
Katalog rozvojových ploch na území města Orlová 
Označení plochy Název 

VL - 1 Václavka, ul. Těšínská, Orlová - Poruba 

 
Situace 
Plocha o výměře 4,80 ha se nachází 
v Orlové – Porubě. Plocha je situována 
podél ul. Těšínská (silnice II/470). 
V blízkosti se jihovýchodním směrem 
nachází drůbežárna firmy IMMIKO 
CZECH s.r.o., jižně budovy bývalého 
dolu Václav a ve východním okraji areál 
střelnice.  
V současné době zde probíhá technická 
rekultivace a likvidace staré ekologické 
zátěže. 

 

  
 
Možnosti využití pozemku a limity využití území 
Podle územního plánu Orlové se jedná o 
plochu VL výroba a skladování, lehký 
průmysl.  
Hlavní způsoby využití: 
- stavby a zařízení průmyslové výroby u 
nichž se nepředpokládají negativní vlivy  
z provozované činnosti za hranici ploch; 
- výrobní služby, drobná výroba; 
- stavby pro skladování; 
- sběrné dvory, 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; 
Plocha je situována v navrženém 
ochranném pásmu zemědělského výrobního 
areálu (firma IMMIKO). 

 
  

 
Dopravní napojení, napojení na inženýrské sítě 
Dopravní napojení: 
Plocha přiléhá k silnici II/470 – ul. 
Těšínská.  
 
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 
150 a na rozvod středotlakého 
plynovodu. 
 
V oblasti není zřízena kanalizace. 
V jižní části území je nutno respektovat 
ochranné pásmo stávajícího 
nadzemního vedení VN. 

  



 

 

 

 

 
Název lokality: Václavka, ul. Těšínská,  

Orlová - Poruba 
  

  

Základní údaje o území  

  
Obec: Orlová 
Katastrální území: Poruba u Orlové 
Parcelní čísla pozemků: 1691/1, 1720, 1727, 1729, 1730, 1731/1, 1731/2, 1732, 1733, 

1734, 1735/1 
Celková rozloha: 4,80 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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