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ČÁST I. 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 1.2.2016 a je upřesněno 
v grafické části – Výkrese základního členění území- č.1, Hlavním výkrese- č.2 a 
informativně zobrazeno ve výkresech dalších. 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

2.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Rozvoj obce Chlum Svaté Maří bude založen na těchto rozvojových potenciálech: 

1) podpora rozvoje bydlení přednostně v rámci zastavěných území – v prolukách a 
zadních pozemcích v návaznosti na stávající zástavbu, při respektování urbanistické 
struktury historické zástavby, a dále na rozvojových plochách v návaznosti na 
stávající zastavěné území s přechodem zástavby do krajiny, 

2) podpora rozvoje cest. ruchu a podnikání za účelem posílení turistiky, vycházející 
z přítomnosti historického poutního místa a atraktivního prostředí na pomezí 
Krušných hor, Chebské a Sokolovské pánve a Slavkovského lesa a nad hluboce 
zaříznutým údolím řeky Ohře s dalekými výhledy do všech světových stran.  

3) podpora rozvoje komerčních služeb a občanského vybavení pro posílení stability a 
atraktivity sídla i v rámci cestovního ruchu. 

4) podpora agroturistiky a ekologického zemědělství - obnova, rozvoj a zakládání 
zemědělských usedlostí se zahradami a sady přecházejícími do volné krajiny 

5) zamezení aktivit omezujících splnění předcházejících cílů při současném 
respektování charakteru sídel, architektonického výrazu a kulturních hodnot   

6) posílení prostupnosti krajiny, posílení turistických a cyklistických tras a zajištění 
přístupu k lesním porostům 

7) vyřešení závad dopravní infrastruktury v celém správním území na silnicích i hlavních 
místních a účelových komunikacích 

8) vyřešení odklonění navrhovaného koridoru vysokého napětí ze ZÚR mimo zastavěné 
území obce  

9) zabezpečení dostatečného množství parkovacích a odstavných míst (též pro 
návštěvníky obce) spolu s upravením příjezdů do všech lokalit a s rozvíjením 
pobytové funkce hlavních veřejných prostranství (shromažďovací prostory pro 
kulturní a společenské akce)  

10) podpora obnovy veřejných prostranství včetně sídelní zeleně, navazujícího 
občanského vybavení a okolní krajinné zeleně coby součástí kulturních a civilizačních 
hodnot území  
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2.2 OCHRANA A ROZVOJ CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT V ÚZEMÍ  
Rozvoj obce bude vycházet z hlavních cílů Programu rozvoje Karlovarského Kraje jako 
ekonomicky prosperujícího regionu, otevřeného vůči evropským výzvám a impulzům, 
poskytující svým obyvatelům prostor pro: 
A. Rozvoj kvalitního podnikatelského prostředí 

• Rozvoj infrastruktury pro podnikání 

B. Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství 

• Integrace jednotlivých forem cestovního ruchu v kraji 

C.  Rozvoj kvalitního životního prostředí 

• Zachování/obnova kulturní krajiny ve venkovských lokalitách 

• ochrana přírodně cenných lokalit a biodiverzity území  

Územní plán vytyčuje přesněji tyto hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot, které přímo 
souvisí s předchozími body, v rámci dílčích cílů: 

• Zachování architektonických a urbanistických kvalit sídel a krajiny,  
• ochrana přírodních hodnot krajiny,  
• vytvoření územních předpokladů pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb,  
• vymezení ploch bydlení v návaznosti na stávající plochy zastavěného území, 
• nezastavitelnost pohledově exponovaných poloh pro zachování jedinečnosti 

výhledové lokality nad řekou Ohří a zároveň jako ochrana před budováním 
nevhodných dominant, které by narušili stávající dominantu poutního areálu, 

• vytvoření přístupové cesty ke Svaté Studánce a stabilizace vycházkového okruhu 
okolo Studánky v území. 

MIMO TYTO CÍLE NAVRHUJE  OCHRANU,ROZVOJ TĚCHTO SPECIFICKÝCH HODNOT: 
• Revitalizace náměstí a parkových veřejných prostranství, doplnění ozelenění obvodu 

i intravilánu sídla, 
• Revitalizace a rozvoj plochy brownfield v objekt služeb a občanské vybavenosti,  
• Zachování a ochrana urbanistických hodnot i krajinné struktury,  
• Obnova niv vodotečí a vlhkých luk v celém správním území. 

2.2.1 ZACHOVÁNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY OBCE 

Územní plán stanovuje: 

1) Zachovat hospodářské dvory a domkářská (menší historická) stavení  v obci, jejíž ráz 
bude dále zachován zastavováním novou zástavbou ohleduplného vzhledu 
odpovídajícího umístění u památkového areálu a v jeho vyhlášeném ochranném 
pásmu. Stávající moderní zástavbu při její rekonstrukci upravovat obdobně.  

2) Při využití proluk nebo stávajících (stabilizovaných) ploch zachovávat strukturu 
zástavby (tj. uliční čáru, stavební čáru, orientaci os k veřejnému prostranství), 
charakter a architektonický výraz dle okolní historické zástavby. 

3) Výstavbu domů z poválečného rozvoje obce doplnit o střechy s možností vestavby 
podkroví, stávající podkroví upravovat pro nové bytové jednotky (netýká se památek). 

4) Dokomponovat nově vzniklé lokality samostatných RD z přelomu 20. století novými 
plochami pro rozvoj bydlení, rekreace a odpočinku. 

5) Zachovat propojení všech místních částí do krajiny obnovou a doplněním komunikací 
a v celém správním území je zachovat dle pasportu veřejně přístupných cest, stezek. 
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2.2.2 DOKOMPONOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Územní plán plánuje: 

6) Revitalizovat náměstí před kostelem, parkoviště za kostelem a všechny příjezdové 
komunikace ke kostelu. 

7) Revitalizovat parkové plochy, klášterní zahradu,louku včetně jejich vazby na uliční síť 

8) V rozvojových plochách navazujících na plochy zeleně realizovat rozsah veřejné 
zeleně dle zákresu s přihlédnutím k požadavkům vyhlášky o obecných požadavcích 
na využívání území. 

9) Nejen v plochách s vyznačenými důležitými turistickými trasami realizovat pěší 
komunikace v souběhu s místními komunikacemi nebo jako součást obytných ulic. 

10) Místní komunikace převádět do dopravně zklidněného režimu – na obytné ulice. 

2.2.3 OCHRANA VÝZNAMNÝCH SOUČÁSTÍ OBRAZU KRAJINY  

Územní plán ukládá: 

11) Zachovat významné panoramatické pohledy do krajiny Sokolovské a Chebské pánve 
a Slavkovského lesa; zároveň k těmto místům vytvářet přístupy a rozhledy. 

12) Chránit  významnost kulturní a historické dominanty v zastavěném území obce i 
v navazujících zemědělských plochách a v plochách zeleně.  

13) Usilovat o změnu uspořádání ZPF dle návrhu územního plánu (zakládání travních 
porostů a ovocných sadů v krajině) 

14) Chránit celé území na základě navrženého řešení využití ploch nejen v zastavěném 
území a zastavitelných plochách, ale důsledně i v územích nezastavěných. 

15) Nevyužívat plochy vysoké a nízké zeleně a cesty (ostatní pozemky, ttp) v krajině 
přímo pro intenzivní zemědělskou produkci a umožnit tak přirozenou obnovu remízů 
jako protierozního prvku. 

2.2.4 OCHRANA PŘED NEKONCEPČNÍM ROZVOJEM OBCE 

Územní plán stanovuje: 

16) Nebudou překročeny hodnoty maximálního nárůstu obyvatel o 80  trvale ubytovaných 
osob (o 27% více než dnes – celkem 373 obyv.) na jejichž kapacitu jsou navrženy 
rozvojové plochy.   

17) Vzhledem ke složité konfiguraci obce nedovolit využívání rozvojových ploch bez 
vybudování veškerých potřebných sítí veřejné infrastruktury.  

18) Rozvoj zástavby na zastavitelných plochách mimo zastavěné území realizovat 
směrem od hranic zastavěného území k budoucím hranicím nezastavěného území. 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH 
LOKALIT 
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kód k. ú. název k. ú. označení pro 
potřeby ÚP 

dílčí lokality / prostorově 
odloučená zastavěná území  

651621 Chlum Svaté Maří CH Chlum, Dolina 
Přesnější vymezení urbanistických jednotek a lokalit je obsaženo ve výkrese základního 
členění území číslo 1. 

3.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.2.1 ZÁSADY ROZVOJE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
SÍDEL 

 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  

Urbanistická struktura sídla bude citlivě dokomponována v rámci stávajícího zastavěného 
území a pomocí nové zástavby na okrajích rozšířena do ucelené kompaktní sídelní jednotky 
v lesozemědělské krajině. 

1) Zástavba obce Chlum Svaté Maří se bude vyvíjet v rámci jednotlivých sídelních lokalit, 
které jsou jak součástí kompaktního celku obce, tak liniově navazující na stávající 
komunikace, anebo jsou stavebními prolukami ve stávající zástavbě.   

2) Pro další územní rozvoj budou především využity nezastavěné plochy zastavěného 
území a zastavitelné plochy přímo navazující na zastavěné území (s ohledem na 
ochranná pásma veřejné infrastruktury a ochranu přírody a krajiny). 

3) Mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy se nepřipustí vznik nových 
prostorově oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího stavebního využití 
kromě účelových zařízení pro obhospodařování krajiny, omezeného využití ploch pro 
související technické vybavení, zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, opatření a staveb pro turistiku a 
rekreaci.  

 OBYTNÁ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ 

4) Bydlení bude rozvíjeno v současném sídle a bude umožněno v omezeném rozsahu 
v lokalitách přímo navazujících na zastavěné území sídla ve vymezených rozvojových 
plochách. 

5) Počítá se s využitím pro ubytování a hromadnou rekreaci. Jsou pro ně vymezeny 
především plochy smíšené, komerční a sportovní v zastavěném území a v zastavitelných 
plochách.   

6) S menšími ubytovacími kapacitami (privát) a individuální rekreací se počítá v celém 
správním území obce. 

 OBČANSKÉ VYBAVENÍ, SPORTOVNÍ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU 

7) Zřizování občanského vybavení sloužícího občanům v rozsahu odpovídajícím 
možnostem rozvoje obce se umožní v rámci ploch se smíšeným využitím a plochách 
sportovních nad rámec ploch občanského vybavení.  

8) Umisťování obchodu a služeb sloužících místním občanům je možné zejména v rámci 
ploch smíšených.    

9) Umístění nových ploch sportu je rozděleno na plochy sportovních zařízení, sloužící 
k rekreaci místním občanům a na plochy hřišť v rámci veřejných prostranství a parkových 
ploch (nepřevažující využití na pozemcích ostatních – sídelní zeleně). 
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
V řešeném území se mimo regulativy funkčního využití uvedené v kapitole 6. uplatní též další 
regulativy týkající se podmiňujících staveb infrastruktury.  

Plochy a veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu 
(předpoklad je do roku 2030), pouze se závislostí na podmiňujících VPS. (K výstavbě pro 
rodinné a bytové domy v rozvojových plochách nebude možné vyžadovat investice na 
financování technické a dopravní infrastruktury pro tyto pozemky.) Pokud nebude v době 
přípravy investice reálné počítat s napojením na veřejnou kanalizaci, lze z hlediska 
územního plánu podmíněně připustit výstavbu na níže uvedených plochách za předpokladu, 
že investor až do doby napojení zajistí individuální čištění odpadních vod v kvalitě 
odpovídající požadavkům zákona a dotčených orgánů. 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY (MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ) 

Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách 

(tabulky podrobněji specifikují využití funkčních ploch s důrazem na nutné vybudování 
podmiňujících VPS před samotnou výstavbou na ploše) 

označ. 
lokality 

 

plocha 
rozdíl-
ného 
využití 

pořadové číslo 
plochy     

hlavní využití a stanovení 
podmínek pro využití ploch 

podmiňující veřejně 
prospěšné stavby 

CH BV Z1 rodinné domy venkovské  
  Z5   
  Z7   
  Z11   
  Z14   
  Z15   
  Z16   
  Z18   
  Z19   
  Z37   
  Z44   
  Z52   
  Z53   
 DS Z21 plochy dopravní infrastruktury  
  Z51   
 OV Z2 občanské vybavení - veřejné  
  Z20   

 
SV Z3 plochy smíšené obytné 

venkovské  
 TI Z12 technická infrastruktura  
 

3.4 ZASTAVITELNÉ PLOCHY  (V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ) 
Vymezení zastavěného území je provedeno v grafické části - Hlavním výkrese -č. 2 a dalších 

Zastavitelné plochy v zastavěném území se nacházejí v těchto lokalitách: 
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Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách 

označ. 
lokality 

 

plocha 
rozdíl-
ného 
využití 

pořadové číslo 
plochy     

hlavní využití a stanovení 
podmínek pro využití ploch 

podmiňující veřejně 
prospěšné stavby 

CH BV Z24 rodinné domy venkovské  
  Z30   
  Z34   
  Z36   
  Z38   
 DS Z28 plochy dopravní infrastruktury  
 OS Z29 občanské vybavení - sportovní  
 OV Z23 občanské vybavení - veřejné  
 SV Z26 plochy smíšené obytné   
  Z27 venkovské  
 

3.5 ZÁSADY PRO PLOCHY PŘESTAVBY 
Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v přestavbovém území 

označ. 
lokality 

 

plocha 
rozdíl-
ného 
využití 

pořadové číslo 
plochy     

hlavní využití a stanovení 
podmínek pro využití ploch 

podmiňující veřejně 
prospěšné stavby 

CH SV P25 plochy smíšené obytné   
  P35 venkovské  
 BV P50 rodinné domy venkovské  
 

3.6 ZÁSADY PRO ZELEŇ V SÍDLE 

Polo veřejná zeleň (předzahrádky) 

10)   Územní plán umožňuje podmíněné využití těchto pozemků (plochy ZV a PV mezi 
obytnými plochami a komunikacemi) v případě přičlenění k přiléhajícím domům a jejich 
polosoukromé využití jako zahrad, pokud tím nedojde k porušení kontinuity veřejného 
prostranství a narušení uliční čáry. 

Veřejná zeleň (ZV) 

11) Stanovuje se maximální podíl zpevněných ploch v plochách parkové zeleně do 15%.   

12) Plánují se nové parkové plochy (na veřejných prostranstvích): 

označ. 
lokality 

 

plocha 
rozdíl-
ného 
využití 

pořadové číslo 
plochy     

hlavní využití a stanovení 
podmínek pro využití ploch 

podmiňující veřejně 
prospěšné stavby 

CH ZV Z48 veřejný park  

Veřejná prostranství (PV) určená pro komunikace viz kapitola Veřejná infrastruktura 
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Zahrady (ZS) 

13) Plánují se změny kultur na zahrady v místech přechodu zástavby do krajiny. 

14) Úpravy stávajících zahrad budou mít charakter obytný, rekreační nebo samo pěstitelský.  

Sady (NZs) 

15) Plánují se následující nové plochy zahrad a sadů: 

označ. 
lokality 

 

plocha 
rozdíl-
ného 
využití 

pořadové číslo 
plochy     

hlavní využití a stanovení 
podmínek pro využití ploch 

související veřejně 
prospěšné stavby a 
opatření 

CH NZs K17 Zahrady a sady  
  K41   
  K47   

 

16) V místech, kde nevytváří plocha zahrad (zahrádek, sadů, vysoké zeleně) mezi plochami 
zastavěnými či zastavitelnými a plochami zemědělskými přechod do krajiny, bude v 
rámci ploch povinně vznikat zelený pás tvořený trvalým travním porostem, keřovými 
bloky a stromovými skupinami. 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

4.1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

4.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA  

Územní plán uvažuje se silniční sítí a místními komunikacemi (dále MK) jako 
stabilizovanými, umožňuje však jejich rekonstrukci.  

Plochy silnic jsou součástí ploch dopravní infrastruktury – silniční. 

Plochy účelových a místních komunikací (všech tříd bez rozlišení) jsou součástí ploch 
veřejných prostranství. 

 DOPRAVA V POHYBU 

Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury jsou uvedeny níže u jednotlivých typů 
komunikací. V místech nových komunikací je potřeba zajistit uliční prostor v zástavbě 
rodinných domů a v zástavbě bytových domů dle příslušné vyhlášky, který by umožnil 
bezkolizní umístění sítí technické infrastruktury. Bude zajištěn přístup k nové zástavbě pro 
požární techniku dle příslušných ČSN a předpisů, zároveň nebude ztížen přístup ke stávající 
zástavbě. 

 SILNICE  

1) Řešení územního plánu neplánuje změny na skeletu silnic. Napojeny budou pouze nové 
místní komunikace sloužící pro dopravní obslužnost rozvojových ploch, výjimečně 
samostatné rozvojové plochy.  
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 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

2) Skelet místních komunikací bude postupně doplňován (rozvojové lokality) a stavebně a 
technicky vylepšován (stávající komunikace). Budou upřednostňovány dopravně 
zklidněné komunikace. 

3) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové místní 
komunikace:   

• nová komunikace pro obsluhu rozvojových ploch bydlení severně od silnice III. třídy 
v severní části sídla (PV – Z4, Z6) 

• nová komunikace pro obsluhu rozvojových ploch bydlení v severovýchodní části sídla, 
s vazbou na komunikaci III. třídy směr Citice (PV – Z9, Z10) 

• nová komunikace pro propojení rozvojových ploch pro bydlení v místní části Dolina 
s rozvojovými plochami severozápadně odtud (PV – Z13) 

• nová komunikace pro zajištění přístupu k rozvojové ploše občanského vybavení 
severozápadně od náměstí (PV – Z22) 

• napojení nové rozvojové plochy sportovního vybavení se stávající místní komunikací  
(PV – Z31) 

• napojení plochy technické infrastruktury a vytvoření objízdné komunikace v lokalitě pro 
bydlení na Drsném vrchu (PV – Z39) 

 ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

4) V územním plánu je vyznačen stávající skelet základních funkčních účelových 
komunikací v krajině spolu s návrhy na  nutné doplnění některými komunikacemi v obci. 

5) V souvislosti s úpravami využití krajiny územní plán plánuje obnovu zaniklých účelových 
komunikací (lesních a polních cest), včetně doprovodné zeleně. 

6) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové účelové 
komunikace v obci Chlum: 

• Nová účelová komunikace pro pěší propojení dasnické silnice se Svatou studánkou (PV 
– Z42) 

• Obnova účelové komunikace vedoucí po obvodu části zastavěného území v lokalitě U 
dasnické silnice (PV – Z43).  

7) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu budou provedeny úpravy na 
skeletu účelových komunikací – obnova doprovodné zeleně, využití nezpevněných cest 
jako retenčních prvků. 

 DOPRAVA V KLIDU 

8) Všechny nově navrhované plochy pro trvalé bydlení i pro sport a rekreaci musí povinně 
splňovat požadavky platných předpisů na odstavování a parkování vozidel. 

9)  Pro rozvojové lokality bydlení, areály služeb a maloobchodu a pro stavební rozvoj v 
zastavěném území budou potřebná odstavná parkovací stání řešena v rámci 
navrhovaných stavebních pozemků. Výjimečně lze připustit parkování v uličním prostoru, 
který na to musí být přizpůsoben.  

10)   Pro návštěvníky budou vymezena nová veřejná parkoviště v rámci úprav veřejných 
prostranství. 

4.1.2 HROMADNÁ DOPRAVA 

Územní plán neplánuje úpravy místní hromadné dopravy a dopravních zařízení. Navrhuje se 
zachovat současnou obsluhu sídla autobusovou dopravou včetně zachování zastávek.   
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4.1.3 TURISTICKÉ PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE 

Jedná se o cesty, stezky a pěšiny, po kterých vedou trasy a jejich propojení pro pěší, 
cyklistické a další rekreační využití. V místech těchto komunikací jsou vymezeny koridory 
upřesněné dle způsobu využití a s případnými podmínkami v šířce 2m na obě strany od osy. 

 PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY  

11)   Územní plán vytváří podmínky pro vybudování naučné stezky vedoucí od kostela ke 
Svaté studánce a po dasnické silnici zpět ke kostelu.  

12)   Navrhuje se při úpravách všechny trasy doplnit o doprovodnou zeleň a případně upravit 
pro cykloturisty. Připouští se koridory pro hipostezky v souběhu s ostatními trasami za 
podmínky oddělení stezky a zpevnění přechodů ostatních tras. 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
V územním plánu se technická infrastruktura řeší v koridorech v šíři dle jednotlivých druhů. 
Některé z těchto koridorů nejsou zobrazitelné graficky, proto je pro jejich označení zvoleno 
vedení prostřednictvím směrových os. 

Podmínky pro umísťování technické infrastruktury jsou uvedeny níže u jednotlivých typů. 
Obecně je koridor možno využít v celé jeho šíři při respektování prostorových požadavků 
daných platnou legislativou. V koridorech nebudou umísťovány stavby, které by znemožnily 
či podstatně ztížily umístění stavby, pro kterou je koridor vymezen. 

4.2.1 HMOTOVÉ SYSTÉMY  

Koridory hmotových systémů mají šíři 2m od osy na obě strany. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

1) V územním plánu je plně přebírán stávající funkční vodárenský systém doplněný o nové 
odbočky, které budou využívány pro zásobování nových lokalit, které jsou v dosahu 
tlakových možností stávající soustavy.  

2) Plánuje se rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a osazení hydrantů. 

KANALIZACE  

3) Všechny nové rozvojové lokality budou vybaveny oddílnou splaškovou kanalizací. Jinak 
musí být zajištěno lokální zneškodňování v domovní ČOV nebo jí ekvivalentní 
technologii čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.  

4) V územním plánu je předpokládáno vybudování oddílné kanalizace ve všech stávajících 
i rozvojových lokalitách. Vždy s částí splaškovou napojenou na stávající ČOV a se 
stávající či novou kanalizací využívanou pro odvod atmosférických srážek.  

5) Na plochách určených k zástavbě budou odtokové poměry řešeny příslušnou částí 
projektové dokumentace staveb. Požaduje se 30% retence a 30% vsak dešťových vod 
přímo na všech stavebních pozemcích.  

6) Zpevněné plochy a povrchy hlavních komunikací budou odvodněny samostatnými 
větvemi pro odvod atmosférických srážek, zaústěny budou přímo do místních vodotečí 
přes vodní nádrže s retenční funkcí. Parkovací plochy a veřejná prostranství budou 
vybaveny samostatnými dešťovými sběrači.  

7) Územní plán nevymezuje plochu pro nové kryté technologické zařízení ČOV, napojení 
na ČOV Dasnice zůstane zachováno. 

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE  

8) Z důvodu zajištění akumulace se plánuje údržba průtočných nádrží na bezejmenném 
toku v severní části nad dasnickou silnicí. Zároveň s tím bude udržováno prameniště 
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v přírodě blízkém stavu.  
9) Prameniště napájející Svatou studánkou bude udržováno pro zajištění vydatnosti a 

kvality vody pramene. Vodoteč vycházející z pramene bude udržována pro zajištění 
průtočnosti koryta.   

4.2.2 ENERGETICKÉ SYSTÉMY  

Koridory energetických systémů mají šířky dle způsobu vedení –u kabelového vedení elektro 
22kV 2m od osy, u vzdušného vedení elektro 22kV 7m od osy a u 400kV 100m od osy na 
obě strany. 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

10) V území je stabilizován koridor nadmístního významu VVN 400 kV pro propojení 
stěžejních trafostanic Vítkov – Pomezí a související opatření v šíři až 100 m na každou 
stranu od osy s podmínkou minimalizace záborů lesa, provedení opatření k minimalizaci 
zásahu do krajinného rázu a vlivu na obytnou funkci sídla Chlum Svaté Maří. 

11) Územní plán využívá část zbylých kapacit výkonu stávajících trafostanic 22/0,4 kV pro 
zajištění odběrů pro nové lokality v celém řešeném území, plánuje jejich posílení v rámci 
stávajících trafostanic, příp. výměnu za moderní v případě, že jejich kapacita nestačí. 

12) Pro odběry v nové lokalitě bydlení v severní části Chlumu je naplánována nová sloupová 
trafostanice TSN. Pro odběry v nové lokalitě bydlení ve východní části Chlumu je 
naplánována nová kompaktní trafostanice TSN. Připojena je jako koncová TS 
samostatným kabelovým vn vedením 22 kV k trafostanici u silnice. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

13) Plánuje se doplnění veřejného osvětlení v rozvojových plochách včetně potřebné 
rekonstrukce stávající soustavy (rozvody, osvětlovací tělesa, řídící a spínací 
elektronika). 

ALTERNATIVNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE 

14) Navrhuje se konverse solární radiace na el. energii (např. využití pro osvětlení 
domovních vstupů, zahrad, veřejného osvětlení, svislých dopravních značek na 
pozemních komunikacích). Vždy je nutné tyto zdroje kombinovat se zdroji konvenčními.  

15) Pro rodinné domy je možné využívat i tepelná čerpadla napojená na odběr nízko 
potenciálního tepla z atmosféry, případně zemních vrtů. Nelze opomenout ani biomasu, 
především odpadní dřevní hmotu, ke konversi na teplo (především vhodné pro RD).  

16) Větrné ani solární elektrárny nebudou povolovány. 

4.2.3 PŘENOS INFORMACÍ 

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ MTO  

17) Územní plán propojuje budoucí zástavbu v nových lokalitách, uvnitř intravilánu, 
kabelovým napojením na stávající síťové rozvaděče. 

4.2.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

18) Územní plán navrhuje doplnit systém o nová stanoviště pro sběr tříděných komponentů, 
především u nových ploch určených k zástavbě.  

19) Pro likvidaci biologických látek se plánuje zřídit obecní (případně jako součást zařízení 
pro údržbu veřejné zeleně) kompostovou deponii v rámci rozvojové plochy Z12 a 
kompostovou hmotu využívat ke kultivaci obecní zeleně. 

20) Všechny nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle platných 
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předpisů. 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, KULTURA, VEŘEJNÁ 
SPRÁVA, OCHRANA OBYVATELSTVA)  
Rozmístění zařízení veřejného občanského vybavení se považuje za stabilizované. 
Případného potřebného rozšíření kapacity těchto zařízení bude dosaženo v rámci stávajících 
funkčních ploch, popřípadě adaptací vhodných objektů. 

4.4 DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
(OBCHODNÍ  PRODEJ,  TĚLOVÝCHOVA A SPORT, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, 
SLUŽBY,  VĚDA, VÝZKUM, POZEMKY SOUVISEJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY,VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ).    

Pro umisťování zařízení komerčního vybavení sloužícího místním občanům (obchod, služby) 
jsou vhodné především plochy ve smíšeném městském či venkovském území podél osy 
tvořené náměstím a přilehlými částmi hlavních ulic.   

Mimo jádrové prostory zástavby sídelních částí se neumožní vznik čistě obchodních ploch. 

