. 1986 Skrochovice, Úblo,

Velké Heraltice, Malé Heraltice,
Ko‰etice

Hnûvo‰ice 1. a 2. st.1986 Oldfii‰ov, SluÏovice, Vrbka
Chlebiãov-Angelika 1. a 2. st. 1984 Pusté Jakartice
Strahovice 1. a 2. st. 1983 Sudice, Rohov
Velké Ho‰tice 1. a 2. st. 1977–94 Malé Ho‰tice, Kravafie, ·tûpánkovice
Opavské zdroje 1. a 2. st. 1967,1983 Neplachovice, Holasovice
Mladecko 1. a 2. st. 1986, 2002 Litultovice, Mladecko, Dolní 

Îivotice, Hlavnice, Stûbofiice,
Jezdkovice, Jamnice, Nov˘ DvÛr

b) stanovená ochranná pásma vodárenské nádrÏe KruÏberk na fiece Moravici 1. a 2. stup-
nû,23)

c) stanovená ochranná pásma ‰tolového pfiivadûãe Podhradí – Dolej‰í Kunãice DN 2450 mm
1. a 2. stupnû.24)

2.1.4. Ochrana území pfied povodnûmi:
a) stanovená záplavová území vodního toku Opava v úseku fiíãního km 3,396 – 37,200, sta-

novená vodoprávním úfiadem – referátem Ïivotního prostfiedí Okresního úfiadu Opava25)

s úãinností od 1. 7. 2000. Zátopová území stanovená podle dosavadních právních pfiedpi-
sÛ se povaÏují za záplavová území 26).

2.1.5. Ochrana a vyuÏití nerostného bohatství: 27)

a) vyhlá‰ená chránûná loÏisková území, uvedená ve v˘krese B. 5. Hlavní v˘kres,
b) stanovené dob˘vací prostory, uvedené ve v˘krese B. 5. Hlavní v˘kres,
c) „Zmûna podmínek ochrany loÏiska ãerného uhlí v chránûném loÏiskovém území ãásti

Hornoslezské pánve pro stavby v okrese Ostrava-mûsto a pfiilehl˘ch katastrálních úze-
mích okresu Karviná“(OKD, IMGE a. s. 0696.),

d) „Nové podmínky ochrany loÏisek ãerného uhlí v chránûném loÏiskovém území ãeské
ãásti Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Fr˘dek-Místek, Nov˘ Jiãín, Vsetín, Opava
a jiÏní ãásti okresu Ostrava-mûsto (OKD, IMGE o. z. 0298).28)
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23) Rozhodnutí ONV Opava ã. j. OVLHZ–voda 1831/73–ing. Kol. z 1. 10. 1973.
24) Rozhodnutí Okresního úfiadu v Novém Jiãínû ã. j. ÎP – 1596/91 –Pe – 235 z 23. 10. 1992.
25) RÎP Okresního úfiadu Opava ã. j. ÎP 1732/2000/Mr-231.1 s úãinností od 1. 7 . 2000.
26) § 66 zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
27) Zákon ã. 44/1988 Sb., o ochranû a vyuÏití nerostného bohatství (horní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
28) Rozhodnutí o zmûnû podmínek ochrany loÏisek ãerného uhlí v ãásti chránûného loÏiskového území ãeské ãásti hornoslezské pán-

ve – vydáno Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR dne 27. 3. 1998, ã. j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 (právní moc 21. 4. 1998).



2.1.6. Ochrana území se zvlá‰tními podmínkami geologické stavby a se zvlá‰È nepfiízniv˘mi 
inÏen˘rsko-geologick˘mi pomûry:29)

a) území s pfiedpokládan˘m v˘skytem dÛlních dûl (poddolovaná území),
b) plochy aktivních a potenciálních svahov˘ch deformací, vyznaãené ve v˘krese B. 5. Hlav-

ní v˘kres.

2.1.7. Ochrana pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ, zdrojÛ pfiírodních minerálních vod:30)

– vnitfiní lázeÀské území „A“ lázeÀského místa KLIMKOVICE, v katastru obce âavisov31),
vyznaãené ve v˘krese B. 5. Hlavní v˘kres.

2.1.8. Ochrana pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:32)

– pozemky urãené k plnûní funkcí lesa, vãetnû pozemkÛ do vzdálenosti 50 m od okraje le-
sa, jejichÏ vyuÏití je podmínûno souhlasem orgánu státní správy lesÛ.

2.1.9. Zaji‰tûní zájmÛ obrany:
– Vojensk˘ újezd Libavá, zasahující do k. ú. Nové OldfiÛvky, Staré OldfiÛvky, Podlesí33), vy-

znaãené ve v˘krese B. 5. Hlavní v˘kres.

2.1.10. Ochranná pásma energetick˘ch zafiízení:34)

a) ochranná pásma nadzemního vedení (tj. souvisl˘ prostor vymezen˘ svisl˘mi rovinami ve-
den˘mi po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, mûfiené kolmo na vedení,
která ãiní od krajního vodiãe vedení na obû jeho strany):

– u napûtí nad 1 kV a do 35 kV vãetnû 
– pro vodiãe bez izolace 7 m,
– pro vodiãe s izolací základní 2 m,
– pro závûsná kabelová vedení 1 m,

– u napûtí nad 35 kV do 110 kV vãetnû – 12 m,
– u napûtí nad 220 kV do 400 kV vãetnû – 20 m,
b) ochranná pásma v‰ech plynárensk˘ch zafiízení – u NTL a STL plynovodÛ a pfiípojek v za-

stavûném území 1 m na obû strany od pÛdorysu, u ostatních plynovodÛ a pfiípojek 4 m na
obû strany od pÛdorysu, u technologick˘ch objektÛ 4 m na v‰echny strany od pÛdorysu
plynového zafiízení,

c) bezpeãnostní pásma plynárensk˘ch zafiízení vymezená vodorovnou vzdáleností od pÛ-
dorysu plynového zafiízení mûfieno kolmo na jeho obrys 

– 15 m u VTL plynovodÛ o prÛmûru do DN 100 vãetnû,
– 20 m u VTL plynovodÛ o prÛmûru do DN 250 vãetnû,
– 40 m u VTL plynovodÛ o prÛmûru nad DN 250 vãetnû,
– 100 m u VVTL plynovodÛ o prÛmûru do DN 300 vãetnû,
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29) Zákon ã. 62/1988 Sb., o geologick˘ch pracích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
30) Zákon ã. 164/2001 Sb., o pfiírodních léãiv˘ch zdrojích, zdrojích pfiírodních minerálních vod, pfiírodních léãebn˘ch lázních a lázeÀ-
sk˘ch místech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (lázeÀsk˘ zákon).
31) Ochranné opatfiení ãj. âIL-63-433-23. 5. 1997/2154 z 18. 8. 1997.
32) Zákon ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).
33) Zákon ã. 222/1999 Sb., o zaji‰Èování obrany âR, ve znûní zák. ã. 320/2002 Sb.
34) Zákon ã. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v˘konu státní správy v energetick˘ch odvûtvích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(energetick˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.



– 150 m u VVTL plynovodu o prÛmûru do DN 500 vãetnû,
– 200 m u VVTL plynovodÛ o prÛmûru nad DN 500.

V ochranném pásmu je zakázáno provádût ãinnosti, které by ve sv˘ch dÛsledcích mohly
ohrozit tato zafiízení. Zfiizování staveb v bezpeãnostním pásmu lze pouze s pfiedchozím pí-
semn˘m souhlasem provozovatele plynového zafiízení.

