Statutární město Ostrava

Zastupitelstvo města Ostravy, 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 § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55b stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

vydává usnesením č.: 2504/ZM1418/37 ze dne: 19.9.2018
formou opatření obecné povahy č. j. SMO/582451/18/ÚHAaSŘ/Nov

Územní plán Ostravy
Změna č. 2a
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Textová část Změny č. 2a Územního plánu Ostravy
ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Změny č. 2a Územního plánu Ostravy
Struktura pořízení Změny č. 2a ÚPO
a) Správní orgán příslušný vydat
Změnu č. 2a ÚPO:
určený zastupitel:
b) Pořizovatel Změny č. 2a ÚPO:

odpovědná úřední osoba:

c) Projektant Změny č. 2a ÚPO:

Zastupitelstvo města Ostravy, dle § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona
Ing. Břetislav Riger
Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta
a stavebního řádu, oddělení územní koncepce, dle § 6 odst. 1
písm. a) stavebního zákona
Ing. Magda Buchtelová,
referent územního plánování – pořizovatel ÚPD,
oddělení územní koncepce

Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta
a stavebního řádu, oddělení územní koncepce, pověřené
zpracováním Změny č. 2 ÚPO na základě svěřených úkolů
v oblasti samostatné působnosti.

vedoucí projektu:

Ing. arch. Cyril Vltavský
hlavní architekt
autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace:01 890

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Petr Vencelides
vedoucí oddělení územní koncepce
autorizovaný architekt ČKA, č. autorizace: 01 545

urbanistická koncepce:

Ing. arch. Cyril Vltavský
Ing. arch. Petr Vencelides
Ing. arch. Filip Bačuvčík

Textová část návrhu Změny č. 2a ÚPO obsahuje

23 listů formátu A4
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Návrhem Změny č. 2a ÚPO se mění Územní plán Ostravy takto:
V následujícím textu návrhu Změny č. 2a ÚPO jsou navrhované změny
vyznačeny tímto způsobem:
RUŠENÁ ČÁST – text je škrtnutý a podbarven žlutou barvou
PŘIDANÁ ČÁST - text je podbarven žlutou barvou
PŘIDANÝ TEXT PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ – text je doplněn na základě dohodovacího řízení
s odborem ochrany životního prostředí MMO