Další rozvoj občanského vybavení je možný využitím přípustných funkcí rozvojových ploch - 
ploch občanského vybavení, ploch smíšených a výrobních, ploch rekreace, ploch technické 
infrastruktury, ploch dopravních. Jedná se o stavby související s rozvojem podnikání a 
zaměstnanosti v oblasti služeb, sportovních a relaxačních aktivit, cestovního ruchu.  

Sportovní plochy se zařízeními rekreace a volného času se budou rozvíjet v obci Chlum v 
návaznosti na stávající plochu sportovního vybavení jihozápadně od náměstí. Pro sportovní 
vybavení (hřiště) jsou vyhrazeny plochy v celém sídle v rámci veřejných parků.  

4.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

1) Součástí veřejných prostranství (PV) jsou plochy účelových a místních komunikací 
(všech tříd bez rozlišení). 

2) Dále jsou mezi veřejná prostranství zařazeny plochy veřejné zeleně jako zeleň v sídle 
(ZV viz kap. 3.6) 

OBECNÉ POŽADAVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV) URČENÁ PRIMÁRNĚ PRO 
KOMUNIKACE 

3) Stanovuje se maximální podíl zeleně v plochách veřejných prostranství do 85%.   

4) V nových lokalitách pro výstavbu budou povinně vznikat veřejná prostranství, jejichž 
součástí budou pozemky vymezené jako veřejná zeleň. Minimální velikost na 2 ha 
zastavitelných ploch je 1000m2 veřejných prostranství bez obslužných komunikací. 

5) Nové místní a nadřazené komunikace budou mít vymezen zelený pás, aby byla 
umožněna výsadba stromů (příp. keřů). Do tohoto zeleného pásu nesmí být uloženy 
inženýrské sítě.  

6) Při ukládání nových či rekonstruovaných inženýrských sítí podél stávajících místních 
komunikací musí být vytvořen pás pro umístění zeleně, do stávajících ploch pro veřejnou 
zeleň nesmí být sítěmi zasahováno takovým způsobem, který by ohrozil dřeviny.   

7) Prostor hlavních komunikací z náměstí spolu s navazujícími postranními veřejnými 
prostory změnit z převážně dopravní funkce na převážně obytnou, s doplněním o 
vzrostlou zeleň a úpravou komunikací na dopravně zklidněné. 
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8) Centrální prostory sídla dokomponovat novými prvky parteru včetně parkingu a parkové 
úpravy při zachování optického propojení prostoru s architektonickými dominantami. 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
1) Cílem koncepce uspořádání krajiny je zachování charakteru lesozemědělské krajiny při 

současném posílení funkce krajinné zeleně navazující na obec, mezi jednotlivými lány 
zemědělské půdy, v blízkosti zástavby, cest, komunikací a vodních ploch.  

2) Využití půdy zůstane zachováno dle druhů katastrálních pozemků, se změnami dle 
návrhu územního plánu.  

3) Hospodářské využití musí ve všech případech respektovat zájem ochrany přírodních 
zdrojů a ÚSES. Na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním 
útvarům budou zachovávány a dále rozvíjeny břehové porosty. Tam, kde se tyto porosty 
nenacházejí, budou doplňovány. 

4) Jsou vymezeny nové plochy pro trvalé travní porosty: 

označ. 
lokality 

 

plocha 
rozdíl-
ného 
využití 

pořadové číslo 
plochy     

hlavní využití a stanovení 
podmínek pro využití ploch 

související veřejně 
prospěšné stavby a 
opatření 

CH NZp K33 Trvalý travní porost  

 LOUKY A PASTVINY, OBNOVA MEZÍ 

5) Počítá se s omezeným využitím pozemků TTP pro pastvu, v rozsahu, který by 
nadměrně nenarušoval rostlinný kryt. 

6) Nepočítá se se zalesněním ploch TTP v ÚSES. Tyto plochy budou udržovány jako 
mezofilní trávníky a zároveň budou každoročně mechanicky zbavovány invazních druhů 
rostlin a dřevin.  

7) Ostatní luční porosty budou obhospodařovány tak, aby se zamezilo šíření invazních 
druhů rostlin a s ohledem na ochranné pásmo přírodních léčivých vodních zdrojů a 
vymezenou oblast CHOPAV.  

8) Územní plán ukládá chránit a dále rozvíjet remízy a meze ve volné krajině. 

 LESY 

9) Územní plán počítá se stávající rozlohou lesa, přičemž nenavrhuje další zalesňování. 

10) Územní plán nepřipouští takové změny v území, které by negativně ovlivnily imisní zátěž 
lesních porostů, která se v současné době pohybuje v pásmu D – nejméně imisně 
ohrožené pásmo. 

11) Lesy budou v plochách ÚSES postupně nahrazovány ze smrkových na ekologicky 
stabilnější smíšené porosty (dle mapovaného lesního typu a cílových ekosystémů v 
plochách ÚSES).  
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 MIMOLESNÍ VYSOKÁ ZELEŇ 

12) Rozptýlenou zeleň v krajině pojímá územní plán jako pozůstatky tradičního hospodaření 
a uspořádání krajiny v minulosti a ukládá povinnost vlastníkům pozemků tyto prvky 
zachovat a dále rozvíjet. Toto však neplatí v případě neudržovaných ploch, které jsou 
evidovány katastrem jako jiná plocha. Prvky rozptýlené zeleně budou zrevidovány pro 
návrh na vyhlášení Krajinných prvků dle nařízení vlády. 

13) Komunikace v zastavěném území i v krajině se plánují osázet alejemi popř. 
stromořadími. Současná stromořadí budou revidována, popř. doplněna o nové dřeviny.  

 MÍSTA KRAJINNÉHO RÁZU 

Chlumský výběžek – Územní plán stanovuje v rámci MKR tyto přírodní charakteristiky, které 
budou chráněny jako typické projevy krajinného rázu: 

• Vyvýšená poloha nad řekou Ohří a na hranici geomorfologických celků Krušných hor, 
Slavkovského lesa, Chebské a Sokolovské pánve.  

• Řeka Ohře, Habartovský potok a drobné vodní toky v území 

Negativní projevy přírodní charakteristiky krajinného rázu, pro které platí níže uvedená 
opatření: 

• Malá vydatnost vodních toků 
• Relativně suchá oblast 

Územní plán stanovuje v rámci MKR tyto kulturní charakteristiky, které budou chráněny jako 
typické projevy krajinného rázu: 

• poutní duchovní areál na Chlumu Svaté Maří 
• náměstí kolem kostela na Chlumu 
• rozhledna na Zeleném vrchu 
• Svatá studánka na Chlumu Svaté Maří 
• Zachovalé prvky tradiční kulturní lesozemědělské krajiny (remízky, meze) 

Negativní projevy kulturní charakteristiky krajinného rázu, pro které platí níže uvedená 
opatření: 

• Ztráta duchovního rozměru pouti i poutních zastaveních v krajině (U svaté studánky) 
• Ztráta přidružené turistické infrastruktury v obci (nekvalitní nebo zcela chybějící 

služby v obci) 
• Věž telekomunikačního operátora 
• Zánik některých cest v krajině 

Opatření k ochraně MKR Chlumský práh: 

• zachování mozaikovité rázovitosti krajiny a hospodaření trvale udržitelným způsobem 
• podpora ochrany krajinného rázu (nepřipouštět výstavbu pohledových dominant a 

domů s architektonicky cizími prvky),  
• navrácení duchovního rozměru tradiční chlumské pouti (rekonstrukce dalších částí 

duchovního areálu, zpřístupnění areálu, založení meditační a užitkové zahrady, 
zakládání naučných stezek, obnova a zakládání ovocných sadů atd.) 

• podpora rozvoje služeb pro turisty v místě (penzion, restaurace, muzeum, atd.) a 
občanského vybavení 
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5.2 NÁVRH ÚSES 
Na prvcích ÚSES je vyžadováno zajištění migrace i trvalé existence přirozené rostlinné a 
živočišné říši. V rámci těchto prvků budou cílová společenstva odpovídat potenciální 
přirozené vegetaci. Na pozemcích lesa bude výsadba po vytěžení odpovídat cílovým 
hospodářským souborům. Dodržovány budou při zabezpečování funkčnosti ÚSES 
požadované parametry i navržené trasování.  Při realizaci výsadeb v místě ÚSES se bude 
vycházet z Biogeografického členění ČR.  

Regulativy pro existující biocentrum 

Dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám 
musí být podřízeny vedlejší funkce biocentra (tj. např. produkční funkce). Rušivé činnosti 
(jako je umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření atd.) a činnosti 
snižující ekologickou stabilitu jsou nepřípustné. 

Regulativy pro existující biokoridor 

Bude umožněna migrace všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalá existence v 
biokoridoru. Proto jsou přípustné širší možnosti hospodářského využití - biokoridor může být 
z části tvořen antropickými společenstvy s dostačující ekologickou stabilitou (extenzívní 
sady, trvalé travní porosty aj.). Možné je souběžné vedení biokoridorů s účelovými 
komunikacemi, rekreačními trasami atd. V nezbytných případech je podmíněně přípustné 
povolování liniových staveb (příčné křížení), vodohospodářských zařízení, čistíren odpadních 
vod atd. Ostatní změny a činnosti zhoršující ekologickou stabilitu jsou vyloučeny. 

Regulativy pro prvky ÚSES navržené k založení 

Nelze připustit takovou změnu ve využití území, která budoucí realizaci znemožní nebo 
výrazně ztíží - jsou vyloučeny činnosti a změny využití území zhoršující jeho ekologickou 
stabilitu. 

 

5.2.1 NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR 

kód  název  kat. území význam  Délka (m)  Cílové (náhradní) 
ekosystémy 

K 40 Amerika – 
Svatošské skály 

Na hranici 
řešeného území 

Funkční – vodní 
a nivní osa 

3000 BUAD, LONO, 
ADJs 

Návrh opatření:  

 

5.2.2 LOKÁLNÍ BIOCENTRA 

kód 
LBC  

název  kat. území význam  rozloha 
ha  

Cílové (náhradní) 
ekosystémy 

BC 1  Chlum Navržené 
funkční  - 
mezofilní 

3,3 BUAD, ADJs 

BC 2 U dasnické silnice Chlum Navržené 
funkční  - 
mezofilní, 

3,1 BUAD, ADJs 



 

 22 

kód 
LBC  

název  kat. území význam  rozloha 
ha  

Cílové (náhradní) 
ekosystémy 

hydrofilní 

BC 3 Habartovský potok Chlum Navržené 
funkční  - 
mezofilní, 
hygrofilní 

3,5 BUAD, ADJs, 
LONO 

BC 4 Poutní loučka Chlum Navržené 
funkční  - 
mezofilní 

3,0 BUAD, ADJs; ; 
upřednostněna před 
výsadbou přirozených 
cílových ekosystémů 
bude obnova 
extenzivního 
ovocného sadu bez 
vytváření migračních 
bariér (v rámci plochy 
K47). 

 

5.2.3 LOKÁLNÍ BIOKORIDORY  

kód 
LBK  

název  kat. území význam  délka m  Cílové (náhradní) 
ekosystémy 

BK 1  Chlum Funkční - 
mezofilní 

460 BUAD, ADJs 

BK 2  Chlum Funkční - 
mezofilní, 
hydrofilní 

1195 BUAD, ADJs, 
LONO 

BK 3  Chlum Funkční - 
mezofilní 

1250 BUAD, ADJs 

 

5.2.4 INTERAKČNÍ PRVKY 

Kod IP kat. území popis Opatření  

IP 1 Chlum Mez mezi dvěma 
kulturami 

Dosadba, zachování, 
ochrana 

IP 2 Chlum Zeleň oddělující sídlo 
od krajiny 

Dosadba, zachování, 
ochrana 

IP 3 Chlum Louka zarostlá 
náletovou zelení 

Založení ovocného 
sadu 

IP 4 Chlum Protierozní meze Dosadba, zachování, 
ochrana 

IP 5 Chlum Protierozní mez Dosadba, zachování, 
ochrana 
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IP 6 Chlum Zarostlé části 
nedostupných okrajů 
pozemků  

Dosadba, zachování, 
ochrana 

IP 7 Chlum Protierozní mez Dosadba, zachování, 
ochrana 

IP 8 Chlum Rozšířená alej podél 
silnice 

Dosadba, zachování, 
ochrana 

IP 9 Chlum Protierozní mez Dosadba, zachování, 
ochrana 

Plán opatření: 

Funkční prvky: Je vyžadována ochrana interakčních prvků, nikoli jejich rozšiřování ani zánik. 
Vyžadována bude jejich revize a dosadba.  

OCHRANA KRAJINY 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 
Jednou z hlavních priorit územního plánu je vytvoření prostupné krajiny. Územní plán vytváří 
krajinu prostupnou pro člověka (obnova cestní sítě a zakládání turistických tras) i živočichy 
(síť ÚSES a dálkový migrační koridor). Tyto prvky ukládá územní plán chránit. Na základě 
pozemkové úpravy nebo pasportu stezek a cest v krajině bude obnovována zaniklá cestní 
síť v krajině. Součástí všech účelových komunikací v zemědělské krajině bude pás na 
každou stranu pro zatravnění a výsadbu stromořadí.  

 

5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
Zemědělskou krajinu je žádoucí obohacovat o krajinné prvky podle nařízení vlády a to 
především mimo prvky ÚSES. Ukládá se provést revizi veškeré krajinné zeleně a navržení 
nových krajinných prvků. 

Erozní ohroženost katastrů nevykazuje zvýšené ohrožení zemědělské půdy vodní erozí. V 
místech, kde se přesto eroze předpokládá (svahy bez ochranné vegetace) je vyžadováno 
dodržování správné zemědělské praxe  (preventivní vrstevnicové obdělávání, zakládání 
zatravněných teras v ojedinělých případech i suchých poldrů). 

 

5.5  OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 
Správní území obce není ohroženo povodněmi, proto se protipovodňová opatření neplánují. 
Prameniště pokračující jako drobné vodní toky tečou lesními porosty, kde se nepočítá se 
změnami ve způsobu hospodaření a jejich vodní stav je tímto stabilizován. Vegetace a 
dřevinná skladba v okolí pramenišť bude přizpůsobena těmto podmínkám. 

5.6 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY  

1) Pro rozvoj pěší turistiky místního významu budou zakládány naučné stezky zaměřené na 
poutní historii obce, přírodní hodnoty a hornickou minulost. Tyto cesty budou využívat 
všech vhodných pěších cest (cesta ke studánce, cesta do Kaceřova, cesta k 
Schenbauerovu dubu, cesta na Zelený vrch a ke kapličce). Budou navázány na naučnou 
stezku Lítovská výsypka.   

2) Rekreační využití krajiny bude respektovat příslušnost území v CHOPAV a ochranném 
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pásmu léčivých zdrojů II. stupně  a bude omezeno v územích podléhajících režimu 
ÚSES.  

3) Územní plán řeší území z hlediska industriální popularizace krajiny. Z tohoto důvodu 
budou jako nezastavitelné řešeny plochy s výhledy do krajiny na elektrárnu Tisovou, 
zatopený lom Medard a Lítovskou výsypku. Na těchto místech budou instalovány prvky 
turistické infrastruktury a doprovodná zeleň. 

4) Letní rekreační využití krajiny bude spočívat především v nenáročných formách – 
cykloturistice, pěší turistice, eventuálně rekreační jízdě na koních. Poměrně nízká 
intenzita předpokládaného rekreačního využití nebude mít negativní důsledky na přírodní 
prostředí.   

5.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN 
V území se nachází vytěžené chráněné ložiskové území, které je navrženo ke zrušení.  V 
území se nepředpokládají dobývací prostory přípustné pro dobývání ložisek nerostných 
surovin. 

 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM VYUŽITÍM S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO 
ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ(VČ.STANOVENÍ ZÁKAZU STAVEB DLE §18 ODST.5 
SZ), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD 
VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A 
STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY 
PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY 
JEJICH VYUŽITÍ) 

6.1  PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A OBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA JEJICH PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 

6.1.1 STRUKTURA PLOCH S ROZDÍLNÝM ZBŮSOBEM VYUŽITÍ DLE VYHL. 501 / 2006 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen  
„funkční plochy“) zastavěného, nezastavěného území a zastavitelných ploch v řešeném 
území. 

Do funkčních ploch v tabulce nejsou zahrnuty stávající a navrhované pozemní komunikace 
s podrobným rozdělením dle typu (na rozdíl od grafické části) a také podrobné rozdělení 
ostatních ploch využívaných sezónně nebo pouze místně (turistické stezky, cyklistické a 
lyžařské tratě, plochy lesního hospodářství, atd.) 

Pro územní plán jsou stanoveny tyto podrobněji členěné plochy funkčního využití: 
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Plochy bydlení – BV 

Plochy smíšené obytné – SV 

Plochy občanského vybavení – OV, OS, OH 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Plochy zeleně - ZS, ZP  
Plochy technické infrastruktury – TI 

Plochy dopravní infrastruktury – DS, DZ 

Plochy zemědělské – NZ, NZp, NZs 

Plochy lesní – NL 

Plochy přírodní – NP 

Plochy vodní a vodohospodářské – W 

Plochy veřejných prostranství – PV, ZV 

Plochy smíšené nezastavěného území - nejsou uvažovány 

 

Stanovené dělení je včetně obecné (předpokládané) charakteristiky hlavního využití 
uvedeno v následující tabulce: 

značka název funkční plochy obecná charakteristika  

BV PLOCHY BYDLENÍ - 
v rodinných domech –  
venkovské 

bydlení venkovského typu v rodinných domech, 
resp. v dvojdomech - nízkopodlažní zástavbě s 
možným spojením se zemědělskou činností - 
hospodářským využitím pozemků (rostlinná 
výroba, chov drobného domácího zvířectva ) - 
vždy pouze pro vlastní potřebu a nenarušujícím 
obytné objekty sousedů. 

SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ -
venkovské 

bydlení v rodinných domech; občanské vybavení 
v druzích a rozsahu potřebném pro obsluhu 
místních obyvatel i regionu 

OV PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ 
– veřejná infrastruktura 

plochy určené pro plnění funkcí občanského 
vybavení – školství, zdravotnictví, státní správa, 
kultura, tělovýchova, služby, obchod 

OS PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ - 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

plochy a objekty sportovních zařízení anebo 
obdobných provozů, vycházející ze sportovní 
(pohybové) relaxace obyvatel 

OH PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ 
- hřbitovy 

hřbitov 

VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
řemeslné výroby, služeb 

výrobny a provozovny živnostenského charakteru 
– např. sídla firem, služby, hranice negativních 
vlivů nad přípustnou mez bude na hranici této 
plochy rozdílného využití (případně na hranici 
vlastního pozemku souvisejícího s provozovnou) 

ZS PLOCHY ZELENĚ – soukromá, 
vyhrazená 

plochy soukromé zeleně – zahrady v zastavěném 
území 

NZs PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ–
soukromé a vyhrazené 

plochy soukromé zeleně – zahrady a sady se 
zemědělskou funkcí v nezastavěném území 

ZP PLOCHY ZELENĚ – přírodního 
charakteru v sídle 

plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu 



 

 26 

značka název funkční plochy obecná charakteristika  

TI PLOCHY TECHICKÉ INFRAST 
- inženýrské stavby  

objekty a provozy technického vybavení území - 
zejména objekty technické infrastruktury – 
vodárny, vodojemy, ČOV, trafostanice, apod. 

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAS 
- silniční 

silniční infrastruktura, garážování nebo parkování 
vozidel; čerpací stanice pohonných hmot, 
odstavné plochy 

DZ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAS 
- drážní 

tratě, zastávky, stanice, vlečky, apod. 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – 
orná půda  

orná půda; 
stavby nezbytné pro obhospodařování  
(např. skladování sena, slámy, hnoje, posedy) 

NZp PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - 
nízká a rozptýlená zeleň – 
maloplošná zeleň, louky, 
pastviny (TTP)  

louky a pastviny:  
stavby nezbytné pro obhospodařování 
(např. skladování sena, přístřešky pro pastvu, 
mobilní včelíny, posedy) 

NL PLOCHY LESNÍ – 
plochy užívané pro funkci lesa 
(PUPFL) 

lesní porosty; 
stavby nezbytné pro obhospodařování 
(např. skladování dřeva, krmiva, krmelce, 
posedy, lesní cesty) 

NP PLOCHY PŘÍRODNÍ – 
- vysoké zeleně- izolační a 
doprovodná zeleň v krajině  

plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, 
meze a remízky 
stavby nezbytné pro obhospodařování 
(např. mobilní včelíny, posedy) 

W PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ – 
vodní toky a plochy 

vodní toky a plochy 
 

PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  veřejná prostranství – ulice, náměstí, návsi, 
tržiště a další veřejné prostory - při rozdělení dle 
typu upřesněné na umístění místních nebo 
účelových komunikací 

ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – 
veřejná zeleň 

plochy veřejné zeleně – parky a parkově 
upravená zeleň, uliční zeleň jako součást 
veřejného prostoru  

Vymezení jednotlivých funkčních ploch v řešeném území je předmětem grafické části – 
Hlavní výkres číslo 2. 

 
Definice užívaných pojmů: 
Hlavní využití – Funkce, které lze v území připustit a které by měly být v území vždy 

zastoupeny (převažující využití). Rozvojové (návrhové) plochy mají upřesněný účel 
využití blíže specifikován v kapitole 3, obecně všechny pak v kapitole 6.1.1 

Přípustné využití – Funkce, které lze v území obecně připustit. Případné funkční a 
prostorové kolize je třeba řešit především s ohledem na hlavní využití. 

Podmíněně přípustné využití – Funkce, jejíž negativní dopad na plochy rozdílného využití 
musí být eliminován návrhem vhodných opatření. Proto jsou zavedeny pro takto 
označené účely využití podmínky, které budou řešeny následujícím způsobem: 

 Při zpracování projektových dokumentací musí být zpracováno podrobnější řešení 
dokladující konkrétní účely využití plochy předpokládané k využití i ploch okolních a jejich 
možného vzájemného ovlivnění tak, aby nebylo schvalované využití na újmu 
přípustnému a zejména hlavnímu využití v území (funkční ploše). 
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číslo podmínky popis 
0 s podmínkou, že plošný rozsah podmíněného účelu využití (plošný) 

nebude větší než rozsah přípustného využití stavebního pozemku 
3 s podmínkou návaznosti na zástavbu stejného charakteru 
4 s podmínkou zachování odstupových vzdáleností platných pro bydlení 
5 s podmínkou nenarušení obytného prostředí nadměrným hlukem 
6 s podmínkou umístění parkovacích stání dle normových parametrů pro 

občanské vybavení na vlastním (pronajatém) pozemku 
7 s podmínkou zajištění hlukového odclonění podmíněného účelu využití 
8 s podmínkou zajištění hlukového odclonění zásobovacího dvora na 

pozemku vůči obytným plochám 
9 s podmínkou nenarušení klidových ploch rekreace nadměrným hlukem 
10 s podmínkou zajištění hygienického oddělení podmíněného účelu využití 

(hranice negativních vlivů nad přípustnou mez bude na hranici vlastního 
pozemku se zástavbou) 

11 s podmínkou návaznosti na veřejný prostor (neoplocený veřejně 
přístupný pozemek) 

12 s podmínkou umístění na vlastním pozemku se zástavbou, pokud tím  
nedojde k porušení kontinuity veřejného prostoru  a narušení uliční 
čáry 

13 s podmínkou, že zalesnění nepřesahuje výměru 5000m2, současně 
navazuje na stávající pozemky určené k plnění funkce lesa, je umístěno 
mimo lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a 
mimo BPEJ 1. a 2. třídy ochrany. Osázení rychle rostoucími dřevinami je 
z hlediska využití v územním plánu považováno za zvláštní typ 
zalesnění. 

14 s podmínkou, že se jedná o skladování sena, slámy, dřeva, krmiva 
anebo přístřešky pro pastvu, nepřesahující výměru 50m2  

15 s podmínkou, že nedojde k ohrožení významného krajinného prvku 
anebo lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
anebo by došlo ke snížení druhové rozmanitosti 

16 s podmínkou, že oplocení je možné jen jako dočasné, a to pouze mimo 
přírodní krajinné prvky, významné krajinné prvky a územní systém 
ekologické stability a při zachování průchodnosti a prostupnosti krajiny 

17 s podmínkou, že bude zachováno přirozené koryto toku, spolu s vodní 
plochou nesmí být zrušeno (vodní prvky bez zásahů do nich)  

18 s podmínkou, že umístění staveb a jejich výšková hladina výrazně 
nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu krajiny a zohledňuje významné 
krajinné prvky a kulturní dominanty krajiny. 

Nepřípustné využití – Funkce, jejíž negativní dopad na plochy rozdílného využití nelze 
připustit. Tímto se však nevylučuje umísťování staveb dle §18 odst. 5 Stavebního zákona 
v nezastavěném území.  

 
Použité značky 
  Přípustné využití 

1  Podmíněně přípustné využití s číslem podmínky 

  Nepřípustné využití 

 
( termín „ostatní“ uvedený za druhy využití označuje ty, u nichž nebylo uvedeno 
v předchozích položkách využití úžeji specifikované ) 
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6.1.2 PLOCHY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 
ÚČELY VYUŽITÍ/ JEDNOTLIVÉ TYPY FUNKČNÍCH 

PLOCH>  BV SV OV OS OH VS ZV ZP ZS TI DS DZ PV 

(termín „ostatní“ uvedený za druhy využití 
označuje ty, u nichž nebylo uvedeno 
v předchozích položkách využití úžeji 
specifikované) 
 

ÚČELY VYUŽITÍ PLOCH… v 
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trvalé bydlení v rodinných domech volně stojících, event. 
Dvojdomech  

              

trvalé bydlení v rodinných domech řadových  
 

 3 3            

bydlení v bytových domech                

ubytování v zařízeních penzionového nebo internátního 
typu 

 0 0 0 0          

služební byty, pohotovostní ubytování nebo bydlení 
majitele – podmínka max.2 byty 

              

pronajímatelné rekreační ubytovací zařízení   6 6            

rekreační chalupy stavebně uzpůsobené pro celoroční 
užívání (splňující požadavky na trvalé bydlení) 

 4 4            

rekreační chalupy a rekreační domky stavebně 
neuzpůsobené pro celoroční užívání 

              

zahrádkářské chaty (stavba dle oceňovací vyhlášky)          2     

základní školská a výchovná zařízení (jesle, mateřské a 
základní školy, školní družiny a kluby) 

 0 5            

ostatní školská a vzdělávací zařízení míst. významu 
(např.hudební, jazykové a výtvarné školy, autoškoly) 0             

vzdělávací zařízení regionálního významu   5           

kulturní zařízení místního významu (například knihovny a 
čtenářské kluby) 

 0   7          

zařízení pro kulturu – obecně    5            

lokální zařízení církví 
 

  5            
               

denní stacionáře a výcviková střediska zdravotně 
postižených 

  5            

azylové domy a domovy seniorů  
 

              

zařízení pečovatelské služby 
 

              

zařízení sociální péče – ostatní 
 

  6            

jednotlivá zařízení základní zdravotní péče (například 
lékařské ordinace) 

              

zdravotnická zařízení místního významu (obvodní 
zdravotní střediska) 

  5            
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lékárny 
 

 0+
8 

8            

služby první pomoci 
 

  5         0 0  

stanice nebo služebny záchranné služby 
 

   7 0          

hřbitov               

drobné venkovní veřejné plochy a zařízení pro sport a 
rekreaci rezidentů  

 5 5 7           

veřejná prostranství obecně               

sportovní hřiště    7           

kryté sportovní haly, kuželny, plavecké bazény, jízdárny 
apod. 