2.1.11. Ochrana telekomunikací:35)

– radioreléové spoje tak, jak jsou vyznaãené ve v˘kresu B. 4. Návrh technického vybavení –
energetika, spoje 1 : 25 000,

– ochranná pásma podzemních telekomunikaãních vedení, která ãiní 1,5 m po stranách
krajního vedení.

2.1.12. Ochranná pásma vodovodních fiadÛ a kanalizaãních stok:36)

– 1,5 m u vodovodních fiadÛ a kanalizaãních stok do prÛmûru 500 mm vãetnû,
– 2,5 m u vodovodních fiadÛ a kanalizaãních stok nad prÛmûr 500 mm,
– 6 m u pfiivadûãÛ 1. a 2. vûtve OOV, které pfiivádûjí pitnou vodu do Ostravy z úpravny vo-

dy v Podhradí pfies Hradec nad Moravicí, Opavu, Mokré Lazce a Krásné Pole, dle roz-
hodnutí vodoprávního úfiadu.37)

2.1.13. Silniãní ochranná pásma:38)

Silniãním ochrann˘m pásmem se rozumí prostor ohraniãen˘ svisl˘mi plochami veden˘mi do
v˘‰ky 50 m a ve vzdálenosti:
– 100 m od osy pfiilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní míst-

ní komunikace anebo od osy vûtve jejich kfiiÏovatek; pokud by takto urãené pásmo
nezahrnovalo celou plochu odpoãívky, tvofií hranici pásma hranice silniãního pozem-
ku,

– 50 m od osy vozovky nebo pfiilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. tfiídy a ostatních
místních komunikací I. tfiídy,

– 15 m od osy vozovky nebo od osy pfiilehlého jízdního pásu silnice II. tfiídy nebo III. tfiídy
a místní komunikace II. tfiídy.

2.1.14. Ochranné pásmo dráhy:39)

Ochranné pásmo dráhy tvofií prostor po obou stranách dráhy, jehoÏ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou:
– u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejménû v‰ak ve vzdá-

lenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,
– u vleãky 30 m od osy krajní koleje,
– u dráhy tramvajové 30 m od osy krajní koleje.
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35) Zákon ã. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmûnû dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
36) Zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o vodovodech

a kanalizacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).
37) ONV Opava VLHZ ã. j.: voda 1582/71-KO z r. 1971.
38) Zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
39) Zákon ã. 266/1994 Sb., o drahách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.



2.1.15. Ochranné pásmo leti‰tû:40)

Ochranné pásmo kolem leti‰tû v Dolním Bene‰ovû – m. ã. Zábfieh v rozsahu jak je vymeze-
no ve v˘kresu B. 2. Návrh dopravy 1 : 25 000. Uvnitfi tohoto pásma nelze povolovat v˘‰kové
objekty > 100 m (chápe se i vãetnû v˘‰ky umûl˘ch vyv˘‰enin, na kter˘ch je zámûr stavbu re-
alizovat).V náletov˘ch kuÏelech nesmí b˘t stavby, jejichÏ v˘‰ka by znemoÏnila bezpeãné pfii-
stávání letadel > 30 m.

Tyto limity, které jsou dány obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy a rozhodnutími správních orgánÛ,
se mohou mûnit v návaznosti na novely tûchto obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ a zmûny správ-
ních rozhodnutí a popfi. na nová správní rozhodnutí.

2.2. Limity vyuÏití a uspofiádání území nadmístního v˘znamu, vypl˘vající z fie‰ení a projednání
ÚPN VÚC okresu Opava:
Na území okresu Opava respektovat v návrhovém období tyto limity :

2.2.1. Vymezené navrhované ãásti nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability (ÚSES) ve v˘kresu. B. 8. Koordinace systémÛ ekologické stability 1 : 25 000.
Vymezené plochy biocenter a biokoridorÛ jsou nezastavitelné.Ve‰keré zásahy, které by mohly
negativnû ovlivnit funkci biokoridorÛ a biocenter, jsou nepfiípustné.V˘jimku je moÏno povolit
jen u biokoridorÛ, které jsou kfiíÏeny liniov˘mi ãástmi staveb dopravních a inÏen˘rsk˘ch sítí.

2.2.2. Do doby vyhlá‰ení orgánem ochrany pfiírody nahlíÏet na území vymezené k roz‰ífiení Pfiírod-
ního parku Moravice ve v˘kresu B. 8. Koordinace systémÛ ekologické stability 1 : 25 000 jako
na území, ve kterém bude kladena zv˘‰ená pozornost na ochranu pfiírody a krajinného rázu.
Území tzv. Polomské plo‰iny zasahuje do katastrálních území obcí Hluboãec, Pustá Polom,
Budi‰ovice, Horní Lhota, Dolní Lhota, âavisov, Kyjovice, Tû‰kovice. Orgán ochrany pfiírody
specifikuje podrobnosti ochrany tohoto území v obecnû závazném právním pfiedpisu.

2.2.3. Vymezené ochranáfisky v˘znamné krajinné prvky v souladu s v˘kresem B. 8. Koordinace
systémÛ ekologické stability 1 : 25 000. Vymezené plochy mají pro utváfiení krajinného rázu
a uchování ekologické stability území nadlokální v˘znam. K zásahÛm v plochách, které by
vedly k po‰kození, oslabení, popfi. naru‰ení ekologicko-stabilizaãní funkce v území, je nutné
si opatfiit závazné stanovisko orgánu ochrany pfiírody.

2.2.4. Vymezené koridory pro umístûní dopravních tras v rozsahu:
a) u komunikací rychlostního typu území o ‰ífice 300 m od osy silnice na obû strany,
b) u silnic I. a II. tfiídy území o ‰ífice 200 m od osy silnice na obû strany,
c) pro Ïelezniãní trati území o ‰ífice 100 m od osy tratû na obû strany.
Osy koridorÛ vymezují silnice vyznaãené ve v˘kresu B. 2. Návrh dopravy 1 : 25 000.

2.2.5. Vymezené koridory pro vodovodní fiady a kanalizace nadmístního v˘znamu v rozsahu:
– území 100 m od osy liniov˘ch vedení vyznaãen˘ch ve v˘kresu B. 3. Návrh technického

vybavení – vodní hospodáfiství 1 : 25 000.
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40) Zákon ã. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.



2.2.6. Vymezené koridory pro energetická vedení v rozsahu:
– území 200 m od osy liniov˘ch vedení vyznaãen˘ch ve v˘kresu B. 4. Návrh technického

vybavení – energetika, spoje 1 : 25 000.

Za koridor se povaÏuje území o stanovené ‰ífice mûfiené od osy vymezené liniové stavby. Koridor vy-
mezuje moÏné smûrové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby.Vymezení koridoru povaÏovat
za maximalistické, tzn. Ïe v koridoru musí b˘t obsaÏena i zemní tûlesa a související stavby (propustky,
mosty, mosty pro zabezpeãení mimoúrovÀového kfiíÏení, pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí, apod.).

Územní ochrana pro zámûry po návrhovém období (v˘hled po r. 2015):

2.2.7. Ochrana území pro budoucí v˘stavbu vodní nádrÏe Spálov. Ve smyslu Smûrného vodohos-
podáfiského plánu se v návrhovém období ÚPN VÚC okresu Opava stanovuje pouze územ-
ní ochrana vymezeného území nádrÏe, která má zamezit jinému vyuÏití území, jeÏ by zne-
moÏnilo pfiípadnou realizaci nádrÏe ve v˘hledu. V území budoucí nádrÏe (v rozsahu max.
vzdutí hladiny) se nenavrhuje stavební uzávûra, ale nedoporuãuje se umisÈování nov˘ch sta-
veb a tras nadlokálního v˘znamu s plánovanou dlouhodobou Ïivotností (silnice, dálnice, dál-
kovody), vût‰í hospodáfiská a v˘robní zafiízení, pfiípadnû jiné dlouhodobé aktivity a chránû-
né zájmy s obtíÏnou likvidací, napfi. skládky odpadÛ apod.