V následujícím textu Změny č. 2 ÚPO je použita tato struktura členění textu:
1, 2 - část
1.1, 1.2 – oddíl
1.1.1, 1.1.2 – článek
1.1.1.1, 1.1.1.2 – kapitola
1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2 – odstavec
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE o pořízení Územního plánu Ostravy - Změna č. 2a
1. V názvu části Základní údaje se číslice 1 nahrazuje označením 2a.
2. V části Základní údaje, v odkazu c) Projektant ÚPO: se za slova „Ing. arch. Ilona Hambergerová“
přidávají slova Ing. arch. Filip Bačuvčík
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ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY
3. V části Základní pojmy a zkratky se ve větě první za slovy „Územního plánu Ostravy“ nahrazuje
číslice 1 označením 2a.
4. V části Základní pojmy a zkratky se ve větě první odrážky koridor doplňuje za slovo
„infrastruktury“ text (zejména veřejně prospěšné stavby), ve větě páté se nahrazuje slovo realizaci
slovy vydání rozhodnutí o umístění, za slovy „předmětné stavby“ se doplňuje text včetně
zpracování rozsahu ploch pro její realizaci (včetně ploch pro přeložky sítí, zařízení staveniště,
plochy pro dočasné přeložky pozemních komunikací) a slova realizovanou stavbu se nahrazují
slovy výše uvedené plochy nezbytné pro realizaci předmětné stavby.
5. V části Základní pojmy a zkratky se v páté větě odrážky koridor pro trasy s přibližným
vymezením nahrazuje slovo realizaci slovy vydání rozhodnutí o umístění, za slova „předmětné
stavby“ se doplňuje text včetně zpracování rozsahu ploch pro její realizaci (včetně ploch
pro přeložky sítí, zařízení staveniště, plochy pro dočasné přeložky pozemních komunikací) a slova
realizovanou stavbu se nahrazují slovy výše uvedené plochy nezbytné pro realizaci předmětné
stavby.
6. V části Základní pojmy a zkratky se v odrážce nadzemní podlaží nahrazuje poslední věta prvního
odstavce U stavby vyžadující větší konstrukční výšku (např. stavby občanské, průmyslové,
sportovní apod.) nesmí výška stavby (svislých konstrukcí jejích fasád od úrovně terénu po střešní
konstrukci) převýšit výšku danou počtem podlaží stanovených územním plánem (respektive součet
jejich konstrukčních výšek po 350cm) větami Výška stavby od terénu po horní úroveň korunních
říms nebo atik, respektive výška svislých obvodových stěn, je limitována stanovenou výškovou
hladinou danou násobkem počtu podlaží stanovených územním plánem (respektive násobkem
konstrukčních výšek po 350cm). Výška svislých obvodových stěn nesmí tuto výšku překročit.
Nad tuto výšku mohou sahat pouze střešní a s ní svázané konstrukce (např. štítové stěny staveb
výrazně obdélníkového půdorysu) vytvářející půdní nebo podkrovní prostor. Za tyto konstrukce
nelze považovat další svislé obvodové stěny nesoucí konstrukci střechy navyšující výšku
stanovených svislých obvodových stěn.
7. V části Základní pojmy a zkratky se za odrážkou platný územní plán přidává další odrážka:
• plocha zastavěná budovami - je součet ploch zastavěných hlavními i doplňkovými
nadzemními stavbami na jednom stavebním pozemku. Do těchto ploch se nezapočítává
plocha zastavěná doplňkovou stavbou do jednoho nadzemního podlaží (max. 350 cm
konstrukční výšky), která má veřejně přístupnou plochou střechu osázenou trvale udržovanou
zelení. Takováto stavba sloužící pro parkování a sledující především omezení přehřívání
zpevněných ploch, která nesmí vytvářet v území bariéru pro pohyb pěších a cyklistů, bude
posuzována v kategorii využití „podmíněně přípustné“.
Počet podzemních podlaží takovéto stavby ÚPO neomezuje. Do ploch zastavěných budovami
se nezapočítávají plochy podzemních staveb, jejichž horní úroveň střešních konstrukcí
nepřesahuje výšku okolního terénu (např. podzemní parkoviště pod náměstím nebo parkem).
8. V části Základní pojmy a zkratky se v prvním odstavci odrážky podkroví ve větě první doplňuje
za slovo „vymezený“ slovo střešní, za slovo „dalšími“ slova s ní svázanými, věta druhá Krov je
pro účely tohoto územního plánu konstrukce střechy se sklonem větším než 7° vytvářející
podkrovní prostor se nahrazuje větami Podkroví bytového domu je pro účely tohoto územního
plánu vymezeno konstrukcí střechy, která nesmí svým objemem přesáhnout roviny fiktivních
střešních rovin proložených vnějšími hranami korunních říms nebo atik, respektive horní hranou
O
O
svislých obvodových stěn, se sklonem k fiktivnímu hřebeni objektu pod úhlem max. 60 a min. 30 .
Do tohoto objemu se nezahrnují prostory navazující na štítové stěny staveb výrazně
obdélníkového půdorysu, vikýře a střešní okna. a ve větě třetí se nahrazuje slovo krov slovy střešní
konstrukce.
9. V části Základní pojmy a zkratky se v druhém odstavci odrážky podkroví doplňuje ve větě první
za slovo „pouze“ slova v objemu, slovo zdi se nahrazuje slovem stěny a ve větě druhé se doplňuje
za slovo „atik“ text , respektive horní hranou svislých obvodových stěn.
10. V části Základní pojmy a zkratky se v názvu odrážky pravidlo pro navýšení zastavěné plochy
budovami nahrazuje slovo budovami slovy hlavní budovou (rodinný dům).
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11. V části Základní pojmy a zkratky se v odrážce pravidlo pro navýšení zastavěné plochy
budovami ruší text:
2
Sz
MVSP=
Iz ×ZP
MVSP - minimální velikost stavebního pozemku
Sz –plocha zastavěná budovami
Iz – maximální index zastavění
ZP – maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou stanovena kódem prostorové regulace
12. V části Základní pojmy a zkratky se v odrážce pravidlo pro navýšení zastavěné plochy
budovami nahrazuje slovo Současně textem Zastavěnou plochu (rodinného domu) lze výjimečně
překročit (navýšit) za podmínky zachování indexu zastavění a současně...
13. V části Základní pojmy a zkratky se ve větě první druhého odstavce odrážky prostorové
uspořádání nahrazuje výraz po hlavní římsu budovy výrazem od terénu po horní úroveň korunních
říms nebo atik, respektive výška svislých obvodových stěn.
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3 URBANISTICKÁ KONCEPCE
14. V článku 3.2.1 Plochy zastavěné stabilizované se v první větě nahrazuje číslice 1 textem 2a.
15. V článku 3.2.2 Plochy přestavby se Tabulka č. 1 Plochy přestavby vymezené ÚPO ve vybraných
řádcích mění takto:
Tabulka č. 1 – Plochy přestavby vymezené ÚPO
Č.
plochy
PŘ28