              

sportovní areály a stadiony, 
přírodní koupaliště 

              
               

drobné maloobchodní prodejny (do 100m2)  0+
8 

  8  6        

maloobchodní prodejny potravinářské (do 200m2)  0+
8 

  8  6        

maloobchodní prodejny nepotravinářské (do 200m2)  0+
8 

  8 7 6        

obchodní domy a nákupní centra (nad 200m2) 
 

              

tržnice a soustředěný stánkový prodej potravin a 
drobného zboží – s podmínkou bez staveb 

              

prodejní haly a prodej ze skladu (například stavebniny, 
potřeby pro zahrádkáře a kutily) 

      7        

autobazary 
 

      7        
               

klubová zařízení bez stravovacího a občerstvovacího 
provozu - kromě heren a erotických klubů 

 0             

zařízení rychlého občerstvení (například snack bary, 
bufety, pizzerie) s denním provozem 

 0+
8 

    8     10 10  

restaurační a pohostinská zařízení s denním provozem - 
kromě heren a erotických klubů 

 0+
8 

  8  8        
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klubová, restaurační a pohostinská zařízení kromě heren 
a erotických klubů - ostatní 

  8 8 8          

tělovýchovná (fit-centra), sauny pro veřejnost a relaxační 
zařízení - kromě erotických salonů 

 0 0            

herny – kasina (dle zákona o loteriích)   5            

komerční zař. volného času (např. kina, diskotéky, centra 
vol. času) – kromě heren a erotických klubů – obecně  

  6 6 6          

noční kluby a erotické salóny  
 

              

hotely a penziony   5 6 6          

autokempy nebo tábořiště pro karavany               

hostely, turistické ubytovny a další obdobná zařízení bez 
stravovacího provozu 

  6 6 6          

hostely, ubytovny a zařízení pro školy v přírodě a 
obdobná zařízení se stravováním pro ubytované 

  8+6 8+6 8+6          

zařízení pro agroturistiku  5+
10 

  10          

               

jednotlivé kanceláře jako součást obytných domů 
 

              

administrativa, správa, peněžnictví a pojišťovnictví – 
obecně  

      0      0  

policejní stanice a služebny 
 

  6 6           

sociální provozy obsluhující provozovny a areály: 
stravování, zdravotní péče, rehabilitace, služby 
zaměstnancům 

 
 6  6          

archivy a depozitáře  
 

   0   0        
               

drobné a nerušící nevýrobní služby a sběrny služeb - 
kromě autoservisů (do 200m2) 

 5  5 5       6   

malé autoservisy  (do 200m2)   7         6   

nevýrobní služby a sběrny služeb – ostatní    7    7        

drobné a nerušící řemeslnické provozovny a opravny (do 
200m2) 

 7 7            

nerušící výrobní provozy 
 

 7 7            

výrobní, zpracovatelské a opravárenské provozy a areály 
- ostatní 

      10        

vzorkovny a pohotovostní sklady zboží                
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sklady včetně pronajímatelných                

dvory pro údržbu pozemních komunikací, vozovny, 
překladiště 

      0     0   

doplňkové stavby - skleníky, altány a bazény aj.               

doplňkové stavby pro chov drobných hospodářských 
zvířat (králíci, slepice apod.) 

  10    10   10     

stavby a doplňkové stavby pro chov hospodářských a 
kožešinových zvířat 

 10 10    10        

skladové stavby pro zemědělskou výrobu (například 
sklady krmiva, hnojiv apod.) 

      10        
               

zařízení pro místní sběr recyklovatelných komunálních 
odpadů 

      10    8    

kompostárna               

zařízení komunální hygieny – ostatní 
(např. vodárenství, čištění odpadních vod) 

      10        

hasičské stanice 
 

  7            

technické vybavení nezbytné pro zabezpečení funkce 
zóny (trafo, výměníková stanice, obslužná komunikace 
apod.) 

 
10 10 10 10 10  10 10 10    10 

technické vybavení – ostatní 
 

      10     0   

autobusová a vlaková nádraží / terminály/ zastávky       7       10 

stavební dvory a zařízení pro údržbu technických sítí a 
komunikací 

              

objekty a zařízení pro údržbu a ochranu v areálech 
 

   7 7   9       
               

jednotlivé garáže (1 až 2 garáže)            0    

řadové garáže (3 a více garáží)  
 

      10        

hromadné garáže pro osobní automobily 
 

      7        

manipulační a odstavné plochy pro dopravní prostředky 
 

      0    0    

parkovací a odstavné plochy pro rezidenty / uživatele 
 

   7        5   

parkoviště a odstavná stání vyhrazená pro hosty, 
návštěvníky a personál 

 5 5 7   10    10 5   

čerpací stanice pohonných hmot 
 

      10        
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místní a účelové komunikace (dle zákona o pozemních 
komunikacích) 

 3 3 3 3  3 3 3  3 3 3  

silniční infrastruktura (silnice a související dopravní 
stavby) 
 

 
             

               

drobné plochy veřejné zeleně sloužící převážně místním 
obyvatelům, s dětskými hřišti 

  5 10 10          

drobné plochy veřejné zeleně, dětská hřiště a hřiště pro 
mládež - ostatní 

 5 5 7          10 

rekreační odpočinkové plochy s drobným mobiliářem 
(pergoly, lavičky, lávky, malý sklad apod.) 

   7   10     7   

veřejná a okrasná zeleň 
 

 11 11 11   11  11 11     

ochranná a izolační zeleň 
 

             12 

vyhrazená a soukromá zeleň včetně oplocení      12  12 12  12 12  12 

půjčovny sportovních a rekreačních potřeb a skladiště 
těchto potřeb pro potřeby půjčovny 

 5     10 9       

vodní plochy  0 0      0    0  
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6.1.3 PLOCHY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A ZÁKAZ STAVEB DLE §18 ODST.5 SZ 

Řešení územního plánu mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy nepřipouští 
vznik nových prostorově oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího 
stavebního využití kromě účelových zařízení pro obhospodařování krajiny (funkčních ploch 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny), omezeného využití 
ploch pro související veřejnou technickou  infrastrukturu (sítě TI), staveb, zařízení a opatření 
pro snižování nebezpečí  ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků (protierozní opatření - především plochy ochranné  zeleně, vodní plochy, 
protipovodňová opatření a další vodní díla, která jsou uvedena ve vodním zákoně), a 
opatření a staveb pro turistiku a rekreaci (omezeného využití - účelové komunikace, 
oplocení, informační tabule, hygienická zařízení apod.). 

Stavby jiné, než je uvedeno v charakteristice jednotlivých ploch v předchozí kapitole, obecně 
v této kapitole a v přípustném a podmíněně přípustném využití níže, je zakázáno 
v nezastavěném území umísťovat.  

Technická a dopravní infrastruktura může být v nezastavěném území umísťována 
s podmínkou nezbytně nutného rozsahu, nejlépe mimo prvky ÚSES a VKP při zachování 
odstupu kvůli ochrannému pásmu, případně přes ně nejkratší možnou trasou kolmo. 

 

Do nezastavěného území patří:  

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

 – soukromé a vyhrazené   ( NZs) 

PLOCHY PŘÍRODNÍ  - vysoké zeleně- izolační  a doprovodná 

 zeleň v krajině ( NP )  

    PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  – orná půda  ( NZ ) 
    PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  – (TTP)  ( NZp ) 
    PLOCHY LESNÍ   – (PUPFL)  ( NL ) 
    PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  ( W ) 
 

ÚČELY VYUŽITÍ/ JEDNOTLIVÉ TYPY FUNKČNÍCH PLOCH>  NZs NP NZ NZp NL W 

(termín „ostatní“ uvedený za druhy využití označuje ty, u 
nichž nebylo uvedeno v předchozích položkách využití 
úžeji specifikované) 
 

ÚČELY VYUŽITÍ PLOCH… v 
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orná půda       15 17 

maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP)      15  
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ÚČELY VYUŽITÍ/ JEDNOTLIVÉ TYPY FUNKČNÍCH PLOCH>  NZs NP NZ NZp NL W 

extenzivní zeleň, meze, remízky      15  

sady, i extenzivní     15   

lesní porosty    13 13 13  13 

rychle rostoucí dřeviny    13    

vodní plochy a toky        

stavby nezbytné pro obhospodařování   14 18 18 18 18 18 

účelová komunikace  15 15  15  15 

oplocení     16   

 

6.2 STANOVENÍ  PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
1) V místech, kde nevytváří plocha zahrad (zahrádek, vysoké zeleně) mezi plochami 

zastavěnými či zastavitelnými a plochami zemědělskými přechod do krajiny, bude v 
rámci ploch určených pro zástavbu vznikat zelený pás tvořený trvalým travním 
porostem, keřovými bloky a stromovými skupinami. 

2) Ukazatele pro přípustnou intenzitu využití se týkají vždy stavebního pozemku včetně 
prostorově souvisejících pozemků nádvoří, zahrad apod., pokud mají tvořit se 
stavebním pozemkem jeden funkční a provozní celek (funkční plochu).   

3) Intenzita využití stávající plochy (stabilizované) při úpravách (změnách) zastavění 
nepřekročí míru využití stejných funkčních ploch v blízkém okolí včetně výškové 
hladiny, případně (při nejasnostech) bude odpovídat zastavění max. 40%, ozelenění 
min. 30% a  výškové regulaci zástavby 1+P. 

Definice užívaných pojmů 
• Výšková regulace zástavby – Počet nadzemních podlaží zástavby. Pokud se počet 

nadzemních podlaží v různých částech zástavby liší, uvažuje se vždy největší 
(maximální) počet nadzemních podlaží dosažený v jednom místě zástavby při přilehlé 
veřejné komunikaci. Pokud je stavebně upraveno k účelům využití podkroví o světlé 
výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, považuje se za zvláštní druh 
nadzemního podlaží zástavby. Označení výškové regulace zástavby se skládá 
z maximálního přípustného počtu nadzemních podlaží + označení „P“ v případech, kdy 
se připustí využití podkroví. 

• Nadzemní podlaží – podlaží s horním lícem podlah, který není níže než 0,80m pod úrovní 
okolního neupraveného terénu ve styku s lícem zástavby. 

• Zastavěná plocha – obecně plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce 
svislých konstrukcí všech podlaží do vodorovné roviny (přesné znění viz Stavební 
zákon). 

• Minimální velikost stavebního pozemku (netýká se oddělování pozemku pod stavbou) – 
geodeticky oddělený pozemek musí mít minimálně tuto výměru (stávající pozemky již 
oddělené před schválením tohoto územního plánu mohou mít nižší, adekvátně se však 
snižuje i jejich maximální zastavěná plocha v m2). 
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Stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití: 
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BV Z1 0,0505 1+P 500 40% 40% 
OV Z2 0,0494 1+P 400 40% 20% 
SV Z3 0,1976 1+P 900 35% 30% 
BV Z5 0,3362 1+P 1000 35% 40% 
BV Z7 0,4857 1+P 1000 35% 40% 
BV Z11 0,3003 1+P 1000 35% 40% 
TI Z12 0,1713 1+P 500 40% 30% 
BV Z14 0,0687 1+P 500 40% 40% 
BV Z16 0,0723 1+P 500 40% 40% 
BV Z18 0,1417 1+P 1000 35% 50% 
BV Z19 0,1070 1+P 1000 35% 50% 
OV Z20 1,0280 1+P 1000 35% 30% 
DS Z21 0,0555 0+0 500 --- 10% 
OV Z23 0,1273 1+P 1000 35% 30% 
BV Z24 0,0818 1+P 800 35% 40% 
SV P25 0,1676 1+P 1000 35% 30% 
SV Z26 0,0657 1+P 500 40% 20% 
SV Z27 0,1577 1+P 1000 35% 30% 
DS Z28 0,1851 0+0 500 --- 10% 
OS Z29 0,1455 1+P 1200 60% 20% 
BV Z30 0,0600 1+P 500 40% 40% 
BV Z34 1,2628 1+P 1000 35% 50% 
SV P35 0,5110 1+P 500 40% 20% 
BV Z36 0,3190 1+P 1000 35% 50% 
BV Z37 0,2486 1+P 1000 35% 50% 
BV Z38 0,4103 1+P 1000 35% 50% 
BV Z44 0,9383 1+P 700 35% 40% 
BV P50 0,0418 1+P 300 35% 50% 
DS Z51 0,0635 0+0 500 --- 10% 
BV Z52 0,3064 1+P 1000 35% 40% 
BV Z53 0,1228 1+P 1000 35% 40% 

 
Charakter a struktura zástavby, výšková hladina zástavby 
• Při navrhování objektů bude dodržován architektonický výraz dle původní historické 

venkovské zástavby, která je charakteristická výrazně obdélnými tvary půdorysů a 
střechami s možností vestavby podkroví. Zástavba bude orientována dle historické 
parcelace, případně dle stávající zástavby. 
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• Celková výška zástavby nesmí překročit 12m nad okolním terénem stavebního pozemku 
v místě stavby, v okrajových plochách v návaznosti na nezastavěné území a v okolí 
kulturních památek bude řešena ve stávající hladině téhož druhu zástavby. 

 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A 
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT  

7.1 PLOCHY A KORIDORY VPS DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY, VPO, ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT, PŘÍPADNĚ 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (W + V) :  
Právo k vyvlastnění u dále uvedených staveb lze uplatnit. Právo k vyvlastnění pro VPS 
vymezených koridory bude uplatněno vydáním územního rozhodnutí pro jednotlivé stavby. 

7.1.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVU, VYMEZENÍ KORIDORŮ (WD 
+ VD) 

Koridory pro tyto veřejně prospěšné stavby se vymezují: 
- pruhem 12 m vymezeným vždy 6 m od osy stavby pro dopravu 
ozna- 
čení 

katastr. 
území 

účel stavby 
 

 

V 
D01 

Chlum 
Svaté 
Maří  

Místní komunikace pro zpřístupnění 
rozvojové lokality 

 

7.1.2 STAVBY PRO VEŘEJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ, VYMEZENÍ KORIDORŮ  (W T 
+ V T) 

Koridory pro tyto veřejně prospěšné stavby se vymezují: 
- pruhem 3 m vymezeným vždy 1,5 m od předpokládané osy liniové stavby, v případě 
E07 pruhem proměnné šířky až 100m od předpokládané osy liniové stavby 
ozna- 
čení 

katastr. 
území 

účel stavby 
 

 

V T 
E07 

Chlum 
Svaté 
Maří  

Vedení VVN 110kV – propojení TR  

Vítkov – TR Jindřichov 

 

7.1.3. SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ V ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI 
KATASTROFAMI, ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ  (V K+R) 

 Územní plán nevymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a opatření. 

7.1.4. ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  (V U) 

 Územní plán nevymezuje tato veřejně prospěšná opatření. 

 

7.1.5. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘÍRODNÍHO, KULTURNÍHO A 
ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ   (V G)  
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 Územní plán nevymezuje tato veřejně prospěšná opatření. 

7.1.6. STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU   (V B)    

 Územní plán nevymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a opatření. 

7.1.7. PLOCHY ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV   (V A) 

 Územní plán nevymezuje asanace. 

 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL 
POZEMKŮ, NÁZVŮ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ 
DALŠÍCH ÚDAJŮ DLE§5 ODST1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

8.1 PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO   
(P) 
Předkupní právo se dle ustanovení stavebního zákona pro územní plán Chlum Svaté Maří 
neuplatňuje. 

 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE §50 
ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Pro návrh územního plánu Chlum Sv. Maří není relevantní. 

 

10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  
POČET LISTŮ TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE BEZ ODŮVODNĚNÍ:  20 
POČET VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE BEZ ODŮVODNĚNÍ:  3 
POČET LISTŮ TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ:  35 
POČET VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ:  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

ČÁST II. 
1. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ , VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

1.1 PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
Územní plán vymezuje plochy územních rezerv pro bydlení:  

funkční 
plocha 

upřesněná charakteristika 
hlavního využití 

Další související 
stavby 

etapa realizace / časový 
horizont  

R1 Rozšíření plochy bydlení na 
navazující proluku - plocha 
rozdílného využití BV 

nejsou stanoveny Po převedení dotčených 
pozemků mimo vysoce 
chráněné půdy 

R2 Rozšíření plochy bydlení na 
plochu dnešního sadu - 
plocha rozdílného využití BV 

nejsou stanoveny Po převedení dotčených 
pozemků mimo vysoce 
chráněné půdy  

 
2. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
Územní plán nevymezuje takovéto plochy.  

 

3. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ 
DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 
Územní plán nevymezuje takovéto plochy.  
 

4. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHYČ.9, STANOVENÍ, ZDA 
SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO 
NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU 
STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 
Územní plán nevymezuje takovéto plochy.  
 

5. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
Stanovení pořadí změn v území (Etapizace) se neurčuje. Všechny plánované plochy a 
veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu (předpoklad je do 
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roku 2030), pouze se závislostí na podmiňujících VPS.  

 

6. VYMEZENÍ URBANISTICKY NEBO ARCHITEKTONICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE 
VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ 
ARCHITEKT 
Územní plán nevymezuje takovéto stavby.  
 

 

 

Seznam použitých zkratek : 

 

ČOV   čistírna odpadních vod 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod  

k. ú.   katastrální území 

LBC/LBK  lokální biocentrum/biokoridor 

LHP   lesní hospodářský plán 

MKR   místo krajinného rázu 

N/RBC   nad/regionální biokoridor  

N/RBK   nad/regionální biokoridor 

PUPFL   pozemky určené pro plnění funkce lesa 

PÚR   Politika územního rozvoje 

STL/NTL/VTL  středo/nízko/vysokotlaký 

TS/TSN  trafostanice/návrhová 

TTP   trvalé travní porosty 

ÚP   územní plán  

ÚPo   územní plán obce 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VKP   významný krajinný prvek 

VPS/VPO  veřejně prospěšná stavba/opatření 

VVN/VN  velmi/vysoké napětí 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚR   Zásady územního rozvoje 

 

územní plán  územní plán Chlum Svaté Maří 
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1. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU    
Záměr pořídit Územní plán Chlum Svaté Maří (dále jen „ÚP Chlum“) schválilo Zastupitelstvo 
obce Chlum Svaté Maří na svém řádném zasedání dne 11.3.2015 usnesením č. 06/02/15. 
Na tomto zasedání byl rovněž schválen Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního 
plánování jako pořizovatel ÚP Chlum (dále jen „pořizovatel“) a Ing. arch. Pavel Krolák, 
Zázvorkova 1998, Praha jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“). Zároveň byl určen zastupitel 
pro spolupráci s pořizovatelem (dále jen „určený zastupitel“), kterým se stal starosta obce 
Miroslav Hrůza. 

Pořízení ÚP Chlum podléhá postupu ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen 
"stavební zákon"), a soulad s tímto postupem zajišťuje pořizovatel. 

17.3.2015 podala obec u pořizovatele žádost o pořízení ÚP Chlum. 

V září 2015 předal zhotovitel doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Chlum. 

V říjnu 2015 zpracoval pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, návrh Zadání ÚP 
Chlum, který dne 12.10.2015 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a krajskému úřadu, pod č.j. 83438/2015/OSÚP/VLPO. Zároveň 
pořizovatel doručil návrh Zadání ÚP Chlum veřejnou vyhláškou (č.j. 
83450/2015/OSÚP/VLPO), vyvěšenou na úředních deskách Obecního úřadu Chlum Svaté 
Maří a Městského úřadu Sokolov. Pořizovatel zajistil po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení 
veřejné vyhlášky na úředních deskách umožnění nahlédnutí do návrhu Zadání ÚP Chlum na 
Obecním úřadu Chlum Svaté Maří, Městském úřadu Sokolov a na internetových stránkách 
obce Chlum Svaté Maří a města Sokolov. 

Po skončení lhůty pro podání požadavků, podnětů a připomínek byl návrh Zadání ÚP Chlum 
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle zaslaných vyjádření 
dotčených orgánů a podnětů. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství ve svém stanovisku zn. 2918/ZZ/15 ze dne 6.11.2015 nestanovil požadavek 
na posouzení ÚP Chlum z hlediska vlivů na životní prostředí ani na zpracování variantního 
řešení, a dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství zn. 2940/ZZ/15 ze dne 14.10.2015 byl vyloučen vliv návrhu Zadání ÚP Chlum 
na soustavu Natura 2000. 

Upravené Zadání ÚP Chlum bylo pořizovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona 
dne 1.12.2015 předloženo Zastupitelstvu obce Chlum Svaté Maří ke schválení. 

Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří dne 9.12.2015 projednalo a usnesením 
č. 14/06/15 schválilo upravené Zadání ÚP. 

Pořizovatel předal dne 18.12.2015 pod č. j. 102540/2015/OSÚP/VLPO schválené Zadání ÚP 
Chlum zhotoviteli, spolu se žádostí o zahájení prací na návrhu ÚP Chlum. 

Konečný návrh ÚP Chlum byl zhotovitelem vyskladněn a předán v květnu 2016. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil dne 19.5.2016, pod 
č.j. 39393//2016/OSÚP/VLPO termín a místo konání společného jednání k návrhu ÚP 
Chlum,  které proběhlo dne 4.7.2016 na Obecním úřadu Chlum Svaté Maří. Dotčené orgány 
byly vyzvány k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly 
sousední obce uplatnit své připomínky. Zároveň pořizovatel doručil návrh ÚP Chlum 
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veřejnou vyhláškou (č.j. 39348/2016/OSÚP/VLPO), vyvěšenou na úředních deskách 
Obecního úřadu Chlum Svaté Maří a Městského úřadu Sokolov. Pořizovatel zajistil po dobu 
30 dnů od doručení návrhu ÚP Chlum veřejnou vyhláškou umožnění nahlédnutí do návrhu 
ÚP Chlum na Obecním úřadu Chlum Svaté Maří, Městském úřadu Sokolov a na 
internetových stránkách obce Chlum Svaté Maří a města Sokolov. 

Po uplynutí lhůt pro podání stanovisek dotčených orgánů vyhodnotil pořizovatel doručená 
stanoviska, a po konzultaci se zhotovitelem a určeným zastupitelem dospěl k názoru, že 
nelze souhlasit se stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, jako dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen „KÚKK, OŽPaZ)“), vydaným dne 29.7.2016 pod č.j. 1764/ZZ/16. Z tohoto důvodu zaslal 
dne 18.8.2016 pod č.j. 62367/2016/OSÚP/VLPO Krajskému úřadu Karlovarského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství „Žádost o změnu části stanoviska“, jako pokus o 
smírné řešení rozporu a žádosti o vydání stanoviska do 30 dnů od obdržení žádosti. Dne 
19.9.2016 obdržel pořizovatel od Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství „Vyjádření k části odůvodnění návrhu Územního plánu Chlum Svaté 
Maří“, vydané pod č.j. 2524/ZZ/2016, které nebylo stanoviskem k návrhu ÚP Chlum, s tím, 
že původní stanovisko zůstává nadále v platnosti. Protože pořizovatel považoval takové 
stanovisko za nezákonné, zaslal dne 20.10.2016 pod č.j. 78489/2016/OSÚP/VLPO 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Žádost o řešení rozporu mezi pořizovatelem a dotčeným 
orgánem. Dne 15.12.2016 se na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR konalo jednání ohledně 
rozporu za přítomnosti zástupců MMR, Ministerstva životního prostředí ČR, Krajského úřadu 
Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, pořizovatele a obce Chlum Svaté Maří. 

Dne 10.2.2017 obdržel pořizovatel od Ministerstva pro místní rozvoj ČR pod 
č.j. 10890/2017/OSÚP/VLPO Dohodu o řešení rozporu uzavřenou mezi Ministerstvem pro 
místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí. Následně zaslal dne 15.2.2017 Krajskému 
úřadu Karlovarského kraje pod č.j. 11675/2017/OSÚP/VLPO žádost o vydání stanoviska dle 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán 
územního plánování vydal stanovisko pod č. j. 258/RR/17 dne 15.03.2017. 

Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem obdržená stanoviska 
a připomínky, včetně řešení rozporu s dotčeným orgánem, a dne 29.03.2017 předal 
pod č.j. 23295/2017/OSÚP/JADO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu ÚP Chlum Svaté 
Maří před řízením o územním plánu. Zhotovitel provedl úpravu návrhu ÚP Chlum Svaté Maří 
a na základě toho pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil místo a 
datum konání veřejného projednání návrhu ÚP Chlum Svaté Maří. Dopisem č.j. 
47579/2017/OSÚP/JADO ze dne 03.07.2017 doručil dotčeným orgánům a sousedním obcím 
termín a místo konání veřejného projednání a veřejnou vyhláškou č.j. 
47747/2017/OSÚP/JADO ze dne 03.07.2017 oznámil termín a místo konání veřejného 
projednání veřejnosti. Zároveň bylo umožněno nahlédnutí do upraveného a posouzeného 
návrhu ÚP Chlum Svaté Maří na Obecním úřadu Chlum Svaté Maří a na Městském úřadu 
Sokolov, a na jejich internetových stránkách. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních 
deskách Městského úřadu Sokolov a Obecního úřadu Chlum Svaté Maří. 

Dne 28.08.2017 se na Obecním úřadu Chlum Svaté Maří konalo veřejné projednání o 
upraveném a posouzeném návrhu ÚP Chlum Svaté Maří, spolu s odborným výkladem, který 
podal zhotovitel.  

V zákonné lhůtě byly uplatněny stanoviska dotčených orgánů a námitky. Pořizovatel ve 
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spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání v souladu s § 53 odst. 1 
stavebního zákona a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. 
Poté pořizovatel tento návrh doručil dopisem č.j. 66365/2017/OSÚP/JADO ze dne 
18.10.2017 dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, 
aby ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a upravil 
návrh rozhodnutí o námitkách podle stanovisek dotčených orgánů a dne 05.12.2016 předal 
pod č.j. 91308/2017/OSÚP/JADO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu ÚP Chlum Svaté 
Maří. Z důvodu podstatných úprav v návrhu ÚP Chlum Svaté Maří se tento návrh projedná 
na opakovaném veřejném projednání. 