2.2.8. Územní ochrana vodní cesty Dunaj-Odra-Labe (dále jen „D-O-L“) dle vládního usnesení
ã. 635 z 11. prosince 1996. Toto vládní usnesení jsou povinny respektovat orgány státní sprá-
vy vãetnû ústfiedních orgánÛ.41) Vztahuje se i na krajské úfiady. V ÚPN VÚC okresu Opava
se vymezuje územní ochrana trasy prÛplavu D-O-L v koridoru, kter˘ byl jiÏ chránûn v ÚPN
VÚC Ostravské aglomerace, schváleném vládou âR v roce 1994 ve smûrné ãásti. Trasa D-
O-L je uvedena i v Evropské dohodû o hlavních vnitrozemsk˘ch cestách mezinárodního v˘-
znamu (AGN), která vstoupila v platnost v r. 1997 a souãástí ãeského právního fiádu se sta-
la na základû sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí.42)

2.2.9. Územní ochrana pro v˘hledov˘ zámûr na obnovu tramvajové tratû v úseku Ostrava – Hlu-
ãín, vãetnû moÏnosti zavedení kolejové osobní dopravy v relaci Opava-v˘chod – Hluãín –
Ostrava.

2.2.10. Územní ochrana koridoru pfieloÏky silnice I/46 v úseku Hnûvo‰ice-státní hranice s Polskou
republikou (v˘chodnû zastavûné ãásti obce Hnûvo‰ice) a v úseku státní hranice s Polskou
republikou – Sudice (severozápadní obchvat Sudic).

2.2.11. Územní ochrana koridoru v˘chodního obchvatu silnice I/57 mûsta Hradec nad Moravicí ve
dvou variantách, vãetnû varianty s vyústûním silnice za místní ãástí Kajlovec.

2.2.12. Územní ochrana koridoru pfieloÏky silnice II/466 na území obce Markvartovice a ·ilhefiovi-
ce (mimo zastavûné území obcí).
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41) § 21 zákona ã. 2/1969 Sb., o zfiízení ministerstev a jin˘ch orgánÛ státní správy âR, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
42) Sdûlení Ministerstva zahraniãí ã. 163/1999 Sb.



2.2.13. Upou‰tí se od územního hájení v˘hledové vodní nádrÏe Îimrovice, uvedené dosud ve Smûr-
ném vodohospodáfiském plánu.

3. Zásady a regulativy pro vyuÏití a uspofiádání území

Základní zásady a regulativy uspofiádání území jsou vztaÏeny k nadlokálním územním zámûrÛm
v úrovni velkého územního celku. Územní plán se zab˘vá v‰emi znám˘mi zámûry, které posuzuje
z hlediska jejich vlivÛ a dÛsledkÛ na dané území. Tyto územní zámûry se ov‰em nacházejí v rÛzném
stadiu pfiípravy a pfiedmûtem fie‰ení územního plánu není zodpovûdût, zda tyto zámûry realizovat,
ale za jak˘ch okolností a podmínek mohou b˘t v území realizovány.

3.1. Celková urbanistická koncepce 

3.1.1. V severní a stfiední níÏinné aÏ mírnû pahorkovité ãásti okresu Opava, kde pfievaÏuje zemû-
dûlské vyuÏití krajiny, vûnovat pozornost pozemkov˘m úpravám, protierozním úpravám, re-
alizaci systému ekologické stability s cílem více diferencovat vyuÏití této monofunkãnû
utváfiené krajiny. V území jsou pfiedpoklady pro rozvoj sídelní struktury pfii respektování
lesních ploch, vymezen˘ch limitÛ a povodnûmi ohroÏen˘ch území. Funkce rozvíjet ve vzá-
jemném souladu s cílem minimalizovat zábory kvalitního zemûdûlského pÛdního fondu.

3.1.2. Ve stfiední a jiÏní hornaté ãásti okresu Opava s vy‰‰ím podílem zalesnûn˘ch ploch upfied-
nostnit funkce pfiírodovûdné, vodohospodáfiské a rekreaãní. Podporovat extenzívní zemû-
dûlské vyuÏití krajiny s preferencí mimoprodukãních funkcí s roz‰ífiením v˘mûry ploch ur-
ãen˘ch k plnûní funkce lesa. V území jsou omezeny moÏnosti rozvoje sídelní struktury.
Minimalizovat zásahy do pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkce lesa. Preferovat udrÏení a zve-
lebení krajinného rázu, jakoÏto základního kamene pro rozvoj turistického ruchu a tím eko-
nomického oÏivení této problémové oblasti.

3.1.3. Za hlavní centra osídlení pokládat nadále Opavu, Hluãín, Kravafie, Vítkov, Hradec nad Mo-
ravicí, Dolní Bene‰ov, Budi‰ov nad Budi‰ovkou.

3.2. Doprava 

3.2.1. V rámci koncepce rozvoje komunikaãní sítû je nutno hájit územní koridory pro
pátefiní tahy okresu Opava:
a) silnice I/11, zaji‰Èující vazby Jeseníky – Bruntál – Opava – Ostrava a silnice I/56 Beskydy

– Fr˘dek-Místek – Ostrava – Opava s v˘hledov˘m uspofiádáním v parametrech komuni-
kace vyhrazené pro motorová vozidla,

b) silnice I/57 Bartultovice – Krnov – Opava s pokraãováním v koridoru Opava – Nov˘ Ji-
ãín – Vala‰ské Mezifiíãí – Vsetín,

c) silnice I/46 zaji‰Èující v koridoru Sudice – Opava – Olomouc vazby komunikaãní sítû
okresu na Polsko. Do návrhového údobí ÚPN VÚC se zahrnují stavební úpravy a pfie-
loÏky silnice I/46 s v˘jimkou úseku Hnûvo‰ice od silnice III/04613 (smûr Kobefiice) – po
státní hranici s Polskou republikou (smûr PR-Sciborzyce Wielkie) a s v˘jimkou úseku od
státní hranice s Polskou republikou – po stávající silnici II/467 v Sudicích (severozápadní
obchvat Sudic). Oba uvedené úseky silnice I/46 se ve smyslu bodu 2.2.10. vymezují
k územní ochranû koridoru.
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Bude sledována homogenizace tûchto pátefiních tahÛ na v˘hledové ‰ífikové uspofiádání a je-
jich pfieloÏky mimo zastavûná území obcí. Z v˘‰e uveden˘ch silniãních tahÛ má v návrho-
vém období nejvy‰‰í prioritu tah silnice I/11 a silnice I/57 v koridoru Krnov – Opava – Os-
trava, zaji‰Èující napojení okresu Opava a návazné ãásti okresu Bruntál do jádra
ostravsko-karvinské aglomerace a na dopravní tahy VI. B vûtve multimodálního dopravní-
ho koridoru (dálnice D47, modernizovaná Ïelezniãní traÈ ã. 270, vysokorychlostní traÈ a vod-
ní cesta D-O-L).

3.2.2. V úseku Litultovice – Bílãice pfieloÏit silnici I/46 do nové trasy (pfies hráz vodního díla Slez-
ská Harta) mimo zastavûné území obcí a mimo ochranné vodárenské pásmo vodní nádrÏe
KruÏberk.