Katastrální Rozloha
území
(ha)
Slezská
10,75
Ostrava

Využití území k roku
2011
Zbořeniště po těžbě a
úpravě černého uhlí,
drobná výroba, sklady

Navržený způsob
využití
Plochy smíšené bydlení a občanské
vybavení, Skládka
průmyslového odpadu
– rekultivace les, tech.
Infrastruktura

specifikace
přestavby
Změna využití
území,
Dekontaminace

Kód prostorové
regulace

6, h

16. V článku 3.2.2 Plochy přestavby se za poslední odstavec přidává následující text:
Pro všechny plochy přestavby (tab. 1) je stanoven následující index využití:
• h – v této ploše přestavby je v kategorii „podmíněně přípustné“ možno umístit urbanistickou
dominantu, či dominanty při navýšení podlažnosti stanovené pro předmětnou plochu kódem
prostorové regulace tak, aby se jejich hmota pozitivním a odpovídajícím způsobem uplatnila
v obrazu města. Podmínkou umístění je zatraktivnění siluety města a vytvoření orientačních
bodů zejména v dálkových pohledech při respektování stávajících hodnot krajinného rázu
a nenarušení příznivého obrazu města, či jeho části, a nenarušení hlavního (dominantního)
využití a charakteru plochy daného způsobu využití, či jeho části. Navýšení podlažnosti musí
zohlednit výškové územní limity, jako jsou ochranná pásma letišť, heliportů, radioreleových
paprsků, apod.
17. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se Tabulka č. 2 Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené ÚPO
ve vybraných řádcích mění takto:
Tabulka č. 2 – Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené ÚPO
č.
plochy
B109

katastrální území
Poruba, Svinov

Rozloha
(ha)
3,63

Využití území k roku
2011
Louky

B197

Stará Bělá

11,87

Orná půda

B239

Nová Bělá, Stará
Bělá

4,26

Orná půda

Navržený způsob Kód prostorové regulace
využití
Bydlení v bytových
25, d, h
domech
Bydlení v bytových
26, d, h
domech
územní studie – ÚS 49
Bydlení v rodinných
5, b, d
domech

18. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se Tabulka č. 3 Zastavitelné plochy pro občanské vybavení,
bydlení, rekreaci a veřejné prostranství - hřbitovy vymezené ÚPO ve vybraných řádcích mění takto:
Tabulka č. 3 - Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, bydlení, rekreaci a veřejné
prostranství - hřbitovy vymezené ÚPO
č.
plochy
V17

Katastrální území
Poruba

Rozloha
(ha)
4,74

Využití území
k roku 2011
Louka

Navržený způsob
Kód prostorové
využití
regulace
Smíšené – bydlení a
27, d, h
občanské vybavení územní studie – ÚS 63

19. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se Tabulka č. 4 Zastavitelné plochy pro průmyslové využití
a smíšenou obytnou funkci vymezené ÚPO ve vybraných řádcích mění takto:
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Tabulka č. 4 – Zastavitelné plochy pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci
vymezené ÚPO
č.
plochy
P8