1.2  SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
Z hlediska Politiky územního rozvoje (ve znění aktualizace č.1) schválené usnesením vlády 
ČR č. 276 ze dne 15.4. 2015 (PÚR) se územní obvod obce Chlum nenachází v rozvojové 
oblasti, ale dle upřesnění ze ZÚR Karlovarského kraje se nachází v rozvojové ose OS7. Ta 
spojuje významná města Ústeckého a Karlovarského kraje podél silnice I/13 a dálnice D6, 
které se však nalézají mimo správní území obce Chlum Svaté Maří, a úkoly pro územní 
plánování tak nejsou relevantní. Jsou však respektovány kritéria a podmínky pro  
rozhodování o změnách v území návrhem využití stávající veřejné infrastruktury a jejím 
rozvojem, upřednostněním rozvoje bydlení uvnitř zastavěného území bez dopadu na plochy 
veřejné zeleně a návrhem ochrany a využitím rekreačního potenciálu krajiny při 
minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot. Obec Chlum Svaté Maří není 
městským centrem a nenalézají se v něm nevyužívané nebo opuštěné areály a plochy.  

Na řešení ÚP Chlum Sv. Maří se vztahují některé republikové priority pro zajištění 
udržitelného rozvoje území: 

Navržena je komplexní ochrana a rozvoj přírodních kulturních a civilizačních hodnot území 
v jednotlivých kapitolách územního plánu, zároveň je tím bráněno upadání venkovské 
krajiny, sociální segregaci a životního prostředí. V území jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj 
podnikání a občanské vybavenosti s cílem vytvoření pracovních příležitostí. Navrženo je 
polyfunkční využití stávajících budov při současné možnosti využití dalších ploch pro rozvoj 
sídla podmíněných vybudováním dostatečné technické infrastruktury. Předpokladem pro 
pozitivní rozvoj sídla je podpora nezatěžujícího cestovního ruchu orientovaného do 
samotného sídla a na navazující vybrané lokality v krajině. Spolu s tím je řešena doprava v 
sídle, především doprava v klidu – parkování vozidel a úprava významných veřejných 
prostranství. Důležitou kapitolou územního plánu je také řešení krajiny, především z hlediska 
ochrany před vodní erozí a ochranou před dlouhotrvajícími suchy. Vytvořeny jsou podmínky 
pro zvýšení retenčních schopností krajiny.  

1.3 SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 
Územní plán Chlum Sv. Maří je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Karlovarského kraje. Správní území obce je součástí nadregionální rozvojové osy OS7 a 
specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko.  
Z hlediska vymezení výše uvedené rozvojové osy územní plán plní předpoklady pro 
posilování veřejné infrastruktury a vyšší kvalitu sídelních funkcí, avšak komerční a výrobní 
činnosti s vysokou nabídkou pracovních míst a nadmístní vybavenost se neslučují 
s ochranou přírodních, kulturních a civilizačních hodnot poutního místa.  
Z hlediska vymezení výše uvedené specifické oblasti územní plán plní předpoklady pro 
dlouhodobé zachování a rozvoj potenciálu cestovního ruchu při současném rozvoji služeb a 
využití krajiny pro turistiku.  
Pro územní plán Chlum Sv. Maří se dále stanovují priority pro zajištění udržitelného rozvoje 
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území, tak aby území vytvářelo podmínky pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 
a soudržnost obyvatel. Územní plán vymezuje plochy pro rozvoj podnikání, bydlení, 
sportovního a technického vybavení a vymezuje podmínky pro revitalizaci a kultivaci 
veřejných prostranství a obytných ulic s cílem zachování charakteru sídla. Zároveň je 
územním plánem vytvořena základní koncepce rekreačního využití krajiny s ohledem na její 
limitující faktory (eroze, sucho). Rozvoj je přednostně vymezen v rámci zastavěného území. 
S ohledem na zachování stávající urbanistické struktury obce je dále rozvoj situován do 
proluk zastavěného území a do území navazujících na zastavěné území. To vše však v 
rámci maximálně možného přírůstku obyvatel. Krajina je pojímána z hlediska prostoru pro 
zemědělské využití, které je však omezeno v rámci limitů využití zemědělských půd. Naopak 
rozvoj některých krajinných složek je podporován. Změny v krajině jsou preventivní 
ochranou před potencionálními riziky a přírodními katastrofami (eroze, sucho). Z hlediska 
krajinného rázu není území ohroženo, protože se nenavrhují záměry, které by mohly mít vliv 
na stávající strukturu a výškovou hladinu zástavby. Z tohoto hlediska je však nutná 
kooperace jednotlivých území při plánování rozvoje a nedovolit umístění takových záměrů, 
které by mohly ohrozit dominantu Kláštera v Chlumu.  
 

1.4 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Územní plán Chlum Sv. Maří vytváří rámce pro zabezpečení trvalého souladu a rozvoje 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, v souladu se společenským a 
hospodářským rozvojem. Toho dosahuje zejména  

• regulací funkčního využití celého řešeného území s cílem stabilizovat a posílit udržitelné 
využívání = komplexně řeší účelné využití a prostorového uspořádání území 

• vytvořením územně technických podmínek pro rozvoj sídelní funkce na úroveň 
odpovídající poloze ve venkovském prostoru v přímé návaznosti na rozvojovou osu OS7   

• vytvořením územně technických podmínek pro rozvoj elementárních funkcí nezbytných 
pro trvalé a celoroční bydlení v Chlumu 

• koncepcí urbanistického uspořádání vycházející z respektování principu kontinuity 
dlouhodobě utvářeného aglomeračního uspořádání obce a vytvářející územně technické 
předpoklady pro přiměřené hospodářské a rekreační využití krajinné části území  

• vytvořením územně technických podmínek pro rozvoj služeb a rekreačního využití krajiny 
jako zdroj ekonomické prosperity obce a jejích obyvatel 

• vytvořením územně technických podmínek pro rozvoj dopravních ploch pro parkování 
obyvatel i návštěvníků spolu s revitalizací veřejných prostranství a obytných ulic 

• koncepcí technického vybavení, jež zajišťuje napojení všech nových rozvojových lokalit 
na systémy technické infrastruktury a bezrizikové odstraňování všech splaškových 
odpadních vod jejich čištěním v čistírnách odpadních vod. 

1.5 VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Územní plán Chlum Sv. Maří vychází z územně analytických podkladů Karlovarského kraje a 
ORP Sokolov, které spolu s doplňkovými průzkumy zjistily a posoudily stav území a jeho 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Výsledky byly shrnuty v rozboru udržitelného rozvoje 
území a jeho SWOT analýze, která prověřila přínosy, příležitosti, problémy a rizika ve všech 
rovinách hospodářského a sociálního rozvoje a přírodního a životního prostředí. Na základě 
nich územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, potřebu změn v území především pro 
kvalitní bydlení, veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, urbanistické, architektonické 
a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a stanovuje podmínky 
pro provedení změn včetně obnovy a rozvoje sídelní struktury. Pořadí provádění změn 
v území navazuje pouze na nezbytnost vybudování veřejné infrastruktury před samotnou 
zástavbou rozvojových ploch. Územní plán vytváří podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků přírodě blízkým 
způsobem, a to v rámci vyvážení všech pilířů udržitelného rozvoje, tedy i z hlediska vytvoření 
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podmínek pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Komplexním řešením 
území včetně zajištění podmínek civilní ochrany, rekonstrukčních a revitalizačních zásahů do 
území, ochrany území před negativními vlivy záměrů a regulací rozsahu ploch pro využívání 
přírodních zdrojů zajišťuje podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území. Snaží se uplatňovat poznatky z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování, ekologie, památkové péče a dalších v rámci možností daných 
územnímu plánu prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu. 

1.6 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
V dokumentaci odůvodnění územního plánu je výjimečně užíváno pojmů nedefinovaných 
stavebním zákonem. Nerušící (funkce), jedná se o činnost, jejíž negativní vliv nad 
přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. . Minimální a maximální velikost stavebního 
pozemku je v územním plánu stanovena z důvodu naplnění dikce prováděcí vyhlášky č. 
458/2012Sb. ke Stavebnímu zákonu – tj. územní plán musí obsahovat „stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků“. Při určování velikosti stavebních pozemků 
byly zohledňovány prostorové souvislosti stávající a navrhované zástavby a pozemků, na 
kterých je umístěna tak, aby nová zástavba odpovídala prostorovou strukturou zástavbě 
stávající a doplnila vhodně krajinný ráz. Zároveň je tak v minimálních velikostech pozemků 
zohledňováno i optimální rozdělení pozemků v plochách pro budoucí kvalitní zástavbu. 

1.6.1 PLOCHY S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, KTERÉ NEJSOU STANOVENY 
VYHLÁŠKOU O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v ÚP Chlum Sv. Maří navrženy v souladu 
s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů a dále jsou podrobněji členěny:  

V případě Ploch bydlení je v území zastoupena zástavba rodinných domů - bytové domy, 
jenž mají zcela odlišný způsob využívání, se v hlavním využití neumožňují: 

- v rodinných domech – venkovské – rodinné domy (RD) a hospodářská stavení s dvory  

Naopak v některých případech je vhodné umožnit větší rozsah využití ploch, avšak 
respektem ke stávající zástavbě, v rámci ploch smíšených obytných: 

- venkovské - bydlení v rodinných domech; občanské vybavení pouze v druzích a rozsahu 
potřebném pro obsluhu místních obyvatel 

Plochy občanského vybavení mají různé požadavky na velikost okolních pozemků (např. 
plochy sportu) a je třeba mezi nimi rozlišovat mezi plochami s budovami určenými pro 
veřejnost a komerčními soukromými: 

veřejná infrastruktura; komerč.zařízení malá; tělovýchovná,sportovní zařízení;hřbitovy 

Plochy výroby a skladování nemusí mít nutně negativní vliv na okolí, ale zařazení 
takovýchto ploch do smíšených obytných není vhodné, proto se dále dělí: 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ - řemeslné výroby, služeb – vyloučení negativního vlivu 
vzhledem k nepřevažující výrobě nad službami, navíc možnost bydlení majitele 

Obdobné předpoklady má i technická infrastruktura v rozsahu dopadů na využití ploch: 

- inženýrské stavby -menší dopad na využití ploch než např.stavby pro nakládání s odpady 

Plochy zemědělské jsou členěné prostorově pro dotvoření okolní krajiny dle stupně využití  

- orná půda - větší dopad na využití ploch než nízká a rozptýlená zeleň – maloplošná 
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zeleň, louky, pastviny (TTP) a zcela jiné využití pak v rámci zeleně soukromé, vyhrazené - 
plochy soukromé zeleně – sady se zemědělskou funkcí v nezastavěném území  

Ostatní plochy s jiným způsobem využití než je stanoveno ve výše uvedené vyhlášce 
jsou používány – jedná se o plochy, které nemají výhradně zemědělské využití (ale např. 
protierozní apod.) a které přispívají k vyloučení či podstatnému omezení zastavitelnosti ploch 
v rámci sídla a zároveň vyjma soukromé zeleně jsou veřejnými prostranstvími: 

Plochy zeleně 

– ochranná a izolační - izolační zeleň, liniová zeleň podél komunikací  a vodotečí  

– soukromá, vyhrazená - plochy soukromé zeleně – zahrady v zastavěném území, které 
historicky sloužily zemědělské produkci  a není vhodné jejich zastavění s ohledem na 
přítomnost OP poutního místa (např. včetně klášterní zahrady), návaznost na veřejnou zeleň  
a dálkové pohledy z veřejných prostranství na dominantu klášterního areálu 

– přírodního charakteru v sídle - plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu 

Plochy veřejných prostranství 

– veřejná zeleň –parky a parkově upravená zeleň 

– místní komunikace – veškeré bez rozlišení tříd 

– účelové komunikace – veřejně přístupné 

1.7 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Územní plán Chlum Sv. Maří je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

V průběhu pořizování návrhu ÚP Chlum Svaté Maří byl ve fázi po společném jednání řešen 
rozpor mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu – 
Krajským úřadem Karlovarského kraje. Rozpor řešilo Ministerstvo pro místní rozvoj a byl 
vyřešen Dohodou o řešení rozporu uzavřenou mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a 
Ministerstvem životního prostředí (dále také „Dohoda“). 

Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nebyl požadován, 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast byl vyloučen.  

Požadavky podle zvláštních právních předpisů tak, jak byly uvedeny v jednotlivých 
stanoviscích dotčených orgánů, byly průběžně během procesu pořizování do zadání a  
návrhu územního plánu zapracovávány. Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své 
působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří, byly 
prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány hájí, jsou v návrhu 
ÚP respektovány a zohledněny. 

1.7.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A STANOVISEK PO FÁZI SPOLEČNÉHO 
JEDNÁNÍ 

ZPF – Prověření vymezení zastavěného území nezjistilo žádná pochybení u pozemků 
konstatovaných ve stanovisku orgánu ZPF, pozemek č. 510/2 je rohovou prolukou, 492/2 
prolukou v intravilánu, neboť pozemky 491 a 495 jsou součástí intravilánu 1966, 339/1a 
338/1 je areálem bývalé školy - prolukou mezi obcí a klášterní zahradou (parkem). Ostatní 
vyjmenované pozemky souvisí se stávajícími zastavěnými stavebními pozemky, ke kterým 
jsou přičleněny (součást nemovitosti) - 510/3 a 510/1 je součástí nemovitosti č.p. 214 spolu s 
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pozemky 503 a 504, 489/2 je součástí nemovitosti č.p. 209 spolu s pozemky 489/1, 489/4 a 
490. Všechny ostatní požadavky byly zapracovány do návrhu územního plánu. 

 

Pro informaci o nezapracovaných požadavcích, které byly nahrazeny dohodou nadřízených 
orgánů, uvádíme na další straně podstatnou část textu této dohody bez odůvodnění: 
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Z hlediska požadavků pořizovatele na úpravu návrhu územního plánu jsou všechny 
požadavky splněny. Došlo k prověření převzetí ploch BV – stav z ÚPo do návrhu nového 
územního plánu - některé plochy BV nebyly převzaty a v jejich místě byla vymezena plocha 
zahrad ZS (prostory omezené ochrannými pásmy, nedostatečně široké pozemky pro novou 
zástavbu nebo pozemky, kde je zástavba nevhodná), některé pozemky nesplňují na rozdíl 
od ÚPo možnost být zařazené do zastavěného území (proto není ani plocha BV stav). 

Byla vymezena nová zastavitelná plocha BV na základě provedené rebonitace pozemků, 
která byla podmínkou pro přeřazení z plochy územní rezervy R1 – došlo k převedení mimo 
vysoce chráněné půdy (z BPEJ 72911 1.třída na 72941 4.třída ochrany ZPF). 

1.7.2 VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ PO SPOLEČNÉM 
JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (§ 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA) 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary 

Č.j.: HSKV-1667-2/2016-SO ze dne 24.05.2016 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva 

Název: Návrhu územního plánu Chlum Svaté Maří 

Místo: obec Chlum Svaté Maří 

Stavebník – investor: obec Chlum Svaté Maří 

Projektant: Ing. arch. Pavel Krolák, Zázvorkova 1998, Praha 5, ČKA 03-539 

Druh dokumentace: Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19. května 2016 a k této vydává v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou: 

Při následné úpravě územně plánovací dokumentace upravit textovou část územního 
plánu Chlum Svaté Maří: 

1. Změnit „Havarijní plán okresu Sokolov“ za „Havarijní plán Karlovarského kraje“, 

2. změnit „hasičské záchranné služby Karlovarského kraje“ za „Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského kraje“, 

3. zapracovat ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
(z VD Jesenice, VD Skalka a VD Horka), 

4. uvést, zda jsou v obci stanoveny zóny havarijního plánování, 

5. dát do souladu skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci se 
skutečným stavem, 

6. dát do souladu se skutečným stavem plochy pro dekontaminaci osob, zvířat a vozidel 
– v kraji není školicí středisko CO ani základna logistiky, 

7. v rámci zásobování obyvatelstva vodou zhodnotit využití vodojemů u kapličky, 
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8. změnit v kapitole o varování a vyrozumění umístění koncových prvků varování – obec 
má místní informační systém (obecní rozhlas), který není napojen na jednotný 
systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“), 

9. vyhodnotit připojení místní informační systém (obecní rozhlas) do JSVV, 

10. zapracovat hledisko požární ochrany týkající se přístupových komunikací – 
dostatečné šířkové parametry a průjezdnost pro požární vozidla (ČSN 730802 a ČSN 
730804) 

Proti obsahu koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco – vrchní komisař 

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

� všechny body budou akceptovány 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

Zn. SBS/16703/2016/OBÚ-08 ze dne 26.3.2016 

Společné jednání o Návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 19.5.2016 Vaše oznámení 
o konání výše uvedeného jednání dne 4.7.2016. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1998 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), uplatňují Ministerstvo životního 
prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním 
plánům a regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o 
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem 
životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou 
povinni navrhovat řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a 
dalším zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

Z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území 
kraje Karlovarského ke zveřejněnému Návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří žádné 
připomínky. 

JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D. 

předseda úřadu 

� bez připomínek 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Zn.: KHSKV 6203/2016/HOK/Nov 

Chlum Svaté Maří, Návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří – závazné stanovisko 
ke společnému jednání 

Na základě oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního 
plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o návrhu 
uvedeného Územního plánu Chlum Svaté Maří, posoudila Krajská hygienická stanice 
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Karlovarského kraje (dále jen „KHS KK“) předmětný návrh. 

Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK jako 
dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko: 

S Návrhem Územního plánu Chlum Svaté Maří se souhlasí. 

Odůvodnění:  

Dne 19.5.2016 bylo na KHS KK doručeno oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, 
odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání 
společného jednání o návrhu Územního plánu Těšovice, který zpracoval Ing. arch. Pavel 
Krolák, Zázvorkova 1998, 155 00 Praha 5 v květnu 2016. 

KHS KK prozkoumala důvodnost tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a 
dospěla k názoru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

K zadání ÚP vydala KHS KK stanovisko dne 19.10.2015 pod č.j. KHS KK 
15180/2015/HOK/Nov. 

Ing. Edita Novotná 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

� souhlasné stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zn.: 1431/DS/16 ze dne 7.7.2016 

Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 
19.5.2016 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří ve 
smyslu ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 
orgán ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá ke 
společnému jednání o návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý  

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

(v.z. Ing. Tomáš Brtek) 

 

� bez připomínek 
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Ministerstvo obrany 

Sekce ekonomická a majetková 

odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

Č.j.: 88091/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 11.7.2016 

Věc: Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří – společné jednání 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela 
žádost o projednání návrhu územního plánu Chlum Svaté Maří. 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 
1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných 
zněních a resortních předpisů. 

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany 
č. 39/2011 Věstníku MO, zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu v platném znění jednám, souhlasí s předloženým „Návrhem územního 
plánu“ Chlum Svaté Maří. 

Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití 
ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme 
k řešené ÚPD připomínek. 

Dana Horská – vrchní referent 

oddělení ochrany územních zájmů 

� souhlasné stanovisko 

 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Pobočka Karlovy Vary 

Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 

Zn. SPU 373303/2016 ze dne 22.7.2016 

Stanovisko ke společnému jednání o Územním plánu Chlum Svaté Maří 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně 
příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 S., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 

V katastrálním území Chlum Svaté Maří již byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy 
(dále jen „KoPÚ“) a jejich výsledky byly zavedeny do katastru nemovitostí. Součástí 
schváleného návrhu KoPÚ je plán společných zařízení, který je dle § 2 zákona 
neopomenutelným podkladem pro územní plánování. 

Návrh KoPÚ je uložen k nahlédnutí na našem úřadě (po předchozí domluvě) nebo na 
Obecním úřadě v Chlumu Svaté Maří. 

Ke společnému jednání o Územním plánu Chlum Svaté Maří nemáme žádné další 
připomínky ani námitky. 

Ing. Josef Rauš 
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vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

� bez připomínek 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

odbor hornictví 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. MPO 26346/2016 ze dne 25.7.2016 

Věc: Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle 
ustanovení § 50 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
připomínky. 

V obci nejsou výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. S návrhem 
územního plánu souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 

ředitel odboru hornictví 

� souhlasné stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zn.: 1764/ZZ/16 ze dne 29.7.2016 

Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  
dne 19. 5. 2016 oznámení o společném jednání o Návrhu územního plánu Chlum Svaté 
Maří,  
a k tomuto vydává následující stanovisko:  

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová) 

K návrhu zadání Územního plánu Chlum Svaté Maří bylo Krajským úřadem Karlovarského 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b)  
a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů vydáno stanovisko zn. 2918/ZZ/15 dne 06.11.2015, s tím, že nemá z hlediska 
posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu 
Chlum Svaté Maří na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko 
zůstává nadále v platnosti. Upozorňujeme však na skutečnost, že pokud v budoucnu dojde 
k realizaci záměrů naplňujících dikci pro budoucí povolení záměrů uvedených v  příloze č. 1 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, budou tyto podléhat samostatnému 



 

 54 

posuzování, pokud by to stanovilo zjišťovací řízení.  

� bez připomínek 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková) 

Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb.,  
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Předložená dokumentace Návrhu Územního plánu Chlum svaté Maří s výše uvedeným 
umisťováním staveb nepočítá. Návrh plánu dále respektuje PUPFL jako nezastavitelné 
území. Bez připomínek. 

� bez připomínek 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“) obdržel dne 19. 5. 2016 pod č.j. 39393/2016/OSÚP/VLPO oznámení Městského 
úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a místě společného jednání 
o návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří a výzvu pro uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 
dnů ode dne společného jednání, které se koná dne 4. 7. 2016.  

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 
odst. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech 
k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP  ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona, Metodickému doporučení 
z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří, jejímž 
zodpovědným projektantem je Ing. arch. Pavel Krolák, datum zpracování květen 2016, 
stanoviska krajského úřadu k návrhu zadání Změny Územního plánu Chlum Svaté Maří č.j. 
2918/ZZ/15 ze dne 6. 11. 2015. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu poskytnutého krajskému úřadu ve smyslu článku II odst. 2 
metodického pokynu Městským úřadem Sokolov pod č.j. 57375/2016/OŽP/EVBR  ze dne 27. 
7. 2016.  

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozvojovým plochám 
(lokalitám) na pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným v návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří na základě posouzení předložené dokumentace, s přihlédnutím ke 
stanovisku Městského úřadu Sokolov uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona následující 
stanovisko:  
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Ve výměře předložené k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je v navrhovaném 
řešení cca 7,53 ha záboru zemědělského půdního fondu, z toho 3,41 ha je předpokládaný 
zábor pro funkční využití bydlení, 0,76 ha pro funkční využití občanské vybavení, 0,08 ha pro 
funkční využití dopravní infrastruktura, 2,43 ha pro funkční využití plochy přírodní, 0,85 ha 
pro funkční využití veřejné prostranství. Podstatná část záboru zemědělské půdy cca 7,17 ha 
je navrhována na plochách V. třídy ochrany (95 % z celkové rozlohy), 0,01 ha II. třídy 
ochrany, 0,36 ha I. třídy ochrany.  

Dále jsou to plochy zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná o výměře 3,99 ha bez 
navrhovaného záboru na plochách V. třídy ochrany (54 % z celkové rozlohy), I. třídy ochrany 
(47 % z celkové rozlohy). Plochy zemědělské pro změnu druhu pozemku o výměře 11,79 ha 
bez záboru zemědělského půdního fondu. 

K lokalitám s navrhovaným záborem zemědělské půdy poskytl krajskému úřadu ve smyslu 
článku II. odst. 2 metodického pokynu stanovisko Městský úřad Sokolov. Jsou to tyto lokality 
v k.ú. Chlum Svaté Máří: 

lokality č. 2 – 0,05 ha, využití pro občanské vybavení, č. 3 – 0,04 ha, využití pro bydlení, č. 5 
– 0,27 ha, využití pro bydlení, č. 6 – 0,29 ha, využití pro veřejné prostranství, č. 7 – 0,49, 
využití pro bydlení, č. 8 – 0,21 ha, využití pro veřejné prostranství. Lokality na sebe 
bezprostředně navazující vytváří větší plochu o celkové výměře cca 1,35 ha zemědělské 
půdy. Jedná se o zemědělskou půdu převážně v kultuře trvalý travní porost, zařazenou zcela 
do I. třídy ochrany, 

lokalita č. 14 – 0,07 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrada, 
zařazenou do I. třídy ochrany, 

lokalita č. 18 – 0,02 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrada, 
zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 19 – 0,08 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrada, 
zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 36 – 0,32 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrada, 
zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 37– 0,25 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrada, 
zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 38 – 0,41 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrada, 
zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 44 – 0,94 ha, využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu orná půda 
a trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany,  

lokalita č. 20 – 0,76 ha, využití pro občanské vybavení. Jedná se o zemědělskou půdu v 
druhu zahrady, zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 17 – 0,80 ha, využití jako plochy zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná bez 
navrhovaného záboru zemědělské půdy. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu orná půda, 
zařazenou do I. třídy ochrany, 

lokalita č. 41 – 1,99 ha, využití jako plochy zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná bez 
navrhovaného záboru zemědělské půdy. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní 
porost, zařazenou do V. třídy ochrany,  

lokalita č. 47 – 1,20 ha, využití jako plochy zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná bez 
navrhovaného záboru zemědělské půdy. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní 
porost, zařazenou do I. (1,06 ha) a V. (0,14 ha) třídy ochrany, 

lokalita č. 21 – 0,02 ha, využití pro dopravní infrastrukturu. Jedná se o zemědělskou půdu v 
druhu trvalý travní porost, zařazenou do I. (0,01 ha) a V. (0,01 ha) třídy ochrany, 
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lokalita č. 51 – 0,06 ha, využití pro dopravní infrastrukturu. Jedná se o zemědělskou půdu v 
druhu orná půda, dle údajů katastru nemovitostí zařazenou do I. a ne jak je uvedeno 
projektantem V. třídy ochrany, 

lokalita č. 33 – 1,89 ha, plochy zemědělské pro změnu druhu pozemku. Jedná se o 
zemědělskou půdu v druhu orná půda, zařazenou dle údajů katastru nemovitostí do I. (0,03 
ha) a II. (1,86 ha) třídy ochrany, 

lokalita č. 49 – 9,90 ha, plochy zemědělské pro změnu druhu pozemku. Jedná se o 
zemědělskou půdu v druhu orná půda, zařazenou dle údajů katastru nemovitostí převážně 
do III. a V. třídy ochrany, 

lokalita č. 40 – 0,70 ha, plochy přírodní dle skutečného využití. Jedná se o zemědělskou 
půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 45 – 0,42 ha, plochy přírodní dle skutečného využití. Jedná se o zemědělskou 
půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 46 – 1,30 ha, plochy přírodní dle skutečného využití. Jedná se o zemědělskou 
půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do I. (0,01 ha) a V. (1,29 ha) třídy ochrany, 

lokalita č. 6 – 0,29 ha, využití pro veřejné prostranství. Jedná se o zemědělskou půdu 
v druhu orná, zahrada a trvalý travní porost, zařazenou do I. třídy ochrany, 

lokalita č. 8 – 0,29 ha, využití pro veřejné prostranství. Jedná se o zemědělskou půdu 
v druhu trvalý travní porost, zařazenou do I. třídy ochrany,  

lokalita č. 39 – 0,09 ha, využití pro veřejné prostranství. Jedná se o zemědělskou půdu 
v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany,  

lokalita č. 42 – 0,04 ha, využití pro veřejné prostranství. Jedná se o zemědělskou půdu 
v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany,  

lokalita č. 43 – 0,08 ha, využití pro veřejné prostranství. Jedná se o zemědělskou půdu 
v druhu orná půda, zařazenou do V. třídy ochrany, 

lokalita č. 48 – 0,43 ha, využití pro veřejné prostranství. Jedná se o zemědělskou půdu 
v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany, 

Bez záboru zemědělského půdního fondu jsou následující lokality: č. 11, 12, 4, 9, 10, 13, 31. 