3.2.3. Komunikaãními úpravami silnice I/46 vytvofiit podmínky pro provoz hraniãního pfiechodu
Sudice-Pietraszyn jako mezinárodního pfiechodu bez omezení druhu a tonáÏe vozidel.

3.2.4. Provést stavební úpravy v˘chodo – západní komunikaãní pfiíãky, kterou tvofií silnice II/442
a silnice II/462 pro zlep‰ení dopravního napojení Vítkovska a Budi‰ovska na severo – jiÏní
tahy silnic I/46 Opava – Olomouc a I/57 Opava – Fulnek – dálnice D47.

3.2.5. Sledovat dobudování v˘chodo – západní komunikaãní pfiíhraniãní pfiíãky silnice II/466
v úseku Pí‰È – ·ilhefiovice (– Bohumín).

3.2.6. Návrhy komunikací napfiíã údolní nivou fieky Opavy musí b˘t koordinovány s odtokov˘mi
pomûry.

3.2.7. Postupnû budovat ro‰t základních cyklistick˘ch tras s dominantní funkcí tras podél fieky
Opavy a Moravice, s odboãn˘mi vûtvemi na Polsko a s návazností na trasu podél fieky Odry.

3.2.8. Na území okresu Opava respektovat tyto hraniãní pfiechody a jejich navrhovan˘ rozvoj :

hraniãní pfiechod provoz hraniãního pfiechodu
stav/návrh

Pfiechod Skrochovice – Boboluszki PMPS/PMPS 
Pfiechod Holasovice – Wysoka neãinn˘/PMPS 
Pfiechod DrÏkovice – Dierzkowice PMPS/PMPS 
Pfiechod Vávrovice – Wiechowice I PMPS/NHP
Pfiechod Opava – Pilszcz PMPS/PMPS
Pfiechod Oldfii‰ov – Pilszcz PMPS/PMPS
Pfiechod Hnûvo‰ice – Sciborzyce Wielkie PMPS/PMPS
Pfiechod Rohov – Sciborzyce Wielkie PMPS/PMPS
Pfiechod Tfiebom – Kietrz PMPS/PMPS
Pfiechod Tfiebom – Grodczanki PMPS/PMPS
Pfiechod Sudice – Pietraszyn MHP/MHP bez omezení tonáÏe
Pfiechod Rohov – Krzanowice neãinn˘/PMPS
Pfiechod Strahovice – Krzanowice PMPS/PMPS 
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Pfiechod Chuchelná – Krzanowice PMPS/NHP
Pfiechod Chuchelná – Borucin PMPS/PMPS
Pfiechod Pí‰È – Boleslav PMPS/PMPS
Pfiechod Pí‰È – Owsiszcze PMPS/NHP
Pfiechod HaÈ – Tworkow PMPS/MHP s omezením tonáÏe 3,5t
Pfiechod HaÈ – Rudyszwald PMPS/PMPS
Pfiechod ·ilhefiovice – Chalupki PMPS/PMPS
PMPS – pfiechod pro mal˘ pohraniãní styk 
NHP – národní pfiechod pfiedstavující roz‰ífiení reÏimu PMPS na osobní automobily pro 

v‰echny obãany âR a PR
MHP – mezinárodní pfiechod 

3.2.9. Stávající Ïelezniãní síÈ, která je v˘sledkem dlouhodobého v˘voje a v souãasné dobû pfied-
stavuje ucelen˘ systém, povaÏovat za stabilizovanou.

3.2.10. Nejv˘znamnûj‰ím tahem Ïelezniãní dopravy je traÈ âD ã. 316 a ã. 310 v koridoru Ostrava-
Svinov – Opava – Krnov. Na tomto tahu poãítat s elektrifikací a dílãími úpravami, zaji‰tují-
cími lep‰í napojení Ïelezniãní tratû okresu na pátefiní Ïelezniãní tah VI. B vûtve multimo-
dálního dopravního koridoru – traÈ ã. 270 Pfierov – Bohumín a na v˘hledovou
vysokorychlostní traÈ.

3.2.11. Poãítat s dobudováním kolejové propojky v oblasti Ïst. Opava – v˘chod a elektrifikací trati
âD ã. 316.

3.2.12. Poãítat se stavebními úpravami tratû ã. 315 Opava – Hradec nad Moravicí v rámci budování
silniãního nadjezdu silnice I/57 nad tratí ã. 314 Opava – Svobodné Hefimanice.

3.2.13. Respektovat zafiazení leti‰tû v Dolním Bene‰ovû (m. ã. Zábfieh) mezi celní leti‰tû s nevefiej-
n˘m mezinárodním provozem.43)

3.3. Vodní hospodáfiství

3.3.1. Chránit území pro realizaci mal˘ch vodních nádrÏí:
a) Hluboãec na Setinû,
b) Velké Heraltice na Heraltickém potoku.

3.3.2. Respektovat záplavová území stoleté vody kolem vodních tokÛ, dosud nestanovená vo-
doprávním úfiadem. Záplavová území lze vyuÏívat pfiimûfienû mífie povodÀového nebez-
peãí tak, aby nedocházelo k omezení rozlivÛ velk˘ch vod. Na stávajících stavbách lze
provádût udrÏovací práce, popfi. lze dokonãené stavby mûnit s podmínkou, Ïe zámûr ne-
bude v rozporu s platn˘mi právními pfiedpisy a dotãené subjekty budou seznámeny se
stupnûm rizika plynoucího z pravdûpodobnosti v˘skytu vzdut˘ch vod a ponesou jeho dÛ-
sledky.
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3.3.3. V území ohroÏeném pfiívalov˘mi de‰ti provést tato opatfiení:
a) v krajinû provést opatfiení za úãelem úpravy odtokov˘ch pomûrÛ – realizace ÚSES,

v rámci pozemkov˘ch úprav fie‰it ãlenûní rozsáhl˘ch scelen˘ch lánÛ remízky, zasakovací-
mi pásy, zmûnou uÏívání orné pÛdy, zatravnûní, pfiípadnû zalesnûní exponovan˘ch míst
ohroÏovan˘ch vodní erozí, zmûnou osevních postupÛ, sníÏením zhutnûní pÛdy, vybudo-
váním such˘ch vodních nádrÏí, revitalizací mal˘ch vodních tokÛ apod. Opatfiení se t˘ka-
jí zejména obcí postiÏen˘ch povodnûmi z nadmûrn˘ch splachÛ z polí, luk a vybfieÏením
drobn˘ch potÛãkÛ – HaÈ, Sudice, Pí‰È, Ludgefiovice, Kobefiice, Bolatice, Otice, Bfiezová
a Vûtfikovice;

b) na fiece Opavû a v její blízkosti realizovat technická opatfiení – ohrázování, obtoky, pold-
ry, prÛlehy apod. Opatfiení se t˘kají mûst Opava (vãetnû m. ã. Vávrovice, DrÏkovice),
Kravafie, Dolní Bene‰ov a Hluãín, a také obcí situovan˘ch poblíÏe fieky Opavy – Brumo-
vice (vãetnû m. ã. Pust˘ Ml˘n), Skrochovice, Holasovice, Velké Ho‰tice, ·títina, Mokré
Lazce, Háj ve Slezsku, Kozmice, Dobroslavice, Dûhylov;

c) chránit území pro realizaci such˘ch nádrÏí :
– Zlatníky na potoku Velká,
– Stûbofiice na potoku Velká,
– v k. ú. Bûlá a k. ú. Závada na potoce Bûlá,
– Litultovice na Choltickém potoku,
– v k. ú. Závada (víceúãelová nádrÏ) pro ochranu obce Pí‰È.

