
Katalog rozvojových ploch na území města Orlová 
Označení plochy Název 

OK - 1 Bývalý odval Dolu Žofie, Orlová - Poruba 

 
Situace 
Plocha o výměře 9,74 ha se nachází 
podél silnice II/470 (ul. Slezská) 
severně od železniční vlečky 
provozované společností OKD, 
Doprava, a. s. Jedná se o území 
bývalého odvalu Dolu Žofie, který 
v minulosti prošel kompletní technickou 
i biologickou rekultivací. 
Ze severu a z jihozápadu plocha 
navazuje na stávající zástavbu 
rodinných domů. Severozápadní okraj 
plochy navazuje na území určené pro 
rozvoj hromadného bydlení (bytové 
domy). Východní okraj plochy navazuje 
na bývalý areál Dolu Žofie – dnes 
rozvíjející se průmyslová zóna Orlová. 
Většina vymezeného území je ve 
vlastnictví města Orlová. 

   

 
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; 
- čerpací stanice pohonných hmot; 
- sociální a stravovací zařízení pro 

zaměstnance, administrativní budovy; 
Plocha se nachází v CHLÚ a probíhá jí 
hranice dobývacích prostorů. 
Území není omezeno žádnými 
ochrannými pásmy (mimo ochranná 
pásma inženýrských sítí). 

  
 
Dopravní napojení, napojení na inženýrské sítě 
Dopravní napojení: 
Středem území prochází silnice II/470, 
která je jižně od zájmové plochy 
napojena na silnici I/59. Zde je 
s ohledem na její budoucí uspořádání 
navrženo v ÚPD mimoúrovňové křížení. 
V bezprostřední blízkosti je stávající 
železniční vlečka. 
Napojení na inženýrské sítě: 
Územím prochází stávající nadzemní 
vedení VN 22 kV. V dosažitelné 
vzdálenosti je dále STL plynovod a 
horkovod. Okrajem plochy prochází 
vodovod jak pitné tak i užitkové vody. 
Stávající kanalizační řad DN 500 
prochází rovněž okrajem plochy. 

  
 



 

 

 

 
Název lokality: Bývalý odval Dolu Žofie, 

Orlová - Poruba 
  

  

Základní údaje o území  

  
Obec: Orlová 
Katastrální území: Poruba u Orlové 
Parcelní čísla pozemků: 630, 631, 633/1, 634, 639/1, 639/2, 639/4, 639/5, 639/6, 

639/9, 640, 641, 642, 1161/1, 1161/4, 1161/29, 1161/46, 
1161/30, 1161/56, 1161/57, 1161/58, 1161/59, 1161/60, 
1161/61, 1161/75, 1161/54, 1162 

Celková rozloha: 9,47 ha 
Převažující vlastník: Město Orlová 
  
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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