Zábor půdního fondu pro územní rezervy R1, R2 není předmětem hodnocení z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení se provede až pří případné změně 
územního plánu, kdy má dojít k převodu územních rezerv na zastavitelnou plochu.  

Plochy pro bydlení se v zastavěném území z hlediska záborů zemědělského půdního fondu 
nevyhodnocují, a proto lokality č. 1, 15, 24, 30, 34, 50, 25, 26, 27 nejsou předmětem 
posouzení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

V zastavěných územích se nevyhodnocuje zábor lokality do výměry 0,2 ha a proto lokality č. 
23, 29, 28, 22 nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu.  

Krajský úřad souhlasí, na základě předložených podkladů se zařazením následujících lokalit: 
č. 18, 19, 36, 37, 38, 44, 20, 51, 39, 42, 43, 48. Zásady plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu (§ 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona) jsou respektovány. 

� souhlas 

Krajský úřad souhlasí i přes vyšší třídu ochrany, na základě předložených podkladů, se 
zařazením následujících lokalit: č. 5, 7, 14, 16, 3, 2, 21, 6. Podmínkou souhlasu se 
zařazením těchto lokalit je doplnění řádného odůvodnění jednotlivých lokalit č. 5, 7, 14, 16, 
3, 2, 21, 6 dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona.  

Návrhem umístění těchto lokalit na zemědělské půdě, převzatých z platného územního 
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plánu se stejným využitím, je dotčena kvalitní zemědělská půda zařazená do I. třídy ochrany. 
Důvodem souhlasu krajského úřadu je, že podle třetího odstavce § 4 zákona lze 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Podle 
čtvrtého odstavce § 4 zákona se odstavec třetí nepoužije při posuzování těch ploch, které 
jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací 
činnosti nemá dojít ke změně jejich určení.  

Krajský úřad postrádá v kapitole 11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, části 
Zemědělský půdní fond – textová část řádné odůvodnění důsledků navrhovaného řešení na 
zábor ZPF řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona. 
Textová část v kapitole 11. se u dotčených lokalit úvahou o I. třídě ochrany zemědělské půdy 
ani zdůvodněním nezbytností odnětí I. třídy ochrany dle § 4 zákona nezabývá. Odůvodnění 
záborů ve vyšších třídách ochrany v tabulce záborů zemědělského půdního fondu a v 
Textové části v kapitole 11. neobsahuje odůvodnění dle požadavků obsažených v 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona.  

� souhlas 

� odůvodnění bude doplněno 

Krajský úřad nesouhlasí, na základě předložených podkladů se zařazením následujících 
lokalit: č. 8, 17, 47, 51, 33. Návrhem umístění těchto lokalit na zemědělské půdě, převzatých 
z platného územního plánu se stejným využitím, je dotčena kvalitní zemědělská půda 
zařazená do I. třídy ochrany. Důvodem je, že podle třetího odstavce § 4 zákona lze 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. U lokalit č. 
17 a 47 není projektantem navržen zábor zemědělského půdního fondu pro plochy zeleně. 
Dle § 1 zákona zeleň netvoří zemědělský půdní fond a jedná se tedy o zábor zemědělské 
půdy.  Krajský úřad postrádá v kapitole 11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
části Zemědělský půdní fond – textová část řádné odůvodnění důsledků navrhovaného 
řešení na zábor ZPF řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 
4 zákona. Textová část v kapitole 11. se u dotčených lokalit zdůvodněním nezbytností odnětí 
I. a II. třídy ochrany dle § 4 zákona nezabývá. Z těchto důvodů nelze souhlasit se zařazením 
lokalit. 

� lokalita č. 8 bude vyřazena 

� stanovisko DO bylo nahrazeno Dohodou, lokality č. 17, 47, 51 a 33 budou 
ponechány v navrženém využití 

Krajský úřad dále nesouhlasí, na základě předložených podkladů se zařazením následujících 
lokalit: č. 41, 49, 40, 45, 46. K lokalitám nebylo doloženo řádné odůvodnění prokazující 
nezbytnost požadavku na odnětí půdy dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona. Krajský úřad 
postrádá v kapitole 11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, části Zemědělský půdní 
fond – textová část řádné odůvodnění důsledků navrhovaného řešení na zábor ZPF řádné 
odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona. Textová část 
v kapitole 11. se u dotčených lokalit zdůvodněním nezbytností odnětí dle § 4 zákona 
nezabývá. Z těchto důvodů nelze souhlasit se zařazením lokalit. 

� lokalita č. 49 bude vymezena v ZPF 

� stanovisko DO bylo nahrazeno Dohodou: 

o lokalita č. 41 bude ponechána v navrženém využití, 

o lokality č. 40, 45 a 46 budou vymezeny v nezastavěném území; návrh 
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stanoví regulaci tak, aby hlavní využití zemědělské půdy v těchto 
plochách odpovídalo zařazení těchto ploch do ZPF. 

Návrh vymezení zastavěného území je ke dni 1. 2. 2016. Krajský úřad po posouzení návrhu 
vymezení zastavěného území žádá o prověření správnosti vymezení zastavěného území a 
dle výsledku zohlednění u těchto p.p.č.: v k.ú. Chlum Svaté Maří p.p.č. 510/2 (druh pozemku 
zahrada), 510/3 (druh pozemku zahrada), 510/1 (druh pozemku zahrada), 489/2 (druh 
pozemku zahrada), 491 (druh pozemku zahrada), 495 (druh pozemku zahrada), 492/2 (druh 
pozemku zahrada) vedle lokalit č. 37, 39, 48. Dále p.p.č. 339/1 (druh pozemku zahrada), 
338/1 (druh pozemku zahrada) vedle lokality č. 25.  

� zastavěné území bude prověřeno a výsledek bude zdůvodněn 

Do textové části 11.1.5 uvést odkaz na příslušnou kapitolu textové části výroku územního 
plánu, kde je tento záměr ÚSES popsán. 

� bude respektováno 

Do textové části 11.1.6 doplnit výčet lokalit v zastavěných územích, kde se nevyhodnocuje 
zábor lokality do výměry 0,2 ha.  Dále doplnit výčet ploch lokalit pro bydlení, které se 
v zastavěném území z hlediska záborů zemědělského půdního fondu nevyhodnocují. Doplnit 
„Návrh vymezení zastavěného území je ke dni 1. 2. 2016“. 

� bude respektováno 

V tabulkové části je potřeba ponechat údaje v tabulce u lokalit č. 5, 7, 2, 6 bez přeškrtnutí 
číslic výměry záboru a započítat tyto výměry do „Celkem zábor ZPF“ pro jednotlivý způsob 
využití, dále do „Zábor ZPF celkem“. 

� bude respektováno 

V grafické části výkres Předpokládané zábory ZPF a PUPFL požaduje krajský úřad 
s ohledem na usnadnění dohledání jednotlivých čísel lokalit o zvýraznění čísla lokalit, 
zvýraznění hranice lokalit navržených k záboru a to stejnou barvou. Do legendy doplnit tuto 
hranici záborů půdního fondu se stejnou barvou, čísla záborů půdního fondu, dále zpřesnit 
„hranice zastavěného území ke dni 1. 2. 2016“.  

� bude respektováno 

Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Chlum Svaté Maří krajský úřad požaduje 
zachovat stejné označení lokalit jako u tohoto návrhu.  

� bude respektováno 

Závěrem krajský požaduje dopracovat kapitolu 11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
části Zemědělský půdní fond – textová část o odůvodnění navrhovaného řešení dle 
ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona.  

� bude respektováno 

Návrh nového Územního plánu Chlum Svaté Máří zahrnuje jak plochy přejímané z platného 
územního plánu, tak i plochy nově navržené, posuzuje se z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu nový územní plán, tj. jako celek. Pořizovatel musí odůvodnit oprávněnost 
požadavku na navrhované zastavitelné plochy rovnocenně. Toto plyne z ustanovení § 5 
odst. 1 zákona, který stanoví mj., že projektanti územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů jsou povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu. 
Tyto zásady jsou vyjádřeny v ustanovení § 4 citovaného zákona, kde hlavní zásadou je 
skutečnost, že k odnětí zemědělského půdního fondu může dojít pouze v nezbytných 
případech. Nezbytnost lze posoudit právě jen z hlediska celkově navrhovaných ploch do 
ploch zastavitelných. Dále posouzení všech těchto ploch plyne z povahy věci, tj. že se jedná 
o celý nový územní plán, předmětem posouzení je tedy celek, a nemohou při posuzování 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu být vyňaty plochy, které byly v dřívější 
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územně plánovací dokumentaci vymezeny jako zastavitelné. Z uvedeného vyplývá mj., že 
bod 11.1.8 Vyhodnocení záborů ZPF - zdůvodnění řešení a Shrnutí: je potřeba přepracovat 
pro nový Územní plán Chlum Svaté Maří jako celek s uvedením č. lokalit, které jsou 
konkrétně hodnoceny z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.  

Výše uvedené stanovisko bude zapracováno do návrhu dalšího stupně územního plánu.  

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu. 

Upozornění: V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na 
pozemcích zemědělského půdního fondu) je nutné dopracovat vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním 
plánu a požádat o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu.  

Geologie a hornictví (Ing. Raška) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům 
obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního 
prostředí. 

� konstatování, že příslušným orgánem je MěÚ Sokolov, OŽP 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková) 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska 
svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního 
rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního 
zákona v případě územního plánu obce Chlum Sv. Maří Městský úřad Sokolov, odbor životní 
prostředí.  

� konstatování, že příslušným orgánem je MěÚ Sokolov, OŽP 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

(v.z. Ing. Jiří Raška) 

 

Dne 18.8.2016 byla pod č.j. 62367/2016/OSÚP/VLPO ke Krajskému úřadu Karlovarského 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podána Žádost o změnu části stanoviska, s 
odůvodněním, jako pokus o smírné odstranění rozporu mezi pořizovatelem a dotčeným 
orgánem dle § 5 správního řádu, před řešením rozporu dle § 136 odst. 6 správního řádu 
(Žádost je k nahlédnutí v dokladové části ÚP Chlum Svaté Maří). Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ZPF) vydal dne 
16.9.2016 

Vyjádření k části odůvodnění návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří 
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“), který je dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu, obdržel Vaši žádost o změnu části stanoviska č.j. 1764/ZZ/16 (v žádosti uvedeno č.j. 
1946/ZZ/16) ze dne 29.7.2016 k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří. V žádosti je 
uvedeno odůvodnění některých lokalit jako pokus o smírné odstranění rozporu mezi 
pořizovatelem a dotčeným orgánem dle § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, před 
řešením rozporu dle § 136 odst. 6 správního řádu. 

Krajský úřad příslušný dle § 17a písm. a) zákona, po seznámení se s předloženou žádostí 
a odůvodněním, posoudil předložený návrh o změnu části stanoviska k návrhu Územního 
plánu Chlum Svaté Maří uplatněného podle § 5 odst. 2 zákona dne 29.7.2016 pod 
č.4.1764/ZZ/16, a sděluje následující. 

Lokality č. 17, 41, 47 jsou uvedeny v tabulkové části kapitoly 11. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa bez navrhovaného záboru zemědělské půdy se způsobem využití 
Plochy zeleně – sad, ale v grafické části výkres 2 Hlavní výkres a výkres 3 Předpokládané 
zábory ZPF a PUPFL jako plochy zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná.  

Z tohoto důvodu se krajský úřad vyjádřil k lokalitě č. 17 – 0,80 ha, s využitím jako plochy 
zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná bez navrhovaného záboru zemědělské půdy. 
K lokalitě č. 41 – 1,99 ha, s využitím jako plochy zeleně – soukromá a vyhrazené 
nezastavěná bez navrhovaného záboru zemědělské půdy, k lokalitě č. 47 – 1,20 ha, 
s využitím jako plochy zeleně – soukromá a vyhrazená nezastavěná bez navrhovaného 
záboru zemědělské půdy. Proto krajský úřad ve svém stanovisku č.j. 1764/ZZ/16 mimo jiné 
uvádí, že u lokalit č. 17 a 47 není projektantem navržen zábor zemědělského půdního fondu 
pro plochy zeleně a že dle § 1 zákona zeleň netvoří zemědělský půdní fond a jedná se tedy 
o zábor zemědělské půdy. 

V případě, že se jedná dle upřesnění pořizovatelem o změnu využití zemědělské půdy 
evidované v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, orná půda na ovocný sad, 
požaduje krajský úřad tuto změnu využití zemědělské půdy vypustit z návrhu územního 
plánu. Důvodem je, že pouze zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí jako 
trvalý travní porost lze změnit na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu na základě posouzení (§ 2 zákona). Ke změně využití 
zemědělské půdy na ovocné sady není orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
zákonem zmocněn. 

V případě lokalit č. 33 a 49 se jedná dle upřesnění pořizovatelem o změnu orné půdy na 
trvalé travní porosty. Krajský úřad požaduje tuto změnu využití zemědělské půdy také 
vypustit z návrhu územního plánu. Důvodem je, že pouze zemědělskou půdu evidovanou 
v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost lze měnit na ornou půdu jen se souhlasem 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu na základě posouzení (§ 2 zákona). Ke 
změně využití zemědělské půdy na ovocné sady není orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu zákonem zmocněn. 

Zábor zemědělského půdního fondu pro územní systém ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“) se nevyhodnocuje. V textové části odůvodnění, týkající se ochrany zemědělského 
půdního fondu se uvede odkaz na příslušnou kapitolu textové části výroku územního plánu, 
kde je tento ÚSES popsán. 

V případě lokalit č. 40, 45, 46 se způsobem využití plochy přírodní požaduje krajský úřad tyto 
přírodní plochy z kapitoly 11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa vypustit. Ze způsobu 
využití plochy přírodní dle hlavního využití, přípustného využití a nepřípustného využití 
nevyplývá až na odůvodněné výjimky zábor zemědělského půdního fondu. V odůvodnění 
pořizovatele není vysvětlení, proč jsou lokality č. 40, 45, 46 uvedeny v tabulkové části 
kapitoly 11. Není tedy potřeba tyto lokality uvádět v tabulkové části kapitoly 11. 
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V případě lokality č. 51 – 0,06 ha zemědělské půdy, zařazené do I. třídy ochrany, je třeba 
doplnit odůvodnění návrhu plochy lokality z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, 
tj. dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Je nezbytné, aby v textové části odůvodnění kapitoly 11 byly 
uvedeny varianty, jejich srovnání s výsledným řešením a zdůvodnění navrhovaného řešení. 

Závěrem krajský úřad uvádí, že toto vyjádření k lokalitám č. 17, 41, 47, 33, 49, 40, 45, 46 a 
51 není stanoviskem k územně plánovací dokumentaci vy smyslu § 5 zákona. Výše uvedené 
vyjádření k lokalitám č. 17, 41, 47, 33, 49, 40, 45, 46, 51 je vydáno krajským úřadem na 
základě upřesnění lokalit pořizovatelem ze dne 18.8.2016. 

Podmínky a požadavky uplatněné z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve 
stanovisku krajského úřadu č.j. 1764/ZZ/16 ze dne 29.7.2016 zůstávají nadále v platnosti. 

Pro uplatnění změny stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona je nutné předložit upravenou 
dokumentaci návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří včetně doplněného Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Pořizovatel považuje „Vyjádření k části odůvodnění návrhu Územního plánu Chlum Svaté 
Maří“ za nezákonné, proto zaslal dne 20.10.2016 pod č.j. 78489/2016/OSÚP/VLPO 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Žádost o řešení rozporu mezi pořizovatelem a Krajským 
úřadem Karlovarského kraje – odborem životního prostředí a zemědělství jako dotčeným 
orgánem (Žádost je k nahlédnutí v dokladové části ÚP Chlum Svaté Maří). Ministerstvo pro 
místní rozvoj vyřešilo rozpor Dohodou o řešení rozporu mezi MMR a MŽP (Dohoda je 
k nahlédnutí v dokladové části ÚP Chlum Svaté Maří). Dle MMR nahrazuje Dohoda 
stanovisko dotčeného orgánu v rozsahu předmětu rozporu, který je Dohodou řešen. Ostatní 
části stanoviska zůstávají v platnosti.  

 

Městský úřad Sokolov 

odbor životního prostředí 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 54489/2016/OŽP/JIRY ze dne 3.8.2016 

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ  

„Návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří“ 

Dne 20.05.2016 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o 
souhrnné vyjádření k výše uvedenému návrhu. K návrhu ÚP Chlum Svaté Maří vydává 
odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření: 

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.) (Ing. Hofrichterová) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) (Bc. Tomeszová) 

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k územním 
plánům z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů a obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností se k návrhu ÚP Chlum Svaté Maří vyjadřujeme takto:  

Upozorňujeme na fakt, že interakční prvky nejsou zakotveny v zákoně č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Mohou být tedy navrženy pouze 
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směrně. Vhodnější je registrace lokalit jako významných krajinných prvků příslušným 
orgánem ochrany přírody (MěÚ Sokolov), popřípadě zapracování do územního plánu jako 
lokality navržené k registraci jako významné krajinné prvky.  

Orgán ochrany přírody provedl místní šetření na pozemcích p.č. 409 a 360/3 k.ú. Chlum 
Svaté Maří, které v současné době tvoří přirozený předěl mezi zemědělskými pozemky. V 
územním plánu jsou tyto dva pozemky navrženy jako plochy technické infrastruktury (v 
současné době součástí ÚSES) a mají být dle textové části návrhu ÚP využívány pro 
kompostovou deponii. Orgán ochrany přírody se domnívá, že pozemky nelze takto využívat 
bez odstranění stávající zeleně. Orgán ochrany přírody se přiklání k tomu, aby k tomuto 
využití byla vytipována jiná plocha, která nepředstavuje zásah do stávajícího ÚSES, 
popřípadě doporučuje navrhnout prvek ÚSES na jiném místě.  

Dále upozorňujeme na chybějící zákres památného stromu Šenbauerův dub na pozemku 
p.č. 314/2 k.ú. Chlum Svaté Maří a jeho ochranného pásma v rozsahu 10 m. 

� památný strom bude do grafické části doplněn, včetně OP 

 

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.) 
(Ing. Brichtová) 

Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k uplatnění stanoviska dle 
§ 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 o ochraně ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

� konstatování, že příslušným orgánem je KÚKK, OŽPaZ 

Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.) (Ing. Třísková) 

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování 
stanovisek k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří nemáme zásadních 
připomínek. Lesní celky jsou v rámci zadání respektovány jako nezastavitelné plochy a je 
zachována jejich celistvost. V případě nově vymezených lokalit pro bydlení 16 a 18, které 
jsou situovány v přímém sousedství s lesním komplexem, však upozorňujeme, že budou v 
rámci závazných stanovisek vydávaných k případným územním řízením uplatňovány 
orgánem státní správy lesů podmínky pro zajištění ochrany lesa a za účelem dodržení 
bezpečné vzdálenosti mezi objekty a porostem. 

� bez zásadních připomínek 

� upozornění na podmínky dotčeného orgánu při vydávání závazných stanovisek 
k případným územním řízením 

 

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.) (Ing. Fejlková) 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdější předpisů (vodní zákon) tímto v souladu s § 106 odst. 2 téhož 
zákona s návrhem Územního plánu obce Chlum Svaté Maří souhlasí a připomíná, že při 
umisťování stavby musí být respektován § 5 odst. 3 vodního zákona a příslušná ustanovení 
Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

� souhlas 

� připomenutí respektování § 5 odst. 3 vodního zákona a vyhlášky č. 501/2006 
Sb. při umisťování staveb 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 
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Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zn.: 258/RR/17 ze dne 15.3.2017 

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona - návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří, ORP Sokolov 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), 
obdržel dne 15. 2. 2017 žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří 
(dále jen „ÚP“). Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování 
(dále jen „pořizovatel“), který pořizuje ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). K žádosti byly předloženy stanoviska dotčených orgánů 
s vyhodnocením a vypořádání připomínek uplatněných k návrhu ÚP v rámci společného 
jednání. 

Základní údaje o pořizovaném ÚP: 

Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Chlum Svaté Maří dne 11. 3. 2015 
usnesením č. 06/02/15. V červnu 2015 byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory. 
Zadání ÚP bylo Zastupitelstvem obce Chlum Svaté Maří schváleno dne 9. 12. 2015. Návrh 
ÚP zpracoval Ing. arch. Pavel Krolák, autorizovaný architekt, v květnu 2016. Společné 
jednání o návrhu ÚP se konalo dne 4. 7. 2016. 

Návrh ÚP je řešen pro celé správní území obce, tj. pro katastrální území Chlum Svaté Maří. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 
orgán územního plánování příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona 
a v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona vydává k návrhu ÚP stanovisko: 

1/ Posouzení souladu návrhu ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy: 

Obec Chlum Svaté Maří sousedí s městy Habartov a Kynšperk nad Ohří a s obcemi 
Bukovany, Dasnice a Kaceřov. Město Habartov má platný Územní plán Habartov a vydané 
jeho Změny č. 1 a 2. Město Kynšperk nad Ohří má platný Územní plán Kynšperk nad Ohří a 
rozpracovanou jeho Změnu č. 1 ve fázi projednání návrhu zadání. Obec Bukovany má platný 
Územní plán Bukovany. Obec Dasnice má rozpracovaný Územní plán Dasnice ve fázi po 
veřejném projednání návrhu Územního plánu Dasnice. Obec Kaceřov má platný Územní 
plán obce Kaceřov a schválené rozhodnutí o pořízení Územního plánu Kaceřov. (Pozn.: 
Údaje převzaty z Evidence územně plánovací činnosti ke dni 14. 3. 2017.) 

Návrh ÚP z výše uvedeného hlediska nekoliduje s územně plánovací dokumentací 
sousedních obcí. 

2/ Posouzení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“): 

Z PÚR ČR pro správní území obce Chlum Svaté Maří vyplývá následující: 

- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, 

- vymezení rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-
hranice ČR/Německo (-Bayreuth). 

Návrh ÚP není v rozporu s PÚR ČR. 
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3/ Posouzení souladu návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. 
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 

Ze ZÚR KK pro správní území obce Chlum Svaté Maří vyplývá následující: 

- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, 

- vymezení specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko, 

- vymezení nadregionální rozvojové osy OS7 – Ústí nad Labem-Chomutov-
Karlovy Vary-Cheb-hranice ČR/Německo (Nürnberg) jako zpřesnění 
rozvojové osy OS7 

- vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008, 

- vymezení veřejně prospěšné stavby E05 – vedení VVN 400 kV – propojení 
TR Vítkov-Pomezí, 

- vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 40 Amerika-Svatošské 
skály. 

Z posouzení souladu návrhu ÚP se ZÚR KK vyplývá následující: 

V návrhu ÚP je zapracována veřejně prospěšná stavba V T E05 vedení VVN 400 kV – 
propojení TR Vítkov – Pomezí, která byla převzata ze ZÚR KK. ZÚR KK vymezují koridor 
technické infrastruktury E.05 – vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov – Pomezí, avšak 
vzhledem k tomu, že PÚR ČR tentýž koridor označený jako E2 pro vedení 400 kV v úseku 
TR Vítkov – Pomezí již nevymezuje, Krajský úřad Karlovarského kraje je dle ust. § 41 odst. 4 
stavebního zákona povinen uvést do souladu ZÚR KK s následně schválenou PÚR ČR. Do 
té doby nelze rozhodovat a postupovat podle částí ZÚR KK, které jsou v rozporu s následně 
schválenou PÚR ČR. Z tohoto důvodu požadujeme, aby veřejně prospěšná stavba V T 
E05 byla z návrhu ÚP vypuštěna. 

Vzhledem k tomu, že stanovisko obsahuje upozornění na nedostatky z hlediska 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, lze dle § 50 odst. 8 
stavebního zákona zahájit řízení o ÚP až na základě potvrzení krajského úřadu o 
odstranění nedostatků. 

Připomínky uplatněné na základě ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 171 stavebního zákona – ustanovení o 
státním dozoru ve věcech územního plánování: 

1/ V rámci projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK byl ze strany Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR v místě koridoru E.05 vznesen požadavek na zachování ochrany koridoru 
pro zásobování elektrickou energií, ale nižší kategorie (110 kV). V rámci jednání s ČEZ 
Distribuce, a.s. byl vytvořen a upřesněn koridor pro zásobování elektrickou energií 110 
kV – propojení TR Vítkov – TR Jindřichov. Trasa elektrického vedení 110 kV byla na 
rozdíl od vymezeného koridoru E05 upravena tak, aby v obci Chlum Svaté Maří nekolidovala 
se zastavěným územím (hřbitov, hřiště) a se zastavitelnými plochami, které jsou vymezeny v 
platném Územním plánu obce Chlum Svaté Maří (BV 7, SM 12). Koridor zásobování 
elektrickou energií 110 kV – propojení TR Vítkov – TR Jindřichov byl již zanesen do územně 
analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) jako nový záměr rozvoje technické infrastruktury. 
Požadujeme tento záměr zapracovat do úpravy návrhu ÚP před veřejným 
projednáním, a to jako koridor technické infrastruktury. 

2/ V rámci úpravy návrhu ÚP před veřejným projednáním požadujeme, aby byl výkres 
základního členění a koordinační výkres upraven do čitelné podoby v měřítku 1 : 5 
000. Uvedené výkresy byly zjevně zpracovány v podrobnosti měřítka 1 : 5 000 (velikosti 
symbolů, tloušťky čar, velikosti popisů apod.), ale jsou vytištěny zmenšeně v měřítku 1 : 10 
000 bez toho, aby byla přizpůsobena jejich grafická vypovídající schopnost (velikosti 
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symbolů, tloušťky čar, velikosti popisů, výkresová rozpiska, legenda apod.). Vyhláška č. 
500/2006 Sb. sice umožňuje pro vydání územního plánu využít měřítko 1 : 5 000 nebo 1 : 10 
000, ovšem zároveň v § 13 stanovuje, že: „výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném 
měřítku“. Použitý způsob zobrazení některých jevů ve výkresech však není čitelný a může 
způsobit nesprávnou interpretaci ÚP již při jeho projednávání, kdy je možné podávat námitky 
či připomínky, což by mohlo být např. důvodem pro zrušení části nebo celého ÚP v 
přezkumném řízení. 