3.3.4. Respektovat manipulaãní pruh podél v˘znamn˘ch vodních tokÛ v ‰ífice do 8 m a podél drob-
n˘ch vodních tokÛ v ‰ífice do 6 m od bfiehové ãáry, slouÏící provozu a udrÏování vodohospo-
dáfisk˘ch dûl a zafiízení.

3.3.5. Postupnû realizovat ãistírny odpadních vod pfiedev‰ím v obcích nad 2000 obyvatel. Jedná se
o obce: Kravafie, Hradec nad Moravicí, Budi‰ov nad Budi‰ovkou, Bolatice, Háj ve Slezsku,
Kobefiice, ·tûpánkovice a Pí‰È.

3.3.6. V obcích Ludgefiovice, Markvartovice a HaÈ realizovat kanalizaãní sbûraãe k odvedení od-
padních vod na stávající skupinové ãistírny odpadních vod.

3.4. Energetika

3.4.1. V území hájit stávající energetické koridory v˘znamné z hlediska zásobování fie‰eného úze-
mí a zabezpeãení pfienosu el. energie do sousedních území. Jde zejména o tyto v˘znamné
koridory:
a) vedení VVN 400 kV vedoucí podél v˘chodního okraje Vítkova (z rozvodny No‰ovice)

podél obcí Radkov, Moravice, Bratfiíkovice do rozvodny v Horních Îivoticích,
b) vedení VVN 110 kV mezi elektrárnou v Ostravû-Tfiebovicích, rozvodnou ve Velk˘ch

Ho‰ticích a rozvodnou v Horních Îivoticích,
c) vedení VVN 110 kV mezi rozvodnou v Horních Îivoticích a rozvodnou v Krnovû,
d) odboãku vedení VVN 110 kV mezi Velkou Polomí a rozvodnou v Dolním Bene‰ovû,
e) odboãku vedení VVN 110 kV mezi Vávrovicemi (místní ãást Opavy) a rozvodnou v Jak-

tafii (místní ãást Opavy).
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3.4.2. V území hájit energetické koridory navrÏen˘ch vedení k doplnûní sítû pfienosové a distri-
buãní soustavy a energetického posílení poddimenzovan˘ch, popfiípadû nedostateãnû za-
bezpeãen˘ch oblastí :
a) koridor VVN 400 kV Horní Îivotice – Krasíkov,
b) koridor VVN 110 kV mezi rozvodnou 110/22 kV ve Vítkovû a rozvodnou 400/110 kV

v Horních Îivoticích,
c) koridor posilující vedení VN ãís. 39 napájené z rozvodny v Dolním Bene‰ovû a zásobují-

cí severní ãást Hluãínska,
d) propojení vedení VN ãís. 16 se stávajícím vedením ãís. 14, které napájí závod GYPST-

REND (sádrovcov˘ dÛl) v Kobefiicích,
e) propojení vedení VN ãís. 11 v obci Skfiipov s odboãkou VN ãís. (18) v obci Hluboãec

a s odboãkou VN ãís. (22) v obci Jakubãovice nov˘m VN vedením za úãelem zv˘‰ení
spolehlivosti zásobování el. energií obcí Budi‰ovice, Pustá Polom, Hluboãec a Kyjovi-
ce,

f) nové vedení VN ã. 31 napájené z nové rozvodny v Jaktafii k posílení vedení VN ãís. 22 pro
zásobování mûsta Hradec nad Moravicí.

3.4.3. V území hájit koridory stávajících i navrÏen˘ch plynovodÛ (pfiepravní a distribuãní sousta-
vy), které jsou v˘znamné z hlediska zásobování fie‰eného území a zabezpeãení dodávek
zemního plynu do sousedních území vãetnû zafiízení nezbytn˘ch k jejich funkci. Jde zejmé-
na o tyto koridory:
a) dálkov˘ plynovod VVTL (Hru‰ky – Dûhylov);
b) pátefiní a propojovací vysokotlaká vedení :

– severní trasa VTL plynovodu Hluãín – Opava – Brumovice,
– jiÏní trasa VTL plynovodu Velká Polom – Hrabynû – Opava – Brumovice,
– VTL plynovod Vítkov – Budi‰ov nad Budi‰ovkou,
– VTL propoj severní a jiÏní trasy Kyle‰ovice – Malé Ho‰tice,
– VTL plynovod Dûhylov – Kozmice,
– VTL plynovod Dûhylov – Darkovice;

c) navazující VTL plynovody do Îimrovic, Litultovic, Stûbofiic, Chuchelné, Darkovic, Háje
ve Slezsku, Velk˘ch Heraltic;

d) propojující pátefiní vedení STL plynovodu zásobující svazky obcí (nadmístního v˘znamu),
e) pfiedávací regulaãní stanice Dûhylov a ostatní VTL regulaãní stanice.

3.5. Rekreace a cestovní ruch 

3.5.1. Rozvoj cestovního ruchu musí respektovat podmínky pfiírodní, krajináfiské, vodohospodáfi-
ské a ekologické. Nová v˘stavba musí odpovídat nárokÛm na ekologick˘ provoz a pfiizpÛ-
sobit se charakteru území.

3.5.2. Pro rozvoj ubytovacích kapacit v rekreaãních krajinn˘ch celcích povaÏovat v návrhovém
období z hlediska rekreaãní kapacity území a ekologicky únosného rozvoje v území za li-
mitní následující pfiírÛstky lÛÏek v ubytovacích zafiízeních (v souladu s technick˘mi poÏa-
davky na v˘stavbu ):44)
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Rekreaãní krajinn˘ celek PfiírÛstek kapacity 
(RKC) v ubytovacích zafiízeních 

(v tis. lÛÏek)
01 Hradecko 0,83
02 Vítkovsko 0,59
03 Budi‰ovsko 1,31
04 Kyjovicko 0,2

3.5.3. Rozvoj ubytovací kapacity a sportovnû rekreaãní vybavenosti orientovat do zastavûn˘ch,
resp. zastaviteln˘ch území sídel.

3.5.4. Ve vymezen˘ch rekreaãních krajinn˘ch celcích (RKC) dÛslednû dodrÏovat zákaz nov˘ch
staveb pro individuální rekreaci (rekreaãní chaty, rekreaãní domky, zahrádkáfiské chaty).
Pfiípustné jsou zmûny uÏívání pÛvodních staveb venkovského charakteru na rekreaãní cha-
lupy.

3.5.5. Ubytovací zafiízení realizovat v malokapacitních zafiízeních ve struktufie mal˘ hotel (do 50 lÛ-
Ïek), turistická ubytovna (do 30 lÛÏek), penzion (do 25 lÛÏek) a ubytování v soukromí.

3.5.6. Preferovat rozpt˘lení ubytovacích kapacit v men‰ích soukrom˘ch penzionech a ve venkov-
ském osídlení (venkovská turistika, agroturistika) s kapacitou do 10 lÛÏek v jednom ubyto-
vacím zafiízení.

3.5.7. Vylouãit nárÛst ubytovací kapacity na území obcí KruÏberk, Moravice, Horní Lhota, Kyjo-
vice a Budi‰ovice.

3.5.8. Ubytovací kapacity v rekreaãním krajinném celku (RKC) Vítkovsko neumísÈovat do území
Pfiírodního parku Moravice a v RKC Hradecko do ãásti pfiírodního parku leÏícího západnû
od mûsta Hradec nad Moravicí.

