
Katalog rozvojových ploch na území města Orlová 
Označení plochy Název 

VS - 1 Dombrovec, ul. Ostravská, Orlová - Lazy 

 
Situace 
Rozsáhlá plocha o výměře 17,13 ha se 
nachází na rozmezí katastrálních území 
Orlová a Lazy u Orlové. Plocha je 
situována podél ul.Ostravské jižně od 
vlečky OKD, v blízkosti vodní plochy - 
dočišťovací nádrže Gdyně. Ul. Hraniční 
rozděluje lokalitu na dva samostatné 
celky. Po přestavbě silnice I/59 a 
navazujících křižovatek se uvažuje o 
zrušení této části ul. Hraniční. 
V minulosti zde proběhla rozsáhlá 
technická a biologická rekultivace. 
 
 

 

  
 
Možnosti využití pozemku a limity využití území 
Podle územního plánu Orlové se jedná o 
plochu VS plochy smíšené výrobní, 
komerční, logistické.  
Hlavní způsoby využití: 
- stavby a zařízení lehké průmyslové výroby, 
stavby a zařízení pro logistiku; 
- výrobní služby, drobná výroba, stavby pro 
skladování; 
- komerční zařízení plošně rozsáhlá; 
- sběrny surovin, čerpací stanice pohonných 
hmot; 
- sociální a stravovací zařízení pro 
zaměstnance, administrativní budovy; 
- stavby komunikací funkční skupina C a D, 
účelové komunikace, parkovací a 
manipulační plochy a další stavby 
související s dopravní infrastrukturou; 
V lokalitě se nachází sesuvné území - 
plocha č.3548 a č.5910. 
Do území zasahuje hranice ochranného 
pásma lesa. 

 

  

 
Dopravní napojení, napojení na inženýrské sítě 
Dopravní napojení: 
Plocha přiléhá ke komunikací I/59 - 
Ostravská. Přes území vede 
komunikace ul. Hraniční, která se dále 
napojuje na ul. Ostravskou.  
 
Napojení na inženýrské sítě: 
Lokalitu je možno napojit na 
vysokonapěťovou i nízkonapěťovou 
hladinu elektrických rozvodů a také na 
sdělovací vedení. Dále je možno 
lokalitu napojit na stávající vodovod DN 
80. 
 
V oblasti není zřízena kanalizace. 
 

  



 

 

 

 

 
Název lokality: Dombrovec, ul. Ostravská, Orlová 

- Lazy 
  

  

Základní údaje o území  

  
Obec: Orlová 
Katastrální území: Lázy u Orlové 
Parcelní čísla pozemků: 823/2, 834/2, 834/3, 882, 886, 888/1, 891/1, 891/2, 892-897, 

898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 900, 901, 902, 904, 905, 906/1, 
906/2, 907-912, 914, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 916, 917/1, 
917/2, 918/1, 918/2, 919, 920, 921/1, 921/2, 922, 923, 924, 
931/1, 934-938, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 939/5, 939/6, 
3676/1, 813/1, 821, 823/1, 827, 828, 834/1, 834/4, 2213, 
2215-2220, 2222, 2383-2412, 2415, 2416, 2425-2433, 4194, 
4195, 4196 

Celková rozloha: 17,13 ha 
Převažující vlastník: RPG RE Land, s.r.o. 
  
Bližší informace: Městský úřad Orlová 

odbor výstavby 
oddělení územního plánování a rozhodování 
Staré náměstí 76 
735 11  Orlová - Město Orlová 
 
tel: 596 581 727 
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