3/ ÚP se dle § 43 odst. 4 stavebního zákona vydává formou opatření obecné povahy podle 
správního řádu. V souladu s § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, je opatření obecné povahy úřední dílo, na které se ochrana 
podle práva autorského nevztahuje. Návrh ÚP je „úřední návrh úředního díla“, na který se 
ochrana podle práva autorského rovněž nevztahuje. Z tohoto důvodu požadujeme, aby z 
výkresů návrhu ÚP a výkresů odůvodnění návrhu ÚP byla vypuštěna citace 
„dokumentace je chráněna dle autorského zákona“. 

4/ Do textové části návrhu ÚP požadujeme doplnit preambuli opatření obecné povahy: 

„Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává Územní 
plán Chlum Svaté Maří.“ 

5/ Na závěr textové části odůvodnění návrhu ÚP požadujeme doplnit poučení: 

„Proti Územnímu plánu Chlum Svaté Maří vydaného formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.“ Při vydání ÚP připojit podpisy starosty a místostarosty obce a razítko 
obce. 

6/ V textové části odůvodnění návrhu ÚP požadujeme: 

- kapitolu 1.2 doplnit o vyhodnocení souladu návrhu ÚP a respektování kritérií a 
podmínek pro rozhodování o změnách v území ve vymezené rozvojové ose 
OS7 vymezené v PÚR ČR, 

- kapitolu 1.3 doplnit o vyhodnocení souladu návrhu ÚP a respektování 
podmínek pro rozhodování o změnách v území v nadregionální rozvojové ose 
OS7 vymezené v ZÚR KK. 

7/ Informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK. 

Dokumentace návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KK je v současné době k nahlédnutí na webové 
stránce Karlovarského kraje:http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-
kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx 

nebo cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz - Témata – Rozvoj regionu a územní 
plánování - Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje - Aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Karlovarského kraje – návrh (CZ). Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je 
potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním ÚP, bude 
potřeba ÚP uvést do souladu s ní. 

� všechny body budou akceptovány 
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Krajský úřad Karlovarského kraje 
odbor regionálního rozvoje 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn.: 614/RR/17 ze dne 26.5.2017 

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 50 odst. 8 
stavebního zákona - návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří, ORP Sokolov 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), 
obdržel dne 28.4. 2017 žádost o potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu Územního 
plánu Chlum Svaté Maří (dále jen „ÚP“). Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, odbor 
stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje ÚP v souladu s ust. § 
6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
K žádosti byl elektronickou formou předložen upravený návrh ÚP, který zpracoval Ing. arch. 
Pavel Krolák, autorizovaný architekt, v květnu 2017. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 
orgán územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a na základě 
§ 50 odst. 8 stavebního zákona posoudil odstranění nedostatků, na které upozornil ve svém 
stanovisku č.j. 258/RR/17 ze dne 15. 3. 2017, a vydává 

potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří. 

V upraveném návrhu ÚP předloženém k potvrzení o odstranění nedostatků byly nedostatky z 
hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje uvedené ve 
stanovisku krajského úřadu č.j. 258/RR/17 ze dne 15. 3. 2017 opraveny a lze zahájit řízení 
o návrhu ÚP dle § 52 a následujících stavebního zákona. 

Krajský úřad dále posoudil, zda byly splněny připomínky uplatněné ve výše zmíněném 
stanovisku krajského úřadu na základě § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o 
státním dozoru ve věcech územního plánování. S posouzení vyplývá, že: 

- připomínka č. 2/ týkající se čitelnosti výkresu základního členění a koordinačního 
výkresu bude vzhledem k předložené dokumentaci upraveného návrhu ÚP v 
elektronické podobě prověřena nad vytištěným paré až ve fázi veřejného projednání 
návrhu ÚP, 
 

- připomínka č. 3/ týkající se vypuštění citace „dokumentace je chráněna dle autorského 
zákona“ nebyla akceptována a bude znovu uplatněna v rámci stanoviska krajského 
úřadu ve fázi veřejného projednání návrhu ÚP. 

 
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
 

� připomínky budou akceptovány 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po veřejném projednání o návrhu 
územního plánu (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
odbor hornictví 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Zn. MPO 42282/2017 ze dne 28. 8. 2017 

Věc: Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří – veřejné projednání 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle 
ustanovení § 52 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
připomínky. 

V obci nejsou výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. S upraveným a 
projednaným návrhem územního plánu souhlasíme. 

 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví 
 

� souhlasné stanovisko 
 
 
Ministerstvo obrany 
Sekce ekonomická a majetková 

odbor ochrany územních zájmů Praha 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Sp.zn.: 96044/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 31.7.2017 

Věc: Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří – veřejné projednání 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela 
žádost o projednání návrhu územního plánu Chlum Svaté Maří. 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 
1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných 
zněních a resortních předpisů. 

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany 
č. 39/2011 Věstníku MO, zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu v platném znění jednám, souhlasí s předloženým „Návrhem územního 
plánu“ Chlum Svaté Maří. 

Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití 
ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme 
k řešené ÚPD připomínek. 

 
Dana Horská – vrchní referent 
oddělení ochrany územních zájmů 
 

� souhlasné stanovisko 
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Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Pobočka Karlovy Vary 
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 
Zn. SPU 386803/2017 ze dne 22.8.2017 

Stanovisko k veřejnému projednání o Územním plánu Chlum Svaté Maří 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně 
příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 S., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 

Nadále platí naše stanovisko č.j. SPU 373303/2016 ze dne 22.7.2016. 

K veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Chlum Svaté 
Maří nemáme žádné další připomínky ani námitky. 
 
Ing. Josef Rau 
vedoucí Pobočky Karlovy Vary, Státní pozemkový úřad 

� bez připomínek 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 
Územní obvod Sokolov 
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov 
Č.j.: HSKV-2234-2/2017-SO ze dne 3.07.2017 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva 
Název: Veřejné projednání Upraveného a posouzeného Návrhu ÚP Chlum Svaté Maří s jeho                  
              odborným výkladem 
Místo: obec Chlum Svaté Maří 
Stavebník – investor: obec Chlum Svaté Maří 
Projektant: Ing. arch. Pavel Krolák, Zázvorkova 1998, Praha 5, ČKA 03-539 

Druh dokumentace: Návrh územního plánu Chlum Svaté Maří 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19. května 2016 a k této vydává v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované stanovisko. 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti 
uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 
458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně 
prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Proti obsahu koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

 

plk. Mgr. Martin Mulač, ředitel Územního odboru Sokolov 
� souhlasné stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 
odbor regionálního rozvoje 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn.: 970/RR/17 ze dne 30.08.2017 

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona – návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), 
obdržel dne 3. 7. 2017 oznámení veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu 
Územního plánu Chlum Svaté Maří (dále jen „ÚP“), které proběhlo dne 28. 8. 2017. 

ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
pořizuje Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen 
„pořizovatel“).  

Základní údaje o pořizovaném ÚP:  
Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Chlum Svaté Maří dne 11. 3. 2015. 
Doplňující průzkumy a rozbory byly zpracovány v červnu 2015. Zadání ÚP bylo 
Zastupitelstvem obce Chlum Svaté Maří schváleno dne 9. 12. 2015. Návrh ÚP zpracoval Ing. 
arch. Pavel Krolák, autorizovaný architekt, v květnu 2016. Společné jednání o návrhu ÚP se 
konalo dne 4. 7. 2016. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP, 
zpracovaného v květnu 2017, proběhlo dne 28. 8. 2017. 
V rámci úpravy návrhu ÚP před veřejným projednáním došlo zejména k následujícím 
změnám: 

- vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení Z52,  
- zrušení vymezeného koridoru E05 pro VPS vedení VVN 400 kV – propojení TR 
Vítkov 
   – Pomezí, 
- vymezení koridoru E07 pro VPS vedení VVN 110 kV – propojení TR Vítkov – TR 
  Jindřichov, 
- došlo k prověření převzetí ploch BV (stav z ÚPO) – některé plochy BV převzaty 
nebyly 
   a v jejich místě byla vymezena plocha zahrad ZS. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 
orgán územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu 
s § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu ÚP, které byly od 
společného jednání změněny, stanovisko: 
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1/ Posouzení souladu částí řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 

Vymezený koridor E07 vstupuje do území jako nový záměr technické infrastruktury pro 
vedení VVN 110 kV – propojení TR Vítkov – TR Jindřichov a nemá tak návaznosti na 
územně plánovací dokumentace sousedních obcí, ve kterých není zatím vymezen. 
Návaznost bude zajišťována postupným vymezováním záměru do územně plánovací 
dokumentace sousedních obcí. 
Části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, z výše uvedeného 
hlediska nekolidují s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. 

2/ Posouzení souladu částí řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, s 
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“): 

Z PÚR ČR pro správní území obce Chlum Svaté Maří vyplývá následující: 

- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje 
  území, 
- vymezení rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-
hranice 

              ČR/Německo (-Bayreuth). 
Části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu s 
PÚR ČR. 

3/ Posouzení souladu částí řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje 
Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 

Ze ZÚR KK pro správní území obce Chlum Svaté Maří vyplývá následující: 
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko, 
- vymezení nadregionální rozvojové osy OS7 – Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy 
  Vary-Cheb-hranice ČR/Německo (Nürnberg) jako zpřesnění rozvojové osy OS7 
  vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008, 
- vymezení veřejně prospěšné stavby E05 – vedení VVN 400 kV – propojení TR 
Vítkov- 
  Pomezí – PÚR ČR již tento koridor nevymezuje, ZÚR KK jsou v této části v rozporu 
  s následně vydanou PÚR ČR a nelze v této části podle ZÚR KK postupovat 
  a rozhodovat, 
- vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 40 Amerika-Svatošské skály. 

Části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu se 
ZÚR KK. 

Připomínky na závěr uplatněné na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním 
dozoru ve věcech územního plánování: 

„Seznam použitých zkratek“ uvedený v textové části odůvodnění návrhu ÚP požadujeme 
začlenit do textové části návrhu ÚP, tedy do výroku opatření obecné povahy, a to 
nejen z důvodu, aby se stal závazný pro rozhodování o změnách v území, ale také aby se 
v případě následných změn ÚP propsal do právních stavů a přispěl tak k jednoznačnosti a 
srozumitelnosti ÚP i po následně vydaných změnách ÚP. 
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Informujeme, že bylo zahájeno řízení o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK dle § 39 
stavebního zákona. Dokumentace upraveného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK pro veřejné 
projednání je v současné době k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx nebo 
cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz � Témata – Rozvoj regionu a územní 
plánování � Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje. Pořizování Aktualizace 
č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním 
ÚP, bude potřeba ÚP uvést do souladu s ní. 

Informujeme, že byla vydána nová Metodika vymezování územního systému ekologické 
stability, zpracovaná v březnu 2017. Více informací naleznete na webových stránkách 
Ministerstva životního prostředí ČR: 
https://www.mzp.cz/cz/uzemni_system_ekologicke_stability. 
 
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

� seznam použitých zkratek bude začleněn do výroku textové části 

 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn.: 2248/ZZ/17 ze dne 31.08.2017 

CHLUM Svaté Maří – projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu - 
stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 
03.07.2017 Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního 
plánu Chlum Svaté Maří s jeho odborným výkladem“ a k tomuto vydává následující 
stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 
K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří s jeho 
odborným výkladem nemáme připomínek. K návrhu zadání Územního plánu Chlum Svaté 
Maří bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství 
jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko zn. 2918/ZZ/15 dne 
06.11.2015, s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na 
vyhodnocení vlivů Územního plánu Chlum Svaté Maří na životní prostředí, ani na zpracování 
variantního řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. Upozorňujeme však na 
skutečnost, že pokud v budoucnu dojde k realizaci záměrů naplňujících dikci pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
budou tyto podléhat samostatnému posuzování, pokud by to stanovilo zjišťovací řízení. 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 

Bez připomínek. 
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� bez připomínek 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Z upraveného a posouzeného návrhu Územnímu plánu Chlumu Svaté Maří nevyplývají 
žádná dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – dokumentace neumisťuje rekreační ani 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č. j. 1764/ZZ/16 ze dne 29.07.2016. 

� bez připomínek 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 
Stanovisko k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního 
plánu Chlum Svaté Maří 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“) obdržel oznámení č. j. 47579/2017/OSÚP/JADO ze dne 03.07.2017 Městského úřadu 
Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a místě veřejného projednání 
návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří a výzvu pro uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů 
ode dne opakovaného veřejného jednání, které se koná dne 28.08.2017. 
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), posoudil dokumentaci Územní plán Chlum Svaté Maří – návrh 
určený pro projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., podle zákona a s ohledem na 
postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání 
územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo ve 
vzájemných souvislostech přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy 
ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96, Metodickému doporučení z července 2011 k 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v 
územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011. 
Posouzení vycházelo z dokumentace Územní plán Chlum Svaté Maří – návrh určený pro 
projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., jejímž projektantem je Ing. arch. Pavel Krolák, 
datum zpracování květen 2017, stanoviska krajského úřadu k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří č. j. 1764/ZZ/16 ze dne 29.07.2016, Dohody řešení rozporu č. j. MMR-
42209/2016-81-2 z ledna 2017. 
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k upravenému a posouzenému 
návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří, na základě posouzení předložené dokumentace, 
uplatňuje k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona. 
Předmětem vyjádření je: 
lokalita č. 52 – 0,31 ha, navrhované využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v 
druhu trvalý travní porost, zařazenou do I. (0,02 ha) a IV. (0,29 ha) třídy ochrany. Jedná se o 
návrh zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy pro bydlení odsouhlaseného stanoviskem č. 
j. 1764/ZZ/16. Zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany je pro navržený účel zcela 
nepřijatelný. Jedná se o bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně. Ve vztahu k zásadám plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu lze dle § 4 odst. 3 zákona zemědělskou půdu I. a II. Třídy 
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
Na základě posouzení předložených podkladů se na jedné straně jedná o soukromý zájem 
bydlení. Na straně druhé o veřejný zájem ochrany zemědělského půdního fondu odnímat 
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přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní - § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Zemědělskou 
půdu, v tomto případě I. třídy ochrany, lze odejmout dle § 4 odst. 3 zákona pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Na základě výše uvedeného posoudil krajský úřad oba zájmy 
a došel k názoru, že veřejný zájem ochrany zemědělského půdního fondu odnímat 
přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní - § 4 odst. 1 písm. b) a odnímat jen nejnutnější 
plochu zemědělského půdního fondu - § 4 odst. 1 písm. d) zákona výrazně převažuje nad 
soukromým zájmem bydlení. 
Se zařazením zbývající části plochy lokality č. 52 o výměře 0,29 ha navržené zčásti v 
návaznosti na zastavěné území, zařazené do IV. třídy ochrany, lze dle ustanovení § 4 písm. 
b) zákona souhlasit za podmínky nezvýšit rozsah záboru zemědělské půdy pro bydlení 
odsouhlaseného stanoviskem č. j. 1764/ZZ/16. Jedná se o méně kvalitní zemědělskou půdu. 
Závěrem krajský úřad upozorňuje, že textová část dokumentace uvádí v tabulce na str. 85 
nadále u lokality č. 51 v poznámce: „Nová plocha. Parkoviště ke hřbitovu na půdě s nejnižší 
tř. ochrany v řešené lokalitě.“ Oproti záboru I. třídy ochrany uvedené v této tabulce. Dále, že 
uvádí v tabulce na str. 84 u nové lokality č. 52 v poznámce: „Nová plocha na půdě ve IV. 
třídě ochrany“. Oproti záboru I. a IV. třídy ochrany uvedené v této tabulce. 
Stanovisko krajského úřadu k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří č. j. 1764/ZZ/16 ze 
dne 29.07.2016, Dohoda řešení rozporu č. j. MMR-42209/2016-81-2 z ledna 2017 zůstávají 
nadále v platnosti. 
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu. 

� tabulka bude upravena 
� lokalita č. 52 bude vymezena pouze v rozsahu IV. třídy ochrany 

Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720) 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním 
plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor 
životního prostředí. 

� příslušným úřadem je Městský úřad Sokolov 

 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 

� bez připomínek 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska 
svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního 
rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního 
zákona v případě územního plánu obce Chlum Sv. Maří Městský úřad Sokolov, odbor životní 
prostředí. 
Vzhledem k tomuto upozorňujeme na následující skutečnosti z hlediska zájmů vodního 
hospodářství: 
Návrh územního plánu obce Chlum Svaté Máří se nachází mimo stanovená záplavové 
území vodních toků. Na území obce se nacházení přispívající plochy, avšak kritické body 
definované studií „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ (viz. 
http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/) se nacházejí mimo území obce, tudíž lze 
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předpokládat minimální riziko povodně při přívalovém dešti. Nově navrhované lokality pro 
bydlení jsou v dosahu vodovodní a kanalizační sítě obce, jež je evidována v Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. 

� příslušným úřadem je Městský úřad Sokolov 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu územního plánu při veřejném projednání (§ 53 odst. 1 
stavebního zákona) 
 
Město Habartov 
Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov 
č.j.: MU/1330/17/Ku ze dne 25.10.2017 
 
vyjádření – STANOVISKO 
 
Město Habartov, zastoupené starostou Ing. Petrem Janurou, 

nemá připomínek 

k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří. 
 
Ing. Petr Janura, starosta města 
 

� bez připomínek 

 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Pobočka Karlovy Vary 
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 
Zn. SPU 538949/2017 ze dne 14.11.2017 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Sv. Maří při veřejném projednání 
 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně 
příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 
 
V katastrálním území Chlum Svaté Máří již byly ukončeny pozemkové úpravy a jejich 
výsledky byly zavedeny do katastru nemovitostí. 
 
K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Máří 
při veřejném projednání nemáme žádné připomínky ani námitky. 
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Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary, Státní pozemkový úřad 
 

� bez připomínek a námitek 

 
 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 
Zn. SBS/34960/2017/OBÚ-08 ze dne 01.11.2017 

 
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří 
 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 19. 10. 2017 Vaši žádost o 
naše stanovisko k výše uvedenému návrhu. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním plánům a k 
regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o 
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem 
životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou 
povinni navrhovat řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a 
dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

Podané námitky se netýkají míst s výskytem ložisek nerostů. Z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského k 
zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách podaných v rámci veřejného projednání návrhu 
Územního plánu Chlum Svaté Maří žádné připomínky.  
  
Ing. Jiří Mašek, předseda úřadu 

 
� bez připomínek 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 
se sídlem v Karlových Varech 
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 
Zn.: KHSKV 11940/2017/HOK/Nov ze dne 19.10.2017 

 
Chlum Svaté Maří, Územní plán Chlum Svaté Maří – závazné stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání 
 

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, 
Rokycanova 1929, Sokolov, doručené dne 18.10.2017, posoudila Krajská hygienická stanice 
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Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán 
ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, předložený návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu Chlum Svaté 
Maří.  

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:  

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum Svaté 
Maří  

se souhlasí. 

Odůvodnění:  

Dne 18.10.2017 byla na KHS KK doručena žádost Městského úřadu Sokolov, Odbor 
stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, Sokolov k uplatnění závazného 
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří při 
veřejném projednání.  

V rámci veřejného projednání byly podány 2 námitky, kterým bylo v rámci návrhu rozhodnutí 
vyhověno. Jedná se o námitky fyzických subjektů, které požadovaly převedení ploch ve 
svém vlastnictví do ploch pro bydlení BV za účelem výstavby rodinných domů.  

K předloženému návrhu rozhodnutí včetně jeho rozhodnutí nemáme výhrady a z hlediska 
ochrany veřejného zdraví lze návrh plně akceptovat.  

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné 
stanovisko.  

 

Ing. Edita Novotná, Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov 
� souhlasné stanovisko 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 
Územní obvod Sokolov 
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov 
Č.j.: HSKV-3553-2/2017-SO ze dne 27.10.2017 

Koordinované stanovisko 
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

Název dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního 
plánu 
Chlum Svaté Maří při veřejném projednání 
Místo: obec Chlum Svaté Maří 
Stavebník - investor: obec Chlum Svaté Maří 
Pořizovatel: Městský úřad Sokolov 
Druh dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního 
plánu 
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Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18. října 2017 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované stanovisko. 

Odůvodnění  
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti 
uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 
458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně 
prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Proti obsahu koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

plk. Mgr. Martin Mulač, ředitel Územního odboru Sokolov 

� souhlasné stanovisko 

 
 Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor regionálního rozvoje 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn.: 1753/RR/17 ze dne 15.11.2017 

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 53 odst. 1 
stavebního zákona - návrh Územního plánu Chlum Svaté Maří 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 18. 10. 2017 
žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří (dále jen „ÚP“). 
 
Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen 
„pořizovatel“), který pořizuje ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). 
 
Přílohou žádosti byl návrh rozhodnutí o námitkách a jeho grafická příloha. 
 
Základní údaje o pořizovaném ÚP: 
Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Chlum Svaté Maří dne 11. 3. 2015. 
Doplňující průzkumy a rozbory byly zpracovány v červnu 2015. Zadání ÚP bylo 
Zastupitelstvem obce Chlum Svaté Maří schváleno dne 9. 12. 2015. Návrh ÚP zpracoval Ing. 
arch. Pavel Krolák, autorizovaný architekt, v květnu 2016. Společné jednání o návrhu ÚP se 
konalo dne 4. 7. 2016. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP, 
zpracovaného v květnu 2017, proběhlo dne 28. 8. 2017. 
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 
orgán územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu 
s § 53 odst. 1 stavebního zákona vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných 
k návrhu ÚP stanovisko: 
 
K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
nemáme připomínek. 
 
Informujeme, že bylo zahájeno řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Karlovarského kraje (dále jen „Aktualizace č. 1 ZÚR KK“) dle § 39 stavebního zákona, v 
současné době ve fázi úpravy návrhu po veřejném projednání. Dokumentace upraveného 
návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK je k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx nebo 
cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz � Témata – Rozvoj regionu a územní 
plánování � Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje. Pořizování Aktualizace 
č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním 
ÚP, bude potřeba návrh ÚP uvést do souladu s ní. 
 
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
 

� bez připomínek 

 

 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn.: 3666/ZZ/17 ze dne 14.11.2017 

 
CHLUM Svaté Maří – návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního 
plánu – stanovisko 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 
18.10.2017 Návrh rozhodnutí o námitkách a uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum 
Svaté Maří a k tomuto vydává následující stanovisko: 
 
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Bez připomínek. 
 

� bez připomínek 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 



 

 79 

K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum Svaté 
Maří při veřejném projednání nemáme připomínky. K zadání návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko zn. 
2918/ZZ/15 dne 06.11.2015, s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Chlum Svaté Maří na životní prostředí, ani 
na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. Upozorňujeme 
však na skutečnost, že pokud v budoucnu dojde k realizaci záměrů naplňujících dikci pro 
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, budou tyto podléhat samostatnému posuzování, pokud by to stanovilo zjišťovací 
řízení. 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 

Bez připomínek. 
 

� bez připomínek 
 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č. j. 2248/ZZ/17 ze dne 31.08.2017. 

� bez připomínek 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 
Stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří při veřejném projednání 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad“) jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 zákona ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), posoudil žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního 
plánování o stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách, které byly k návrhu Územního 
plánu Chlum Svaté Maří uplatněny v rámci veřejného projednání v souladu s § 22 a § 52 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, které se konalo dne 28.08.2017. 
Posouzení vycházelo ze stanoviska krajského úřadu k návrhu Územního plánu Chlum Svaté 
Maří č. j. 1764/ZZ/16 ze dne 29.07.2016, Dohody řešení rozporu č. j. MMR-42209/2016-81-2 
z ledna 2017, projednání stanoviska č. j. 1764/ZZ/16 na Krajském úřadě dne 11.10.2017. 
Dále vycházelo z Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří při veřejném projednání včetně jeho odůvodnění. 
Krajský úřad prověřil jmenovité požadavky vzešlé z námitek uplatněných k návrhu Územního 
plánu Chlum Svaté Maří při veřejném projednání a v souladu s ustanovením §17a písm. a) 
zákona podle § 5 odst. 2 tohoto zákona uplatňuje s přihlédnutím ke stanovisku krajského 
úřadu č. j. 1764/ZZ/16, Záznamu o projednání stanoviska č. j. 1764/ZZ/16 ze dne 11.10. 
2017 následující stanovisko: 
1. námitka: část pozemku p. č. 398, k.ú. Chlum Svaté Maří, převést z plochy rezervy R2 do 
plochy pro bydlení BV za účelem stavby rodinného domu. Po provedené rebonitaci 
zemědělské půdy byla část pozemku převedena do zemědělské půdy s nižší ochranou. Tím 
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byla splněna podmínka uvedená v návrhu územního plánu – „Po převedení dotčených 
pozemků mimo vysoce chráněné půdy“. 

Stanovisko: požadavek – cca 0,09 ha, navrhované využití bydlení, k. ú. Chlum Svaté Maří. 
Jedná se o zemědělskou půdu v druhu pozemku ovocný sad, zařazenou do IV. třídy 
ochrany. Jedná se o zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy odsouhlaseného 
stanoviskem č. j. 1764/ZZ/16 pro bydlení. Dle § 4 zákona odst. 1 a 2 nelze požadavek i přes 
to, že se jedná o méně kvalitní půdy s nižší třídou ochrany, považovat za nezbytný případ. S 
ohledem na potenciál rozvoje území obce bylo v návrhu územního plánu vymezeno 
dostatečné množství ploch určených pro výstavbu rodinných domů. Z tohoto důvodu není 
nutné tyto odůvodněné plochy dále rozšiřovat o plochu vybíhající do krajiny, nenavazující na 
zastavěné území. 
2. námitka: pozemek p. č. 188/2, k.ú. Chlum Svaté Maří, převést z plochy zemědělské – 
soukromé a vyhrazené (NZs) do plochy pro bydlení BV za účelem stavby rodinného domu. 