3.5.9. Rozvoj ubytovacích kapacit, infrastruktury cestovního ruchu a sportu pfiednostnû umísÈovat
do RKC Budi‰ovsko.

3.5.10. Podporovat vyuÏití atraktivního území Jánsk˘ch Koupelí s b˘val˘m lázeÀsk˘m areálem pro
rekreaãní úãely.

3.6. Îivotní prostfiedí 

3.6.1. Respektovat stávající a navrhovaná maloplo‰ná zvlá‰tû chránûná území, pfiírodní parky45)

a lokality v˘skytu zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin.46) DÛslednû dodrÏovat ve
v‰ech chránûn˘ch územích ochrann˘ reÏim stanoven˘ platn˘mi právními pfiedpisy, pfiíslu‰-
n˘mi plány péãe, vyhlá‰kami a nafiízeními.
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3.6.2. V historick˘ch parcích nutno koordinovat koncepãní úpravy v porostech, v pfiípadû jejich
vymezení pro územní systém ekologické stability, se zájmy ochrany pfiírody. Pro návrh bio-
koridorÛ a biocenter v tûchto územích pfiednostnû zpracovat projekty systému ekologické
stability a navrÏené úpravy posuzovat individuálnû s ohledem na dochovanou památkovou
hodnotu konkrétního území.

3.6.3. Navrhovaná trasa pfieloÏky silnice I/56 ani její ochranné pásmo nesmí zasahovat do národní
pfiírodní památky „Odkryv v Kravafiích“. Pfii realizaci této trasy nesmí b˘t toto území jak-
koliv zasaÏeno a naru‰eno (napfi. zafiízením staveni‰tû nebo podobn˘mi provizorními a do-
ãasn˘mi stavbami).

3.6.4. Nepfiipou‰tí se odnímání pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkce lesa pro úãely individuální re-
kreace.

3.6.5. V katastrech silnû po‰kozen˘ch plo‰nou vodní erozí, jako napfi. Dolní Bene‰ov, Zábfieh a Kra-
vafie, dále pak v katastru Jile‰ovice, Háj ve Sl., Smolkov, Lhota, Mokré Lazce a ·títina, Jaktafi
(JZ,SZ), Zlatníky (SZ), Milostovice (JZ),Vávrovice (SV), DrÏkovice (JZ), Lodûnice (podél to-
ku Lipinka), dÛslednû uplatnit v‰echny dostupné prvky eliminující erozní ohroÏenost pÛd.

3.6.6. Oblast, jejíÏ osu tvofií fieka Moravice v úseku vodní nádrÏ KruÏberk – Hradec nad Moravicí
(je souãástí pfiírodního parku Moravice), oblast kolem vodárenské nádrÏe KruÏberk
(ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupnû) a oblasti, na kter˘ch se uplatÀují zájmy
ochrany území pfieváÏnû monotématicky (ochrana pfiírody, území vyÏadující zv˘‰enou
ochranu proti vodní erozi, inundaãní území, ochranná pásma vodních zdrojÛ), se zafiazují
mezi oblasti s regulovanou zemûdûlskou v˘robou.

3.6.7. V oblastech s regulovanou zemûdûlskou ãinností a ohroÏen˘ch vodní erozí upfiednostÀovat
realizaci pozemkov˘ch úprav.

3.6.8. Eliminovat zneãi‰tûní toku Bílá Voda vybudováním âOV ve v‰ech obcích leÏících v povodí
Bílé Vody (Sudice, Kobefiice, Hnûvo‰ice, SluÏovice a Oldfii‰ov).

3.6.9. Odstranit zneãi‰tûní Strahovického potoka v˘stavbou âOV pro obce Rohov a Strahovice.

3.6.10. Zajistit likvidaci zneãi‰tûní Pí‰Èského potoka v˘stavbou âOV v obci Pí‰È, Závada a Bûlá.

3.6.11. Zpracovat koncepci likvidace odpadních vod v povodí toku Beãvy (levostrann˘ pfiítok Od-
ry), vãetnû realizace oddílné kanalizace v obci HaÈ odvedené na âOV v ·ilhefiovicích.

3.6.12. Zne‰kodÀování komunálního odpadu bude v návrhovém období zaji‰tûno:
a) tuh˘ komunální odpad na skládkách v Holasovicích II, Markvartovicích, Vítkovû – No-

v˘ch Tûchanovicích, Dolním Bene‰ovû – Zábfiehu,
b) nebezpeãn˘ odpad na spalovnách mimo území okresu Opava (v okresech Karviná, Fr˘-

dek-Místek, Nov˘ Jiãín a Ostrava),
c) pro zpracování odpadu budou vyuÏívána také stávající provozovaná zafiízení na území

okresu Opava (stávající kompostárny apod.).
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Dal‰í koncepce odpadového hospodáfiství bude upfiesnûna Plánem odpadového hospodáfi-
ství Moravskoslezského kraje, kter˘ bude zpracován ve smyslu platn˘ch pfiedpisÛ.47) 

3.6.13. PrÛbûÏnû sledovat a vyhodnocovat starou ekologickou zátûÏ (evidované staré skládky,
z nichÏ nejvût‰í jsou vyznaãené ve v˘krese B. 1.) a provádût nezbytná technická zabezpeãe-
ní ke sníÏení negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí.

3.6.14. V souladu s ustanoveními zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádûcích pfiedpisÛ,
upfiednostÀovat a podporovat vyuÏívání odpadÛ, zejména jejich kompostování, recyklaci,
znovuzískávání organick˘ch a anorganick˘ch látek a jejich energetické vyuÏití pfied ukládá-
ním odpadÛ na skládky.

3.7. Ochrana nerostn˘ch surovin

3.7.1. TûÏba v dob˘vacím prostoru Kobefiice – sever bude respektovat návrh trasy pfieloÏky silnice
I/46 na k. ú. Sudice, ãást zásob dotãen˘ch touto trasou bude zafiazena do nebilanãních zásob.

3.7.2. V obcích Rohov (v CHLÚ Rohov – vyhrazen˘ nerost sádrovec), Kobefiice (v CHLÚ Kobe-
fiice – vyhrazen˘ nerost sádrovec), Bûlá (vyhrazen˘ nerost písek, ‰tûrkopísek) budou v rám-
ci fiízení o stanovení dob˘vacího prostoru nebo povolení tûÏby, popfi. pfii posuzování vlivÛ
budoucí tûÏby na Ïivotní prostfiedí47) podle platn˘ch právních pfiedpisÛ, respektovány a zo-
hlednûny poÏadavky chránící souãasná zastavûná a vymezená zastavitelná území sídel a za-
bezpeãující funkceschopnost technické infrastruktury sídel (napfi. âOV, vodojemy, pfiivadû-
ãe pitné vody, kanalizace, pfiívody plynu, el.energie, spoje apod.).TûÏba nesmí zhor‰it Ïivotní
prostfiedí a obytné prostfiedí v obcích (i dopravou tûÏené suroviny). Podrobnûj‰í regulativy
stanoví pro v˘‰e uvedená správní fiízení územní plány jednotliv˘ch dotãen˘ch obcí.

3.7.3. V chránûn˘ch loÏiskov˘ch územích, ve kter˘ch je jiÏ stanoven˘ dob˘vací prostor a kde ne-
lze vylouãit stfiety se zájmy ochrany pfiírody, rozvojem bydlení, ochranou Ïivotního prostfie-
dí pfiilehl˘ch ploch bydlení a zájmy rekreaãními, bude pfied zahájením tûÏby provedeno po-
souzení vlivÛ tûÏby na Ïivotní prostfiedí v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy48) (dob˘vací
prostor De‰tné – Kamenná hora a dob˘vací prostor Opava – Jaktafi a Opava – Jaktafi I, do-
b˘vací prostor – Bûlá ve Slezsku a dob˘vací prostor – Závada, Vfiesina, Bohuslavice).