Přívoz

Rozloha
(ha)
9,14

P11
P13
P16
P25

Hrušov
Heřmanice
Poruba
Hošťálkovice

P27

Nová Ves u Ostravy,
Mariánské Hory
Mariánské Hory
Stará Bělá
Dubina u O., Stará
Bělá
Hrabová

Katastrální území

0,21
3,92
19,92
6,90

Využití území k roku
2011
Ostatní plocha,
trvalý travní porost
Ostatní plocha
Louka
Orná půda
Orná půda

Navržený způsob
využití
Lehký průmysl
Lehký průmysl
Lehký průmysl
Lehký průmysl
Lehký průmysl

16,11

Rozptýlená zeleň

Lehký průmysl

22,43
3,04
23,00

Trvalý travní porost
Orná půda
Orná půda

Lehký průmysl
Lehký průmysl
Lehký průmysl

8,31

Orná půda, louka

Lehký průmysl

Kód prostorové
regulace

2117
1311
1915
2117
1915, b, f
územní studie – ÚS 24

P31
P41
P42
P46

1915
2117
13, h
2117
územní studie – ÚS 52

2117

20. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se Tabulka č. 4a Prostorová regulace ploch pro průmyslové
využití a smíšenou obytnou funkci ve vybraných řádcích mění takto:
Tabulka č. 4a – Prostorová regulace ploch pro průmyslové využití a smíšenou obytnou funkci je
v předchozí tabulce č. 4 stanovena kódem, kterému odpovídají následující hodnoty regulace:
Kód
prostor.
regulace
11*
13*
15*
16*
19
2117

Nadzemní podlaží

Maximální zastavěná plocha jednou hlavní budovou zařazenou
2
podle charakteru do plochy způsobu využití (m )

max. 3

Lehký průmysl: haly – 2000,
Těžký průmysl: haly/zařízení – 2000
Lehký průmysl: haly – 5000,
Technická infrastruktura: haly – 5000
Lehký průmysl: haly – 10 000,
Těžký průmysl: haly/zařízení – 5000
Lehký průmysl: haly – 15 000
Lehký průmysl: haly – 10 000
Lehký průmysl: haly – 25 000

max. 3 5
max. 3 5
max. 3 5
max. 4
max. 4 5

Maximální
index
zastavění
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60