Stanovisko: požadavek – cca 0,11 ha, navrhované využití bydlení, k.ú. Chlum Svaté Maří. 
Jedná se o zemědělskou půdu v druhu pozemku zahrada, zařazenou do V. třídy ochrany. 
Jedná o méně kvalitní půdy s nižší třídou ochrany, navazující ze dvou stran na zastavěné 
území s bydlením. Jedná se o zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy odsouhlaseného 
stanoviskem č. j. 1764/ZZ/16 pro bydlení. Krajský úřad při projednání stanoviska č. j. 
1764/ZZ/16 ze dne 11.10.2017 se zástupci obce starostou p. Miroslavem Hrůza a 
asistentkou pí. Lenkou Špinarovou, zástupcem Městského úřadu Sokolov Ing. Janou 
Doležalovou souhlasil s ohledem na stav přípravy lokalit Z5 a Z7 pro výstavbu rodinných 
domů se zařazením nově navržené plochy lokality Z52 a pozemku p.č. 188/2, k.ú. Chlum 
Svaté Maří. Dle sdělení starosty obce jsou plochy Z5 a Z7 ve vlastnictví obce Chlum Svaté 
Maří připravovány pro výstavbu a již je Městským úřadem Sokolov vydáno stavební povolení 
na umístění inženýrských sítí v rozsahu: komunikace a terénní úpravy, veřejné osvětlení; 
územní rozhodnutí na umístění zemního vedení elektřiny (VN a NN) a stavební povolení na 
vodovod, kanalizaci a nakládání s vodami. 
Tato lokalita (Z5, Z7 a sousední) je součástí Programu řešení ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 
Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci něhož byla na 46. jednání schválena realizace 
projektu předloženého obcí Chlum Svaté Maří „Chlum Sv. Maří - Příprava stavebních 
pozemků“. V současné době Ministerstvo financí zajišťuje formou veřejné zakázky výběr 
dodavatele stavby. Předpokládaná doba realizace je rok 2018. Následně bude obec Chlum 
Svaté Maří realizovat parcelaci a prodej pozemků pro výstavbu jednotlivých rodinných domů, 
o které byl již v minulosti projeven zájem. To znamená, že je předpoklad, že zastavitelné 
plochy Z5 a Z7 budou vyčerpány již během příštích 4 let. Souhlasné stanovisko krajského 
úřadu ze dne 11.10.2017 nadále trvá. 

� pozemek p.č. 398 v k.ú. Chlum Svaté Maří bude ponechán v ploše rezervy R2 
� pozemek p.č. 188/2 v k.ú. Chlum Svaté Maří bude zařazen do plochy BV 
� v textu ÚP bude použito odůvodnění záboru půdního fondu 

 
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720) 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním 
plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor 
životního prostředí. 

� příslušným úřadem je Městský úřad Sokolov 
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Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 
 

� bez připomínek 
 
Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska 
svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního 
rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního 
zákona v případě územního plánu obce Chlum Svaté Maří Městský úřad Sokolov, odbor 
životní prostředí. 
Vzhledem k výše uvedenému pouze upozorňuje na následující skutečnosti: 
Nově navrhované změny na p. p. č. 398 a p. p. č. 188/2 v k. ú. Chlum Svaté Maří se 
nenachází v aktuálně stanovených záplavových územích. Řešené území se nenachází 
v blízkosti kritického bodu definovaného studií „Riziková území při extrémních 
přívalových srážkách“, tudíž se zde nepředpokládá výskyt povodní z přívalových srážek, 
pouze p. p. č. 398 v k. ú. Chlum Svaté Maří se nachází v ploše přispívající. Předmětné 
parcely, jež jsou navrženy pro individuální bydlení, jsou v blízkosti vodovodní sítě města, 
která je evidována v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále jen 
„Plánu). 
Kanalizační síť se nachází dle Plánu pouze v blízkosti p. p. č. 188/2. 

� bez připomínek 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 
Městský úřad Sokolov 
odbor dopravy 
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Č.j.: 78859/2017/OD/KAME ze dne 23.10.2017 

 
Stanovisko 
Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. d)  zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší 
žádosti pro potřeby řízení  ve věci uplatnění stanoviska k „Návrhu rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří“  při veřejném projednání tímto  
sděluje, že k tomuto  

 
n e m á    p ř i p o m í n e k . 

 
Karel Merxbauer, Silniční hospodářství  
 

� bez připomínek 
 



 

 82 

Městský úřad Sokolov 
odbor stavební a územního plánování 
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Č.j.: 82213/2017/OSÚP/JAST ze dne 2.11.2017 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří při veřejném projednání  
 
 
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové 
péče, příslušný dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 
později platných předpisů, obdržel dne 19.10.2017 žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí 
o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Chlum Svaté Maří při veřejném 
projednání.  
 
K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 
Chlum Svaté Maří při veřejném projednání, ke kterému byly doloženy přílohy včetně 
grafických znázornění námitek, není ze strany dotčeného orgánu státní památkové péče 
z hlediska zájmů státní památkové péče námitek. 
 
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných změn. 
 
 
Jana Šťastná, referent odboru stavební a územního plánování 
 

� bez námitek 
 

2. VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 
VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ DLE § 53 ODST. 1) 
ZÁK. 183/2006 SB. 
Bude doplněno po veřejném projednání návrhu územního plánu. 

 

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z 
HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  

3.1 ŠIRŠÍ VZTAHY 

3.1.1 POSTAVENÍ OBCE V OSÍDLENÍ 

Obec Chlum Svaté Maří leží 8,5 km západně od města Sokolov v západní části 
Karlovarského kraje v  okrese Sokolov. V současnosti spadá pod ORP Sokolov a stavební 
úřad Sokolov. Vlastní zastavěné území obce leží v západní části správního území. Celková 
plocha tohoto území je 30,1 ha s celkovým počtem obyvatel 289 (k 1. 1. 2014). Sousedními 
obcemi ve správním obvodu ORP Sokolov jsou na jihu město Kynšperk nad Ohří a podél 
severovýchodní hranice město Habartov. Na východě Dasnice, na severu Bukovany a na 
jihozápadě Kaceřov.   
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Obec Chlum Svaté Maří je dnes sídlem obecního úřadu, dále řádu Křížovníků s červenou 
hvězdou a kulturního domu. Spádovou obcí je obec Habartov, Kynšperk nad Ohří a Sokolov. 
Pracovní příležitosti v sídle chybí a obyvatelé dojíždí do okolních obcí a měst.  

Území je lesozemědělského charakteru, přičemž vlastnictví zemědělské a lesní půdy je 
značně omezeno pouze na několik subjektů. Nejvýznamnějším vlastníkem pozemků jsou v 
území Lesy ČR s.p., které vlastní veškeré lesy ve správním obvodu. Zemědělskou půdu 
vlastní soukromí zemědělci a řád Křížovníků s červenou hvězdou.  

HISTORIE 

Území na horní Ohři bylo jedním z poměrně nejlépe přírodou, lesy a horami uzavřených 
antropogeografických celků, pokrytými tehdy vesměs rozsáhlými pralesy. K osídlení se hodil 
v nejstarší době především níže položený úrodnější pruh země při Ohři a dolním toku jejích 
přítoků, který byl ve své nejvýchodnější části velmi úzký a teprve v Chebské pánvi nabyl 
směrem k severu i k jihu značnější rozlohy. Několik století po začátku našeho letopočtu, ale 
snad již dříve se do horního Poohří přistěhoval slovanský (český) kmen Sedličanů. Po 
připojení Chebska k českým zemím se ale postupně projevila stagnace městského osídlení 
a území bylo postupně germanizováno.  

Oblast Chlumského prahu byla v minulosti významná především strategicky, a to v době kdy 
na hranici s Chebskou pánví probíhala státní hranice s Chebskem patřící v té době 
Německým zemím. Později se významněji odlišila od ostatních oblastí především těžbou 
hnědého uhlí a s ní souvisejícím rozvojem průmyslu. V době rozkvětu průmyslu začala být 
ostatní krajina využívána především lesnicky. Dodnes je území Chlumského prahu 
zastoupeno vysokým podílem lesní vegetace s produkční funkcí. Zemědělská půda je 
využívána z velké části jako pastviny.  

Samotná obec je spjata od počátku s poutní tradicí. Ještě než zde vznikl poutní kostel, 
chodili poutníci k sošce Panny Marie, která stávala u dřívější dřevěné kaple ze 13. století. 
Tuto kapli nahradil roku 1400 kamenný kostel a ten byl v barokní době nahrazen barokním 
komplexem podle návrhu Kryštofa Diezenhofera a Wolfganga Braunbocka. Jeho dostavba 
se datuje do roku 1702. V tomto roce došlo ještě k přestavbě starého proboštství na jižní 
straně kostela. Prostor kolem kostela uzavřela křížová chodba v jejichž stranách byly 
vybudovány kaple. Kostel se stal už ve 14. století samostatným střediskem duchovní správy. 
S rostoucí proslulostí mariánského kultu rostl i kult chlumské Madony, kam stále častěji 
přicházeli věřící ze širokého okolí. Pro zajištění potřeb rostoucího počtu poutníků zde byla 
roku 1469 zrušena robota a představení křížovnického řádu povolili obyvatelům svobodné 
právo šenku a svobodného nakládání s majetkem. Tato privilegia výrazně odlišila postavení 
chlumského obyvatelstva od okolních vsí. Dominantu obce tvoří jednoznačně barokní poutní 
kostel nanebevzetí Panny Marie, který je napojen na budovu proboštství. V dnešní době tato 
historicky významná a značně rozlehlá část komplexu chátrá a nejsou peníze na její opravu. 
Objekt je situován na východním okraji planiny na zeleném vrchu. Už jeho umístění je 
významné, protože dominuje při pohledu ze širokého okolí. Kolem něj se rozkládá náměstí 
s převládající zástavbou zděných domů vystavených po roce 1850 a reprezentující 
přítomnost vyšší vrstvy místního obyvatelstva. Další zástavba se rozprostírá kolem kostela 
v místech, která byla dříve samostatnými obcemi. Podél dasnické silnice stojí domky na 
území bývalého Rusova. Severní zástavba se hřbitovem patřila pod samostatnou obec 
Drsný Chlum a při vrcholu zeleného vrchu se rozprostírala obec Svatá Máří Pomocná. Její 
dominantou je rozhledna postavená v roce 1903 krušnohorským spolkem, ke kterému 
přiléhal i hostinec. Na jižním svahu kopce stojí také stavba dokládající aktivitu spolků 
vznikajících po společenském uvolnění v 60. letech 19. století. Je jí kaple u Svaté studánky, 
kterou nechal vybudovat spolek pro výsadbu a okrašlování. Tento spolek se zasloužil též o 
výsadbu aleje podél silnice do Dasnic a skupiny stromů kolem hřbitova. 

3.1.2 ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ 

KRAJINA 
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Z geomorfologického hlediska je území součástí Chlumského prahu, který tvoří předěl mezi 
Sokolovskou a Chebskou pánví, Krušnými horami a Slavkovským lesem. Nejvyšším bodem 
je Zelený vrch (570 m.n.m.). Tento předěl je tvořen horninami krušnohorského krystalinika – 
svorem. Vyvýšená poloha v pánevní oblasti byla důvodem vzniku poutního místa, které bylo 
již z dálky viditelné. Geologická skladba sice uchránila území před postupující těžbou, ale 
významným limitujícím faktorem pro rozvoj byla relativní nouze o vodní zdroje.  

Vodní toky náleží do povodí Ohře (1-13-01-0850-0), Libockého potoka (1-13-01-0800-2) a 
Habartovského potoka (1-13-01-0860-0). Největší rozlohu má povodí Habartovského potoka, 
který je zároveň významným vodním tokem a jeho správou je pověřeno Povodí Ohře s.p.. 
Správu ostatních vodních toků zajišťují Lesy ČR. Je respektována příslušnost území do 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebské pánve a Slavkovského lesa a zároveň 
ochranné pásmo léčivých zdrojů II. stupně (II.B) Františkovy Lázně. Nejsou navrhovány 
žádné záměry, které by mohly zásadně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod.  
V území bude podporována retence a zadržování vody v krajině prostřednictvím 
zamokřených ploch nebo drobných vodních nádrží v údolí drobného vodního toku ústícího 
na okraji území do Habartovského potoka v lokalitě zvané Dolina.  

Krajina je charakterizována na základě mapovaného Krajinného typu. V území je 
charakterizován jako lesozemědělská krajina vrchovin Hercynica vrcholně středověké 
kolonizace, kde je cílem zachování mozaikovité rázovitosti krajiny a hospodaření trvale 
udržitelným způsobem při podpoře krajinářských hodnot tak, aby se oblast stala cílem 
turistické návštěvnosti. S těmito cíli je územní plán Chlum Sv. Maří v souladu. 

Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti MT3. 

Klimatické charakteristiky dle Quitta  
Klimatická oblast MT3 
∑ letní dny 20-30 
∑ dny s teplotou ≥ 10°C 120-140 
∑ mrazové dny 130-160 
∑ ledové dny 40-50 
ᴓ °C leden (-3)( -4) 
ᴓ °C duben 6-7 
ᴓ °C červenec 16-17 
ᴓ °C říjen 6-7 
∑ dnů se srážkami ≥ 1mm 110-120 
∑ srážek za vegetační období 350-450 
∑ srážek v zimním období 250-300 
∑ dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 
∑ jasné dny 120-150 

∑ zatažené dny 40-50 

Zemědělská půda je zastoupena na 33% území, z toho připadá 53% na ornou půdu a 35% 
na trvalé travní porosty. Zbytek tvoří především zahrady, méně také ovocné sady. 

Lesní pozemky jsou zastoupeny na 56% území. Na lesních pozemcích je vymezen místní 
ÚSES. Na těchto plochách by měla postupně převládat přirozená skladba lesa. 
V klimaxovém stadiu vývoje lesa bude pak skladba porostů odpovídat cílovým ekosystémům 
viz. návrh ÚSES. 

ÚSES 

Obec Chlum má vymezený na území lokální ÚSES, který je popsán v návrhové části textu. 
ÚSES je vymezen na základě generelu a komplexních pozemkových úprav. Ze zastavěného 
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území je vyjmut lokální biokoridor a tak je systém tvořen dvěma nespojitými větvemi, kdy 
jedna je napojena na ÚSES sousední obce Kaceřov a dále na regionální ÚSES Libockého 
potoka a druhá je napojena na ÚSES podél Habartovského potoka.  Všechny prvky ÚSES 
jsou součástí ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K40.  

 

Popis STG  

Vegetační stupně Trofické řady Hydrické řady 
4 – Bukový A - oligotrofní (chudá, kyselá) 2- omezená 

B– mezotrofní (středně bohatá) 3- normální 
C– nitrofilní (obohacená dusíkem) 4- zamokřená 

5- trvale mokrá 
Cílové ekosystémy odpovídající STG a biochorickému členění: 

Biochora STG Cílové ekosystémy Náhradní ekosystémy 

-4BS 4 A-AB, B-BC 2-5a BUAD, ADJs, LONO  

Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 

 

Vysvětlivky zkratek cílových ekosystémů: 

Mokřadní a pobřežní křoviny a lesy (LO) 
LONO Nivni potoční olšiny olše lepkavé (as. Stellario-Alnetum glutinosae, Arunco-

Alnetum, Carici remotae- Fraxinetum) 
Bučiny a jedliny (BU) 
BUAD Acidofilní bučiny s dubem (as. Carici-Quercetum, Luzulo-Fagetum kromě 

nejvyšších poloh) 
Acidofilní doubravy (AD) 

ADJs  Acidofilní doubravy jedlové suché (as. Abieti-Quercetum - část) 

 

4. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1 INFORMACE O VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyl stanoven dotčeným orgánem 
v procesu projednávání návrhu zadání ÚP Chlum Sv. Maří, neboť mezi požadavky obce 
nepatřilo zpracování variant řešení a nebylo nařízeno posouzení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území. V celém procesu projednávání územního plánu také nebyl uplatněn 
požadavek dotčeného orgánu na posouzení významné evropské lokality nebo ptačí oblasti.   

4.1.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU 
PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A 
PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   

Vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí je příznivé. Území je v relativně 
čisté oblasti bez zásadního ovlivnění emisemi a imisními spady. Díky vyvýšené poloze není 
území obce ovlivněno inverzemi a suspendovanými částicemi z dopravy a ozonem. Vysoký 
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podíl lesů zároveň vytváří dobré podmínky pro přirozenou retenci krajiny, která je v územním 
plánu dále podporována a bude umožněno zakládání zamokřených ploch a retenčních 
nádrží pro zvýšení akumulační schopnosti krajiny v suché oblasti.  Dále je územním plánem 
navržen rozvoj travních porostů v návaznosti na sídlo pro podporu každodenní rekreace 
obyvatel v krajině. V souladu se skutečným stavem v krajině jsou dále vymezovány plochy 
pro rozvoj krajinné zeleně na vhodných plochách je navrženo zakládání sadů pro návrat 
tohoto prvku do krajiny. 

Hospodářský rozvoj je značně závislý na okolních sídlech a městech. V území je proto 
podporován vznik objektů se smíšenou funkcí pro podporu podnikání a rozvoj služeb v obci, 
které budou zároveň sloužit pro podporu a rozvoj služeb pro turisty a podporu cestovního 
ruchu.  Cestovní ruch bude vycházet z přítomnosti poutního místa a plánuje se navázání na 
tuto tradici, kdy návštěvník bude orientován do samotného sídla a nenáročnými 
vycházkovými okruhy bude vždy nasměřován zpět do sídla. Idea je založena na vizi 
vytvoření rekreačního místa pro starší osoby.  

Při dodržení těchto principů a za předpokladu využití rozvojových ploch a příležitostí, které 
nabízí i funkční využití stávajících objektů, se předpokládá vytvoření stabilního prostředí i 
z hlediska společenské soudržnosti obyvatel. Územní plán Chlum Sv. Maří navíc směřuje 
rozvoj obce pomocí požadavků na revitalizaci náměstí a obytných ulic, parkových ploch  a 
plochy brownfieldu, zároveň rozvíjí plochy občanské vybavenosti a ve stávajících plochách 
rozšiřuje možnosti jejich využití.  

Významná pozornost je v území věnována také rozvoji bydlení. Bohužel v současném 
otevřeném světě neznamená dosavadní přístup k rozvoji obce formou rozvíjení podmínek 
pro bydlení udržitelný úspěch. V současnosti je potřeba zaměřit se na příznivější životní 
prostředí pro všechny stávající obyvatele. Teprve potom bude nová výstavba, nové 
příležitosti a příliv nových obyvatel možností, jak pokračovat ve zlepšení veřejné 
infrastruktury obce.  Zdrojem solidních příjmů budou nadále příjmy jejích obyvatel, stejně 
jako nové příjmy z rekreace v okolní krajině. Vyjížďka za prací může být více eliminována při 
zachování a rozvoji služeb v místě.  

Z těchto principů vychází i návrh územního plánu, při jehož aplikaci v území by mělo dojít 
k řízenému rozvoji obce – svébytná rekreační obec s vazbou na vyšší vybavenost 
v Sokolově, ale s dostatkem možností pro vlastní rozvoj služeb.  

4.1.2 SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO 
PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ 
GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM 
PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH.    

Územní plán Chlum Sv. Maří ve svém návrhu předchází negativním důsledkům na okolní 
prostředí i naopak. Z hlediska převážně zemědělského využívání přírody obnovou okolní 
krajiny, z hlediska ovzduší podporou alternativních energetických zdrojů vyjma větrných 
elektráren a nepovolování zdrojů znečištění při rekonstrukcích či nové výstavbě, kde dále 
řeší parkování i likvidaci odpadů, a z hlediska možných lokálních záplav a vodní eroze 
stanovuje požadavek na 30% retenci a 30% vsak dešťových vod přímo na všech pozemcích.  

Územní plán podporuje rozvoj pracovních příležitostí v místě vymezením ploch pro služby a 
občanské vybavení a navrhuje nové plochy pro rozvoj bydlení v měřítku, které odpovídá 
limitům využití území a dochované struktuře sídla.  Plánované rozšíření sídla nebude mít vliv 
na únosnost prostředí a je v souladu s požadavky na požadovaný rozvoj sídla z hlediska 
počtu obyvatel a dalších demografických charakteristik (podpora bydlení mladých rodin 
s dětmi). V území se předpokládá využití ploch pro občanskou vybavenost ve formě zajištění 
služeb starším občanům a zároveň bude rozvoj cestovního ruchu orientován na zajištění 
odpovídajících služeb pro seniory. Tento rozvoj služeb bude z hlediska jejich dostupnosti 
v bývalém okrese Sokolov žádoucí i z dlouhodobé perspektivy, kdy při stávajícím trendu 
stárnutí obyvatelstva bude nutno zajistit péči o klienty s různorodými požadavky.  
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4.2 POPIS OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH K PREVENCI, ELIMINACI, 
MINIMALIZACI, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI ÚČINKŮ NA 
PROSTŘEDÍ  

4.2.1 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ OPATŘENÍ 

Územní plán Chlum Sv. Maří rozvíjí především funkce nezhoršující koncentraci škodlivin – 
bydlení, služby. Zřizování nových výrobních ploch, které by mohly ovlivnit životní prostředí, 
se neuvažuje.  

Řešené území je z hlediska kvality životního prostředí v příznivé poloze. Územní plán jako 
celek usiluje o zlepšení podmínek života obyvatel v obci i v regionu zejména tím, že  

• navrhuje plochy pro kvalitní bydlení v lokalitách s kvalitním obytným prostředím a v 
dotyku s plochami zeleně  

• vymezuje plochy pro rekreaci a sport v dobré pěší dostupnosti z obytného území   
• v návrhu zabezpečuje základní standard vybavení technickou infrastrukturou pro 

trvalé bydlení ubytování v celém území  
• reguluje funkční uspořádání tak, aby umožnilo vznik zařízení dalšího občanského 

vybavení  
• vytváří podmínky pro posílení místní ekonomiky vymezením ploch pro rozvoj služeb a 

cestovního ruchu   

4.2.2 OVZDUŠÍ A KLIMA 

Území není výrazně zatíženo důsledky škodlivých exhalací průmyslu a energetiky, přestože 
jsou zde mohou být při nepříznivých meteorologických podmínkách překračovány imisní 
limity,   

4.2.3 VODA 

Změny navrhované územním plánem nebudou mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani 
neovlivní hydrologické charakteristiky (hladiny podzemních vod, průtoky, vydatnost vodních 
zdrojů). Dodávka vody bude nadále zajištěna ze skupinového vodovodu a počítá se dále 
s napojením na ČOV Dasnice.  

Stávající vodoteče a přírodní vodní nádrže budou udržovány, pravidelně čištěny a 
zabezpečována jejich lokální hydrologická (drenáž území, retardace a retence odtoku 
povrchových vod) a ekologická funkce (migrace biofondu mezi biocentry…) 

4.2.4 PŮDA, ÚZEMÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 

Změny navrhované územním plánem nebudou mít vliv na místní topografii, na stabilitu a 
erozi půdy, na horninové prostředí a nerostné zdroje. Ve správním území obce se neuvažuje 
umístění skládky či jiných zařízení pro ukládání odpadů. Důsledky navrhovaného územního 
rozvoje na půdní fond jsou kvantifikovány v  části 11. 

4.2.5 FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY 

Ze změn navrhovaných územním plánem v řešeném území nevyplývá riziko poškození a 
vyhubení rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů.  

4.2.6 VLIVY NA ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY, JEJICH SLOŽKY A FUNKCE 

Územní plán Chlum Sv. Maří usiluje o vytvoření podmínek pro stavební restituci zachované 
části zastavěných území sídel se zvláštním důrazem na centrální prostory sídelních částí 
s trvalým bydlením. Navrhuje v první etapě zejména doplnění zástavby v prolukách uvnitř 
zastavěného území.  

Změny navrhované územním plánem nepovedou k poškození a ztrátám architektonických, 
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archeologických, geologických a paleontologických památek.  

4.2.7 VLIVY NA STRUKTURU A FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Ze změn navrhovaných územním plánem ovlivní strukturu a funkční využití území zejména:  

• separovaný sběr, recyklace a kontrolovaná likvidace tuhého komunálního odpadu atp. ve 
všech částech obce 

• omezený rozvoj zastavitelných ploch určených pro bydlení v lokalitách navazujících na 
zastavěná území místních částí a využití proluk v zastavěném území 

• revitalizace a rozvoj sportovních zařízení, služeb a občanského vybavení 

4.2.8 HLUK  

V území se nenacházejí významné zdroje hluku.  

4.2.9 VELKOPLOŠNÉ VLIVY V KRAJINĚ  

Vzhledem k celkově nízké intenzitě využití území nepovede souhrnné působení všech 
prostorových jevů a faktorů vyplývajících ze změn navrhovaných územním plánem k 
překročení ekologické únosnosti území. Územní plán svými návrhy naopak přispěje ke 
zlepšení situace v pilíři životního prostředí. 

4.2.10 TECHNICKÁ OPATŘENÍ  

Stávající technická vybavenost sídla zůstane zachována, nové lokality budou doplněny o 
oddílnou kanalizaci, osvětlení a v rámci zajištění elektrické energie bude ve východní části 
Chlumu vybudována nová trafostanice. Individuálně budou povolovány alternativní 
energetické zdroje, zvláště solární panely na objektech jednotlivých domů. 

4.2.11 OPATŘENÍ V ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Dopravní opatření navrhovaná územním plánem se týkají zejména provedení úprav na 
skeletu místních komunikací v sídle Chlum. Nové komunikace budou zpřístupňovat 
rozvojové lokality. Dále bude rozvíjeno zpřístupnění krajiny pomocí navržených účelových 
komunikací.  

 

5. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
(K NÁVRHU KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 
V rámci projednávání zadání ÚP Chlum Sv. Maří nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí.   
Dále nebyl dotčeným orgánem stanoven požadavek na posouzení vlivu na významné 
evropské lokality nebo ptačí oblasti.  
 

6. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO 
ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
S ohledem na konstatování v předchozí kapitole není relevantní. 
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7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍMI 
7.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ  
Územní plán Chlum Sv. Maří nemá odchylky oproti požadavkům zadání. 

7.1.1 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE  

Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro územní plán Chlum Sv. Maří žádné konkrétní 
požadavky, územní plán je však v souladu se stanovenými republikovými pritoritami. 

Požadavek zapracování VPS E.05 pro vedení VVN 400 kV jako propojení TRVítkov – 
Pomezí je zapracován. Stejně tak je v území respektována specifická oblast rekreace a 
cestovního ruchu SR9 Sokolovsko a koncepce rekreačního využití je navržena v souladu se 
stanovenými územními předpoklady. Dále územní plán plní priority územního plánování v 
oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel, v oblasti hospodářského rozvoje a 
ochrany životního prostředí.  

Z ÚAP KK ani z ÚAP ORP nevyplývají žádné konkrétní požadavky, které by nebyly již řešeny 
v rámci nadřízených dokumentacích. Z ÚAP ORP vyplývá pouze požadavek vymezení 
plochy pro OV, který je splněn. 

 Návrh územního plánu rovněž zapracoval požadavky občanů a obce na rozvoj území při 
současném dodržení limitů využití území, které jsou respektovány. 

Řešení územního plánu ve výsledku využívá silných stránek a příležitostí při současném 
posilování slabých stránek a hrozeb vyplývajících z ÚAP ORP Sokolov. 

PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Územní plán Chlum Sv. Maří požadavky plní.  