3.7.4. V tûÏeném loÏisku Bohuãovice (stavební kámen) provûfiit nezbytnost zásahu tûÏbou do
kompaktního lesního celku v jiÏní ãásti stanoveného dob˘vacího prostoru (kolem potoka
Závili‰í, kter˘ je zafiazen mezi ochranáfisky v˘znamné krajinné prvky).

3.8. Ochrana kulturních hodnot

3.8.1. V koncepci urbanistického rozvoje respektovat, kromû vyhlá‰en˘ch nemovit˘ch kulturních
památek uveden˘ch v bodû 2.1.2, z novû navrhované památkové zóny nadmístního v˘znamu:
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a) v obci Kobefiice území navrÏené k prohlá‰ení památkovou zónou souboru lidové archi-
tektury,

b) ve mûstû Hradec nad Moravicí a Budi‰ov nad Budi‰ovkou území navrÏené k prohlá‰ení
mûstskou památkovou zónou,

c) v Hradci nad Moravicí, Kravafiích, ·ilhefiovicích, Velk˘ch Heralticích, Dobroslavicích,
Raduni a ·templovci areály historick˘ch parkÛ (I. a II. kategorie),

d) soubor objektÛ Jánsk˘ch Koupelí jako v˘znamného dochovaného urbanistického sou-
boru.

3.9. Ochrana zvlá‰tních zájmÛ

3.9.1. Respektovat v‰echny objekty a zafiízení, které spravuje Vojenská ubytovací a stavební sprá-
va (VUSS) a Ministerstvo obrany (MO). Rozsah ochrany a podrobnûj‰í podmínky se budou
fiídit pokyny VUSS a MO uplatnûn˘mi v rámci zpracování územnû plánovacích dokumen-
tací obcí.

4. Návrh vymezení ploch a koridorÛ pro vefiejnû prospû‰né stavby 

4.1. Územní plán velkého územního celku okresu Opava vymezuje v souladu s platn˘mi právní-
mi pfiedpisy49) plochy pro vefiejnû prospû‰né stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva
k nim vyvlastnit, popfiípadû omezit, pokud nebude moÏno fie‰ení majetkoprávních sporÛ do-
sáhnout dohodou nebo jin˘m zpÛsobem.

4.2. Lokalizaci vefiejnû prospû‰n˘ch staveb upfiesÀovat v podrobnûj‰ích stupních územnû-pláno-
vací dokumentace a územnû plánovacích podkladech a koneãnou lokalizaci stanovit
v územních rozhodnutích ve smyslu § 39 stavebního zákona.50)

4.3. Souãástí dále uveden˘ch ploch pro vefiejnû prospû‰né stavby jsou i související plochy do-
pravní i technické infrastruktury vyvolané v území, ke kter˘m dochází v dÛsledku umístûní
vefiejnû prospû‰n˘ch staveb nadmístního v˘znamu (pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí a komunika-
cí, mimoúrovÀové kfiiÏovatky apod.).

4.4. Plochy pro vefiejnû prospû‰né stavby jsou vymezeny v tabulkové ãásti dále uvedené a v gra-
fické ãásti ve v˘kresu B. 23. Plochy pro vefiejnû prospû‰né stavby 1 : 25 000.
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II. ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

1. Zmûny závazn˘ch ãástí územního plánu velkého územního celku schvaluje Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje.

2. O úpravách smûrné ãásti rozhoduje pofiizovatel, tj. Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje.

3. Dokumentace územního plánu velkého územního celku okresu Opava je uloÏena na Krajském
úfiadû Moravskoslezského kraje v Ostravû, Ministerstvu pro místní rozvoj âR v Praze a v obcích
s roz‰ífienou pÛsobností Opava, Hluãín, Kravafie a Vítkov.

4. Tento územní plán velkého územního celku okresu Opava nab˘vá platnost dnem schválení,
tj. 6. února 2003.

5. Dnem, kdy bude vyhlá‰ena závazná ãást územního plánu velkého územního celku okresu Opa-
va, se ukonãuje platnost:

a) územního plánu rajonu Opavsko – Oderské vrchy, schváleného radou Severomoravského
krajského národního v˘boru usnesením z 25. ãervna 1974, ã. 1283/67 (v ãásti t˘kající se okre-
su Opava),

b) územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace, schváleného usnesením vlá-
dy za dne 17. srpna 1994, ã. 477, o schválení územního plánu velkého územního celku Ostrav-
ské aglomerace, ve znûní usnesení vlády z 10. ãervna 1998, ã. 395 (zmûna ã. 1) a ve znûní usne-
sení vlády ze dne 4. prosince 2000, ã. 1221 (zmûna ã. 2), v ãásti t˘kající se okresu Opava.
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3/VS/2003
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Bohumín a mûstem Rychvald 

– v˘kon agendy mûstské policie

Rozhodnutí, ã. j. POR/138/03/Sa, kter˘m Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje udûlil souhlas s uzavfiením 
této smlouvy, nabylo právní moci dne 5. 3. 2003.

VE¤EJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

1. Mûsto Bohumín
zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starosta mûsta
sídlo:
Mûstsk˘ úfiad Bohumín, Masarykova 158
Iâ: 00297569
bankovní spojení: âeská spofiitelna a. s., pob. Bohumín

ã. úãtu: 19-1721638359/0800
na stranû jedné

a

2. Mûsto Rychvald
zastoupené: p. Jifiím Absolonem, starosta mûsta
sídlo:
Mûstsk˘ úfiad Rychvald, Orlovská 678
Iâ: 00297615
bankovní spojení: KB a. s., Karviná

ã. úãtu: 2728-791/0100
na stranû druhé

uzavírají níÏe uvedeného dne, mûsíce a roku
dle ust. § 3a zákona ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ve spojení
s ust. § 66c aÏ 66e zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto

s m l o u v u :

âl. I
Pfiedmût smlouvy

Mûsto Bohumín jako zfiizovatel mûstské policie v Bohumínû, dále jen „mûstská policie“, se zavazuje,
Ïe mûstská policie bude na základû této smlouvy vykonávat úkoly stanovené zákonem ã. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, dále jen „zákon o obecní policii“, nebo zvlá‰tními zá-
kony na území mûsta Rychvald.
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âl. II
Urãení rozsahu úkolÛ

1. a) Mûstská policie bude na území mûsta Rychvald vykonávat v‰echny úkoly stanovené zákonem
o obecní policii nebo zvlá‰tními zákony, a to formou nepravideln˘ch denních a noãních smûn.
Rozpis smûn v rozsahu pracovní doby ãtyfi stráÏníkÛ mûstské policie urãí fieditel mûstské poli-
cie po dohodû s kontaktními osobami mûsta Rychvald dle odstavce 1b) tohoto ãlánku této
smlouvy. Rozpis bude souãasnû fie‰it i záleÏitosti dopravy stráÏníkÛ mûstské policie pro v˘kon
ãinnosti této smlouvy.

b) Kontaktními osobami mûsta Rychvald jsou starosta, místostarosta a tajemník mûstského úfiadu.
Tyto kontaktní osoby jsou oprávnûny rozhodnout, Ïe v dobû, kdy mûstská policie v Rychvaldû
úkoly mûstské policie nezaji‰Èuje, je nutno provést poÏadovan˘ zákrok a mûstská policie dle
moÏnosti tento zákrok provede.

2. Úkoly dle pfiedchozích odstavcÛ této smlouvy bude mûstská policie vykonávat poãínaje prvním
dnem mûsíce následujícího poté, kdy bude vefiejnoprávní smlouva uzavfiena [§66c odst. 2 zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ].