*pro plochy P1, P12, P13, P29, P30, P40, P60 a P61 platí max.index zastavění 0,5; pro plochy P13,
P29, P30, P40 a P60 platí výška stavby max. 3NP
21. V článku 3.2.3 Zastavitelné plochy se za poslední odrážku indexů využití doplňuje tato odrážka:
• h – v této zastavitelné ploše je v kategorii „podmíněně přípustné“ možno umístit urbanistickou
dominantu, či dominanty při navýšení podlažnosti stanovené pro předmětnou plochu kódem
prostorové regulace tak, aby se jejich hmota pozitivním a odpovídajícím způsobem uplatnila
v obrazu města. Podmínkou umístění je zatraktivnění siluety města a vytvoření orientačních
bodů zejména v dálkových pohledech při respektování stávajících hodnot krajinného rázu
a nenarušení příznivého obrazu města, či jeho části, a nenarušení hlavního (dominantního)
využití a charakteru plochy daného způsobu využití, či jeho části. Navýšení podlažnosti musí
zohlednit výškové územní limity jako jsou ochranná pásma letišť, heliportů, radioreleových
paprsků, apod.
22. V článku 3.2.5 Nezastavěné území se v první větě druhého odstavce doplňuje za slovo
„infrastrukturu“ slova přípojky a účelové komunikace.
23. V článku 3.2.5 Nezastavěné území se v druhé větě druhého odstavce nahrazuje část textu centra.
textem centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná.
24. V článku 3.2.5 Nezastavěné území se v třetí
„dokumentace“ slova z důvodu veřejného zájmu.
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25. V článku 3.8.2 Zásady vzájemného respektu minulého a nového územního plánu se v poslední
větě odstavce doplňuje za slovo „vybavení“ text a u ploch smíšeného způsobu využití „Plochy
smíšené obytné“ a za slovo „krajiny“ text a na plochy zastavované budovami občanského
vybavení, u kterých není potřeba na přilehlých plochách vymezovat nezastavěná volná prostranství
(např. u staveb obchodních, zdravotnických, školských, administrativních nebo kulturních.
26. V článku 3.8.2 Zásady vzájemného respektu minulého a nového územního plánu se v poslední
větě odstavce ruší text a u ploch způsobu využití Lehký průmysl Iz=0,6.
27. V článku 3.8.3 Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných se v třetím odstavci
doplňuje za slovem „vybavení“ text a u ploch smíšeného způsobu využití „Plochy smíšené obytné“
a dále se doplňuje text uvedený v závorce za slovem „krajiny“ textem a na plochy zastavované
budovami občanského vybavení, u kterých není potřeba na přilehlých plochách vymezovat
nezastavěná volná prostranství (např. u staveb obchodních, zdravotnických, školských,
administrativních nebo kulturních,.
28. V článku 3.8.3 Prostorová regulace v plochách zastavěných stabilizovaných se v třetím odstavci
ruší text a u ploch způsobu využití Lehký průmysl Iz=0,6.
29. V názvu článku 3.8.4 Zásady dopravní obsluhy zastavitelných ploch způsobu využití Bydlení
v rodinných domech se vypouští slovo zastavitelných.
30. V článku 3.8.4 Zásady dopravní obsluhy zastavitelných ploch způsobu využití Bydlení v rodinných
domech se ve větě první doplňuje ve větě první za slovo „připojení“ předložka v, za slovo
„zastavitelných“ slova i stabilizovaných a slovo „ploch“ se doplňuje o písmena ách.
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4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
31. V článku 4.2.3 Zásobování plynem a teplem se v první odrážce Ústřední zdroje tepla nahrazuje
slovo celků slovem souborů.
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6 PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
32. V článku 6.1.1 Bydlení v rodinných domech se na konec šesté odrážky kapitoly podmíněně
2
přípustné využití doplňuje text Limit 2000 m zastavěných ploch se výjimečně nepoužije u staveb
a jejich změn realizovaných ve veřejném zájmu – např. školy, sportovní, kulturní, zdravotnická
a sociální zařízení, pokud jejich realizace významným způsobem negativně neovlivní hlavní
způsob využití okolního navazujícího území a charakter jeho urbanistického uspořádání,
33. V článku 6.8.2 Orná půda se v kapitole podmíněně přípustné využití vypouští odrážka:
• byty majitelů a správců daného zařízení integrovaného do provozního objektu.
34. V článku 6.9.1 Lesy se v kapitole přípustné využití v druhé odrážce doplňuje před slovo „silnice“
text železnice,.
35. V článku 6.9.2 Louky se v kapitole přípustné využití v druhé odrážce doplňuje před slovo „silnice“
text železnice,.
36. V článku 6.9.3 Krajinná zeleň se v kapitole přípustné využití v čtvrté odrážce doplňuje před slovo
„silnice“ text železnice,.
37. V článku 6.9.4 Ochranná zeleň se v kapitole přípustné využití v první odrážce doplňuje před slovo
„silnice“ text železnice,.
38. V oddíle 6.10 Plochy vodní a vodohospodářské se v kapitole přípustné využití v čtvrté odrážce
doplňuje před slovo „silnice“ text železnice,.
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10 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚPO – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2a
A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
39. V názvu části 10 se nahrazují slova právní stav slovy úplné znění a číslice 1, označením 2a.
40. V prvním řádku textu části 10 se za slovy „Změně č.“ nahrazuje číslice 1, označením 2a a číslice
70 číslicí xx.
41. V druhém řádku textu části 10 se za slovy „Změně č.“ nahrazuje číslice 1, označením 2a.
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Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne: …….………….…….……

Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti Změně č. 2a Územního plánu Ostravy vydané formou
opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

________________

__________________

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
určený zastupitel
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