3. Úkoly dle odstavce 1 tohoto ãlánku této smlouvy budou plnûny vÏdy dvouãlenn˘mi pû‰ími, moto-
rizovan˘mi hlídkami nebo cyklohlídkami.

4. Mûsto Rychvald vydá ke dni, kdy tato smlouva nabude platnosti, kaÏdému stráÏníkovi mûstské po-
licie písemné zmocnûní, kter˘m bude stráÏník prokazovat oprávnûnost v˘konu pravomoci mûstské
policie na území mûsta Rychvald. Toto zmocnûní je stráÏník povinen mít pfii v˘konu pravomoci
u sebe. Vzor zmocnûní tvofií pfiílohu ã. 1 této smlouvy.

5. V pfiípadû mimofiádn˘ch událostí (povodeÀ, Ïivelná událost apod.) je oprávnûn fieditel mûstské po-
licie upravit rozsah smûn stráÏníkÛ mûstské policie; o této situaci pfiedem informuje kontaktní oso-
by mûsta Rychvald dle odstavce 1b) tohoto ãlánku této smlouvy.

âl. III
Úhrada nákladÛ

1. Náklady spojené s v˘konem úkolÛ mûstské policie dle ustanovení ãlánku II odst. 1 této smlouvy na
území mûsta Rychvaldu nese mûsto Rychvald.

2. Náklady spojené s plnûním úkolÛ mûstské policie spoãívají zejména v:

2.1. mzdov˘ch nákladech, nákladech na zdravotní a sociální poji‰tûní,
2.2. nákladech na pohonné hmoty a opotfiebení vozidla,
2.3. v˘stroj a v˘zbroj stráÏníkÛ mûstské policie,
2.4. vy‰kolení stráÏníkÛ,
2.5. poskytnutí stravenek.

3. Mzdové náklady budou úãtovány dle prÛmûrn˘ch mûsíãních pfiíjmÛ v‰ech stráÏníkÛ.
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4. a) Náklady na pohonné hmoty a opotfiebení vozidla budou úãtovány ve v˘‰i dle obecnû závazn˘ch
právních pfiedpisÛ.

b) Strany se dohodly, Ïe mûsto Rychvald zajistí dopravu hlídky mûstské policie z Bohumína do
Rychvaldu a zpût a dle moÏnosti stráÏníkÛm poskytne své motorové vozidlo k v˘konu sluÏby.
Vozidlo musí b˘t oznaãeno dle vyhlá‰ky ã. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
jednotn˘mi znaky pro oznaãení motorov˘ch vozidel pouÏívan˘ch k plnûní úkolÛ obecní policie.
StráÏníci osobní automobil pfievezmou od zamûstnance mûsta Rychvald a po skonãení smûny
jej pfiedají, vãetnû v˘kazu jízd.

5. Celková v˘‰e nákladÛ bude sníÏena o ãástku ve v˘‰i blokov˘ch pokut vybran˘ch na území mûsta
Rychvaldu.

6. Mûsto Bohumín bude náklady na plnûní úkolÛ dle této smlouvy mûstu Rychvald fakturovat vÏdy
do 20. dne kaÏdého kalendáfiního mûsíce za pfiedchozí kalendáfiní mûsíc. Faktura musí mít náleÏi-
tosti úãetního dokladu. K faktufie bude pfiipojena pfiíloha, v níÏ musí b˘t uveden:

6.1. poãet smûn stráÏníkÛ pro plnûní úkolÛ dle této smlouvy,
6.2. dny, v nichÏ byly úkoly plnûny,
6.3. vzdálenost ujetá motorov˘mi vozidly,
6.4. v˘‰e ãástky vybran˘ch blokov˘ch pokut,
6.5. pfiípadné dal‰í údaje nezbytné ke kontrole vûcné správnosti faktury.

7. Mûsto Rychvald se zavazuje, Ïe fakturované náklady zaplatí pfiíkazem k úhradû na úãet mûsta
Bohumín uveden˘ v záhlaví této smlouvy, a to pfiíkazem k úhradû a ve lhÛtû splatnosti do 14
(ãtrnácti) dnÛ ode dne doruãení faktury. V pfiípadû prodlení s úhradou nákladÛ je mûsto Ry-
chvald povinno zaplatit mûstu Bohumín úrok z prodlení ve v˘‰i dle obecnû závazn˘ch právních
pfiedpisÛ.

8. ·kody vzniklé pfii fiízení motorového vozidla mûsta Rychvaldu stráÏníky mûstské policie budou fie-
‰eny dle obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ.

âl. IV
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu urãitou ode dne, kdy rozhodnutí Krajského úfiadu Moravskoslez-
ského kraje v Ostravû o udûlení souhlasu s uzavfiením této smlouvy nabude právní moci, a to na
dobu jednoho roku.

2. Tuto smlouvu lze mûnit nebo doplÀovat jen na základû písemné dohody úãastníkÛ této smlouvy.

3. Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje v Ostravû mÛÏe tuto smlouvu zru‰it v pfiípadû, Ïe k jejímu
uzavfiení do‰lo v rozporu s právními pfiedpisy nebo v pfiípadû situace, kdy se smlouva po jejím uza-
vfiení dostane do rozporu s právními pfiedpisy.

4. Pfiípadné spory z této smlouvy rozhoduje Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje v Ostravû.
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âl. V
Závûreãná ustanovení

1. Zámûr uzavfiení smlouvy s mûstem Rychvald o poskytnutí ãinnosti mûstské policie Bohumín na
území mûsta Rychvaldu byl schválen usnesením rady mûsta Bohumín ã. 1270/85 ze dne 18. 7. 2002.

2. Smluvní strany zvefiejní tuto smlouvu bezodkladnû po jejím uzavfiení na úfiedních deskách sv˘ch
mûstsk˘ch úfiadÛ nejménû po dobu 15 dnÛ a za‰lou ji Krajskému úfiadu Moravskoslezského kraje
ke zvefiejnûní ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvûsí smluvní strany na úfiedních deskách sv˘ch mûstsk˘ch úfiadÛ
informaci o uzavfiení této smlouvy a jejím pfiedmûtu.

4. Smlouva je uzavfiena ve tfiech stejnopisech, pfiiãemÏ mûsto Bohumín obdrÏí jeden stejnopis, mûsto
Rychvald obdrÏí jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrÏí Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje
spolu se Ïádostí o souhlas s uzavfiením této smlouvy.

5. Smlouva byla schválena zastupitelstvem mûsta Bohumín dne 19. 12. 2002, usnesením ã. 15/2 a ra-
dou mûsta Rychvald dne 23. 10. 2002, usnesením ã. 99/13. Tato usnesení tvofií pfiílohu ã. 2 této
smlouvy.

6. Pfiílohu ã. 3 k této smlouvû tvofií pravomocné rozhodnutí Krajského úfiadu Moravskoslezského
kraje v Ostravû o udûlení souhlasu k uzavfiení této smlouvy.

V Bohumínû dne 10. ledna 2003 V Rychvaldû dne 10. ledna 2003

Ing. Petr Vícha v. r. Jifií Absolon v. r.
Mûsto Bohumín Mûsto Rychvald
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4/VS/2003
Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Tfiinec a mûstem Jablunkov

– v˘kon dopravnû-správní agendy

Rozhodnutí, ã. j. MS-338/1 – 2003, ze dne 13. února 2003, kter˘m Ministerstvo vnitra âeské republiky 
udûlilo souhlas s uzavfiením této smlouvy, nabylo právní moci dne 18. 2. 2003.
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Petr Sagitarius v. r. Ing. Igor Petrov v. r.
starosta starosta

Mûsto Jablunkov Mûsto Tfiinec
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