Urbanistická koncepce stabilizovaného území je zachována a respektuje se stávající 
charakter zástavby, vyhlášené národní kulturní památky (NKP) i stanovené ochranné pásmo 
probošství sv. Máří Magdalény s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Nové samoty nebo 
izolovaná zástavba se nenavrhuje. Je však navržena obnova historicky zastavěného území v 
místní části Dolina. V krajině je respektován návrh Plánu společných zařízení vzešlý z 
ukončených Komplexních úprav.  

Jsou stanoveny plochy s rozdílným využitím dle metodiky MINIS, s jedním hlavním využitím, 
a přípustným, nepřípustným a podmíněně přípustným využitím. Respektován je stávající 
charakter zástavby, včetně hladiny zástavby. Vypuštěným některých ploch z platného 
územního plánu bude docíleno rychlejšího rozvoje obce při současném nerozmělňování 
zástavby do krajiny. Dále jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky 
pro využití ploch (minimální výměra stavebních pozemků). Návrh územního plánu respektuje 
kulturní, urbanistické architektonické a přírodní hodnoty území a rozvíjí předpoklady pro 
rozvoj cestovního ruchu a občanského vybavení dle požadavků vyplývajících z příslušnosti 
ke specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko.  

Územní plán je zpracován pro celé správní území obce Chlum, přičemž rozvoj sídla je 
situován přednostně do zastavěného území, proluk a do lokalit navazujících na hlavní osy 
silnic a místních komunikací. Návrh ÚP Chlum Sv. Maří umisťuje plochy pro bydlení, veřejná 
prostranství, služby, občanské a technické vybavení pro cca 80 nových obyvatel a 60 
rekreantů. Celková návrhová kapacita rozvojových ploch je 430 obyvatel včetně rekreantů. 
Přednostně jsou využity pozemky nezatížené složitými vlastnickými poměry. Při návrhu 
rozvojových ploch jsou respektovány katastrální hranice pozemků. ÚP Chlum Sv. Maří 
neumožňuje využití území pro rozvoj fotovoltaických ani větrných elektráren. Solární systémy 
budou povoleny pouze jako součást obytných domů. Územní plán vymezuje územní rezervy 
pro rozvoj bydlení při současném splnění zvláštních požadavků popsaných v návrhové části 
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textu.  

Navrhuje se vyvážený nárůst trvalého a rekreačního bydlení. Územní plán navrhuje plochy 
pro turistické využití území v návaznosti na poutní areál kláštera a umožňuje využití území 
pro zajištění služeb občanské vybavenosti i pro širší okolí sídla.  

Realizace jednotlivých ploch je závislá na budování technické infrastruktury jako 
podmiňujících investic pro územní rozvoj zejména mimo zastavěné území. Nestanovením 
pořadí změn v území územní plán umožňuje pružně reagovat na skutečnou poptávku a část 
rozvojových ploch nevyužít. 

POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Územní plán Chlum Sv. Maří požadavky plní. 

Doprava 

V návrhu ÚP jsou navrhovány nové místní a účelové komunikace pro zpřístupnění 
rozvojových lokalit a krajiny. 

Součástí řešení územního plánu je návrh doplnění sítě pěších cest, upravených tak, aby bylo 
možno po nich zřídit nové naučné stezky. K tomuto účelu budou využity všechny vhodné 
vycházkové cesty. Realizovány budou tak, aby umožnili bezbariérový přístup a dostatek 
odpočinkových míst. 
Navrhuje se zřízení parkovacích stání (reorganizace parkování) na náměstí, za kostelem a 
v rámci obytných ulic avšak při zajištění pásu zeleně oddělujícího vozovku od pásu pro 
chodce. Žádné z těchto parkovišť nebude zátěží pro životní prostředí, vzhledem k jejich 
velikosti a rozmístění v řešeném území. 

Technické vybavení  

V návrhu ÚP jsou využívány všechny stávající obslužné systémy T.I., předpokládá se jejich 
rozšíření do rozvojových lokalit a úprava, nepočítá se však s novými objekty technické 
infrastruktury. V případě kanalizační sítě se počítá s vybudováním nové oddílné kanalizace. 
Z důvodů zpomalení odtoku dešťových vod z území je navržena likvidace srážkových vod, 
zejména ze střech jednotlivých nemovitostí, zásakem na přilehlých pozemcích. 

Je navržena nová trafostanice v lokalitě, kde nelze využít výkonovou rezervu stávajících 
trafostanic, umístění řeší vydané ÚR.  

Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí (vodovody, kanalizace, elektrická 
vedení, sdělovací kabely, apod.) jsou respektována a chráněna.  

Je respektována stávající koncepce nakládání s odpady a nejsou navrhovány plochy pro 
skládku tuhých komunálních odpadů. V rámci obce se počítá se zřízením kompostové 
deponie pro uložení a následné využití biologického odpadu. 

V návrhu ÚP není upřesněno vedení liniových staveb technické infrastruktury, v rámci 
přípustného využití se však počítá s možností umístění souvisejícího technického vybavení v 
rámci rozvojových i stávajících ploch. 

Občanské vybavení  

Územní plán Chlum Sv. Maří navrhuje plochu občanského vybavení pro zajištění sociálních 
potřeb obyvatelstva širšího okolí sídla. Navrhuje se zřízení domova pro seniory se 
specifickými požadavky. Územní plán neuvažuje vzhledem k počtu trvalých obyvatel nové 
specifické plochy pro obchodní komplexy v místě. Počítá se však s využitím pro sociální 
služby orientované na seniory.  

Dále se ÚP soustředí na oživení služeb a cestovního ruchu v rámci sídla. Navrhuje se zřízení 
restaurací a malých venkovských hotelů pro seniory.  

Veřejná prostranství 
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Do ploch veřejného prostranství jsou zahrnuty náměstí, ulice, chodníky, zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení.  Ostatní veřejné prostory jsou součástí prostor 
účelových komunikací a sídelní a krajinné zeleně.  

Všechny tyto prostory se navrhuje revitalizovat a upravit pro pobytovou funkci s mobiliářem.  

PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán Chlum Sv. Maří požadavky plní. 

Návrh územního plánu Chlum vychází z požadavku ZÚR, která území vymezuje v rámci 
specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu. Tento fakt podtrhuje také přítomnost areálu 
poutního kláštera kam se každoročně sjíždí lidé z okolních obcí i ze zahraničí na tradiční 
pouť. Proto je územním plánem navrženo vytvoření okružních cest doplněných o mobiliář a 
naučné tabule.  Umožněno bude v rámci krajiny umisťovat nové drobné sakrální prvky 
doprovázené zelení a mobiliářem.  

Řešení krajiny vychází také z aktuálních problémů ZPF a navrhuje se řešení pro zajištění 
ochrany ZPF před vodní erozí. Navrženo je zatravnění lokality „Dolina“ v návaznosti na 
zastavěné území, které zároveň zajistí přechod do krajiny a využití lokality pro každodenní 
rekreaci obyvatel. Dále je navržena ochrana stávajících interakčních prvků i ostatních 
protierozních mezí (meze).  

Území se nachází v relativně suché oblasti bez dostatečných zdrojů vody, proto je v území 
umožněna akumulace vody v malých vodních nádržích a zakládání mokřadů v návaznosti na 
bezejmenný vodní tok v řešeném území. V území je dále řešen ÚSES, převážně na lesních 
pozemcích, kde se počítá se změnou druhové skladby dřevin dle cílových ekosystémů.  

Lesní pozemky jsou respektovány jako nezastavěné území, zachování jejich celistvosti se 
řídí lesním zákonem. Zpřístupnění lesních pozemků, jakožto vymezování účelových cest v 
krajině je převzato z Plánu společného zařízení řešeného v rámci Komplexní pozemkové 
úpravy. Případné další cesty budou navrženy až na základě pasportu stezek a cest v krajině. 

7.1.2 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Územní plán Chlum Sv. Maří vymezuje plochy pro územní rezervy v severní části sídla. 
Územní rezervy jsou určeny pro bydlení a podmínky pro jejich využití jsou stanoveny 
v návrhové části textu (překážkou vymezení návrhu je přítomnost 1.třídy ochrany ZPF).   

7.1.3 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VĚŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
OPATŘENÍ A ASANACÍ 

Územní plán Chlum Sv. Maří požadavky plní. 

ÚP navrhuje plochy a koridory VPS a VPO dle zadání a přejímá také další z nadřazené 
dokumentace  ZÚR Karlovarského kraje. Vymezen je na základě požadavku  

7.1.4 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 
BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

Územní plán Chlum Sv. Maří nevymezuje takové plochy. 

7.1.5 POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Návrh Územního plánu Chlum Sv. Maří nebyl zpracován ve variantách. 

7.1.6 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEHO 
ODŮVODNĚNÍ 

Územní plán Chlum Sv. Maří plní požadavky ohledně obsahu územního plánu pro textovou 
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část výroku, grafickou část a odůvodnění. Součástí územního plánu je vyhodnocení záborů 
ZPF a PUPFL dle příslušných zákonů a metodik. Územní plán je zpracován v datovém 
modelu MINIS.  

7.1.7 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

Návrh Územního plánu Chlum Sv. Maří nepodléhá vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území.   

 

8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 
KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE (§43 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
Návrh územního plánu neřeší žádné nadmístní záměry, které by nebyly řešeny v ZÚR. 
 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A 
VYBRANÉ VARIANTY  
Řešení územního plánu vychází z tradičního uspořádání sídla, které se rozvíjelo 
v návaznosti na poutní areál kostela, kam se každoročně sjížděli turisté na tradiční pouť. 
V minulosti byla obec jako jedna z mála osvobozena od roboty a místní obyvatelé dostali 
právo svobodného nakládání s majetkem a právo šenku. To mělo přispět k zajištění potřeb 
rostoucího počtu poutníků. Podobně se snaží územní plán Chlum Sv. Maří směřovat rozvoj 
území a zajistit tak v sídle rozvoj služeb, občanského vybavení a obnovu tradičních 
krajinných hodnot, které v území zcela chybí navzdory každoroční pouti, která láká (nebo 
spíše už neláká) mnoho zahraničních turistů. Tento ostrý kontrast mezi nabídkou služeb a 
poměrně vysokým turistickým potenciálem vytváří v území stagnaci a vzbuzuje dojem 
neschopnosti obnovy tradičních hodnot. Proto územní plán přijal tuto výzvu a spolu 
s rehabilitací sídla navrhuje také provázanost s krajinnými hodnotami, přičemž hlavní 
pozornost je směřována na obec a její nejbližší okolí bez vytváření vazeb na okolní sídla (po 
vzoru poutních míst, kde poutníci odpočívali a čerpali novou energii pro zpáteční cestu 
domů). Podporována je úprava cest pro zpevněné chodníčky s mobiliářem a drobnými 
sakrálními prvky doprovázené zelení, dále je navrženo zatravnění ploch navazujících na 
zastavěná území a vytváření tak přechodu do krajiny využitelného též pro každodenní 
rekreaci obyvatel. Podpořeno je využití krajiny pro ovocné sady na vhodných pozemcích 
jižních expozic s cílem navrátit do krajiny tradici užitkových zahrad navazující na areály 
klášterů. Zachovány zůstanou významné panoramatické výhledy do krajiny na Zeleném 
vrchu. Trvalé travní porosty budou udržovány tak, aby nedošlo k samovolnému zarůstání 
pozemků. Bude podporována instalace laviček s výsadbou solitérních stromů nebo malých 
skupinek stromů. Zeleň v celé obci bude inventarizována a bude navržena její obnova spolu 
s revitalizací veřejných prostranství. Všechny ulice budou upraveny na funkci pobytovou se 
zelení, pásem pro chodce a parkovacími stáními.  

Koncepce rozvoje území obce vyzdvihuje hlavní zjištěné silné stránky a příležitosti a 
upozorňuje na nutnost řešení stránek slabých a případných budoucích hrozeb. Proto do 
ochrany a rozvoje civilizačních a kulturních hodnot zařazuje zachování urbanistické struktury, 
její vnitřní revitalizaci, koncepční rozvoj a lepší vnější začlenění do krajiny. 

Územní plán Chlum Svaté Maří vytváří předpoklady pro posílení úlohy obce v regionu coby 
poutního místa s rezidenčně-rekreační funkcí, zcela odlišné od okolních obcí podobně, jak 
tomu bylo ještě na začátku minulého století. Výrazně se proto rozšiřuje nabídka pracovních 
příležitostí v cestovním ruchu a možnosti podnikání i bydlení. Cílem návrhu ÚP je obnovení 
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rezidenčně-rekreačního charakteru území v návaznosti na postupně obnovovaný poutní 
areál.   

V sídle je řešena technická infrastruktura a všechny stávající i nové objekty jsou navrženy k 
napojení na vodovodní a kanalizační síť s ukončením v ČOV.  

Všechny navržené plochy a koridory budou v rámci projednání návrhu územního plánu 
zváženy všemi dotčenými orgány. 

Vzhledem k tomu, že ZÚR neuvažují s obcí v rozvojové ose krajského významu, je v návrhu 
územního plánu uvažován rozvoj v souladu s požadavky na územní rozvoj mimo tuto osu. 
Požadavky vyplívající z PÚR, ZÚR a zadání územního plánu směřují prioritně k zachování 
zemědělského využití v území a dále k rozvoji turistického potenciálu poutního místa.  

Požadavek ze zadání územního plánu stabilizovat území v návaznosti na stávající poutní 
areál je splněn. Další rozvoj turistického potenciálu obce je řešen v rámci tzv. měkké turistiky 
(návrh nových cyklistických a turistických tras). Významný je návrh propojení území obce 
okružní naučnou stezkou se Svatou studánkou. Rozvoj turistické infrastruktury je umožněn v 
rámci stávajících objektů i navrhovaných lokalit a pak v návaznosti na stávající aktivity 
podporující turistickou atraktivitu obce.  

Technická infrastruktura nebude doplněna o ČOV v řešeném sídle, neboť již bylo 
realizováno propojení na ČOV Dasnice. Plynofikace sídla se nepředpokládá. Součástí řešení 
je také návrh rozvoje potřebné technické infrastruktury jako podpora trvalého bydlení v 
Dolině. Územní plán dále rozvíjí kapacity elektrifikačních soustav a vodohospodářské 
infrastruktury pro zajištění dodávky elektřiny, vody a odkanalizování ve všech rozvojových 
plochách.  

Z původního územního plánu byly převzaty ne všechny nevyužité plochy rozvoje – 
především byly vypuštěny plochy západně od sídla, které jsou blokovány závazky 
soukromého zemědělce vůči Státnímu pozemkovému úřadu. Dále není převzata plocha 
rozvoje bydlení v současném sadu nad Dolinou, neboť se nachází ve místě s vysoce 
chráněnými půdami. Všechny takovéto plochy jsou pouze územními rezervami pro budoucí 
rozvoj obce, pokud se nenachází v současném nebo historicky zastavěném území. Zcela 
nové záměry se proto v území oproti platnému územnímu plánu nenacházejí vyjma návrhu 
veřejného parku poblíž rozhledny. Dochází pouze k lepšímu určení funkčního využití ploch, 
například budov s bývalými byty pro smíšenou funkci bydlení a podnikání, s možností 
ubytování. 

Nabídka ploch v území i tak umožňuje různorodý výběr velikosti ploch pro investory, které 
jsou spolu se zastavěním diverzifikovány dle blízkosti k centrům zástavby. Všude je 
zastavění přizpůsobeno současnému charakteru území.  

U ploch pro bydlení předpokládá územní plán tento postup jejich využití – jako první fázi 
dostavbu stávajících rozestavěných lokalit.  Až v další fázi otevření nových lokalit v přímé 
návaznosti na zastavěné (rozestavěné) území (návaznost infrastruktury) a nakonec otevírání 
nových lokalit (zcela nová infrastruktura). Předpokladem otevírání nových lokalit je 
vybudování potřebné technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, trafostanice). 

Do jednotlivých lokalit jsou přivedeny nové místní komunikace v rámci návrhu veřejných 
prostranství. Současně jsou navrženy účelové komunikace pro lepší prostupnost krajiny. 

Krajina je řešena s ohledem na protierozní ochranu a ochranu ekosystémů. Cílem řešení 
bylo také posílit retenční schopnosti území prostřednictvím navrženého rozšíření travních 
porostů a zeleně. Součástí řešení je také návrh ÚSES pro zajištění migrace a trvalé 
existence rostlinných a živočišných druhů.  

Na základě uvedených změn, spolu s očekáváním rozšíření pracovních příležitostí v místě a 
dále se zlepšením poptávky po rekreačních aktivitách v této části Karlovarského kraje,  lze 
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předpokládat další mírný rozvoj řešeného území v následujících letech a jeho návrat k jednomu 
z nejdůležitějších míst rekreace, odpočinku do dvaceti let.  

 

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Platný územní plán obce Chlum Sv. Maří byl zpracován dle starého stavebního zákona a 
rozsah návrhových ploch pro zástavbu byl vzhledem k omezenému používání rozdílných 
způsobů využití větší, než bylo nutně potřebné.  

Vyhodnocení využití vymezených zastavitelných ploch a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch je podrobně provedeno, avšak s ohledem na tvorbu nové územně 
plánovací dokumentace je přejímáno vymezení ploch ÚPo s úpravami,  doplněními a 
v některých případech jsou i nevhodné plochy vypouštěny, a následně je vše konkretizováno 
v odůvodnění územního plánu v kapitole s porovnáním záborů ZPF. 

Obecným problémem využití zastavěného území jsou i po schválení starého územního plánu 
Chlumu vlastnické vztahy v území. Zastavěná území (včetně intravilánu 1966) byla 
dlouhodobě uvažována k zastavění, ale majitelé pozemků tuto zástavbu chtěli a do 
budoucna chtějí realizovat sami a většinou pouze pro své rodinné příslušníky, neboť se 
jedná o rekreační plochy stávající zástavby, které nelze považovat za neúčelné využití 
zastavěného území. Proto dosud došlo k několika využitím v zastavěném území, a to 
převážně u ploch, kde byl zajištěn většinový vlastnický podíl obce. U ostatních ploch dosud 
probíhají dohody a směny, aby byly v budoucnosti pro rozvoj obce také využitelné. 

Proto nelze se stabilizovanými plochami v obci s ohledem na nutný přírůstek obyvatel (nejen 
přirozenou cestou) pro udržitelný rozvoj zatím uvažovat – dojde pouze k rozmělnění 
stávajícího obyvatelstva do více bytových jednotek.  

V územním plánu byly proto dle nového stavebního zákona vytipovány rozvojové plochy 
v zastavěném území pouze na pozemcích současně nezatížených vlastnickými vztahy, které 
ve výsledku tvoří v Chlumu více jak čtvrtinu všech rozvojových ploch pro zástavbu.   

Podobná situace s vlastnictvím pozemků je bohužel i v zastavitelných plochách po obvodu 
obce, kde návrh územního plánu doplňuje a sceluje tvar zastavěných území tak, aby dotvořil 
charakter a ucelený obraz obce. 

 

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ   

Platný Územní plán obce Chlum Sv. Maří počítal s možností využití zastavěného území pro 
zástavbu, přičemž v území bylo využito množství nových ploch v souladu s platným územním 
plánem. Využity byly návrhové plochy pro občanské vybavení, pro bydlení, smíšené obytné 
domy, technické vybavení a veřejná prostranství. Celkově bylo využito téměř 100% všech 
navrhovaných ploch v zastavěném území obce. Využité plochy platného územního plánu činí 
cca 0,9 ha. O cca 0,5 ha navyšuje nový ÚP rozvojové kapacity zastavěného území oproti 
platnému ÚP.  Takže některé plochy dosud nevyužité jsou součástí návrhu územního plánu 
tak, aby bylo účelně využito zastavěné území obce.   

Obecně  se předpokládá přesun stávajících obyvatel do nových ploch bydlení – dojde 
k rozdělení rodin. Dohromady to tedy bez změny vlastnických vztahů v zastavitelných 
plochách v zastavěném území znamená přírůstek (pouze o potomky)  22 RD x 2 = 44 
obyvatel v horizontu dvaceti let, tedy o 2 obyvatele ročně. Tento počet lze tedy chápat pouze 
jako rezervu dalšího možného rozvoje obce - jedná se o přírůstek 15% za celé návrhové 
období ÚP.  
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V zastavěném území je třeba navíc počítat s kapacitami pro občanské vybavení, kde se 
navrhuje využitím pro sociální služby (domovy důchodců pro seniory se specifickými 
potřebami) a navýšenými kapacitami v objektech smíšené venkovské zástavby, kde se 
počítá s vybudováním služeb pro turisty. V těchto objektech se návrhová kapacita 
nezahrnuje do maximálně přípustného rozvoje obce stanoveného na 373 obyvatel.  

 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY     

Nové plochy pro bydlení jsou oproti schválenému územnímu plánu eliminovány. Nové 
návrhové plochy v novém územním plánu odpovídají pouze cca 50%  platného územního 
plánu, to znamená, že cca 50% návrhových ploch bylo vypuštěno z návrhu nového 
územního plánu tak, aby návrh odpovídal současnému tempu rozvoje obce. 

Dle vyhodnocení využitelnosti zastavitelného území se jedná o maximálně 36 nových 
obyvatel v horizontu 20ti let (18 až 20 RD mimo zastavěné území), což představuje 
průměrně 1 rodinný dům dokončený za rok, a znamená 12% plánovaný nárůst obyvatelstva 
v návrhovém období územního plánu. Dohromady se zastavěným územím se počítá s max. 
80 obyvateli. 

Z uvedeného vyplývá, že všechny plochy v novém územním plánu mimo zastavěné území 
mají své jasné, nezaměnitelné určení a polohu a odpovídají současnému tempu výstavby 
obce.  

Další podrobnosti a důvody vymezení nových ploch jsou uvedeny v odůvodnění záborů ZPF. 

 

11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ 
FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

11.1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) 

11.1.1. CELKOVÝ ROZSAH POŽADOVANÝCH PLOCH, ÚDAJE O DRUHU POZEMKŮ, 
BPEJ A TŘÍDĚ OCHRANY ZPF 

K záboru ZPF dochází v k.ú. Chlum svaté Maří. Součástí vyhodnocení je porovnání  
navrhovaných záborů oproti stávajícím záborům z platného územního plánu Chlumu svaté 
Maří, které jsou do nového zpracování přebírány.   

K trvalému záboru jsou určeny plochy uvedené v tabulce vyhodnocení ZPF o celkové  
výměře 6,3972 ha. Územní plán je vlastně převzatým platným územním plánem obce, 
z kterého bylo cca 5 ha rozvojových ploch vyjmuto z důvodu optimalizace využití území, 
ochrany ZPF a rozvoje krajinných hodnot území. Převzaté zábory jsou vyhodnoceny na 5,3 
ha, nově jsou ale navýšeny o cca 1ha – to je dáno pouze větší přesností zpracování nového 
územního plánu a doplněním malých ploch v prolukách dle projednání. 

Rozvojové plochy zasahují převážně do V. třídy ochrany (4,81 ha), výjimečně také do I. ( 
1,29ha) třídy ochrany. Zábory ve vyšších třídách ochrany jsou odůvodněny v tabulce záborů 
ZPF a ve zdůvodnění řešení níže. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) vyjadřuje svým pětimístným kódem půdní 
vlastnosti a další stanovištní poměry jako je klima a reliéf následovně:  

1. 1. číslo =  klimatický region 

2. 2. a 3. číslo = charakteristika hlavní půdní jednotky 
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3. 4. Číslo = kombinace sklonitosti a orientace vůči světovým 
stranám  

4. 5. číslo = vyjádření hloubky a skeletovitosti půdy 

V rámci územního plánu se pracuje s prvním třemi čísly BPEJ následovně: 

 Klimatické regiony v řešeném území 

Kód 
regionu 

symbol charakteristika 
suma teplot na 

10°C 
průměrná 

roční teplota 

průměrný 
roční úhrn 

srážek v mm 

vláhová 
jistota 

5 MT 2      mírně teplý, mírně 
vlhký            2200 - 2500 7-8 550-650 

(700) 4 - 10 

7 MT 4 mírně teplý, vlhký           2200 - 2400 6-7 650-750 > 10 

 

VÝPIS A CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH PŮDNÍCH JEDNOTEK (HPJ)  

dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví charakte-
ristika bonitovaných půdně ekologických  jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, Změny 546/2002 Sb. 

HPJ 
genetický půdní 

představitel 
půdní druh půdní substrát poznámka 

29 

HP, HP kyselé středně těžké kyselejší 
metamorfavané 

horniny 

v KR 7 slabě 
oglejované 

37 

HP,HP kyselé,HP 
podzolové,RA 

lehké až lehčí 
středně těžké 

všechny pevné 
horniny 

mělké půdy silně 
skeletnaté 

40 

HP aj. včetně oglejených 
subtypů 

lehké až lehčí 
středně těžké 

různé substráty extrémně svažité 
polohy (do 120 )    

47 

OG středně těžká svahoviny s eolickou 
příměsí 

doč. zamokřené, až 
stř. skeletovité 

50 

HP oglejená, OG středně těžká žula, rula svor, filit, 
opuka aj. 

sklon k zamokření 

53 

OG, HP oglejená středně těžká,  
těžká spodina 

písky na jílech, 
smíšený terciér 

často bezodtokový 
reliéf 

67 

GL středně těžká až 
velmi těžká 

jíly, koluviální 
sedimenty, smíšené 

svahoviny 

deprese, převážně 
TTP 

68 

GL zrašeliněná, GL středně těžká až 
velmi těžká 

jíly, koluviální 
sedimenty, smíšené 

svahoviny 

úzká deprese 

72 

GL zrašeliněná převaha těžší 
zrnitosti 

těžké koluviální a 
nivní sedimenty 

deprese nivy, 
zamokřené 

73 

OG zbažinělé, GL středně těžká až 
velmi těžké 

těžké smíšené 
svahoviny 

svahové polohy 
prameniště 

BPEJ a třídy ochrany ZPF 

Kód 
BPEJ 

Třída 
ochrany 

Kód 
BPEJ 

Třída 
ochrany 

55600 I 72954 V 
72901 I 73716 V 
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72911 I 73746 V 
72904 II 74067 V 
72914 III 74068 V 
75011 III 74078 V 
72941 IV 75041 V 
75301 IV 76701 V 
57201 V 76811 V 
72944 V 77313 V 

Charakteristika tříd ochrany ZPF 

Půdní jednotky jsou zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy podle metodického pokynu 
ze dne 12.6.1996 č. a.: OOLP/1067/96: 

• I. třída: nejcennější půdy, vyjmutí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu.  

• II. třída: zemědělské půdy v rámci klimatického regionu s nadprůměrnou produkční 
schopností, vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné, s ohledem na územní 
plánování jen podmíněně zastavitelné  

• III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, v 
územním plánování možno eventuálně využít pro výstavbu. 

• IV. třída: půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu. 

• V. třída: ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely 
postradatelné; předpoklad efektivnějšího nezemědělského využití (s výjimkou 
ochranných pásem, chráněných území ap.) 

11.1.2. ODTOKOVÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Odtokové a hydrologické poměry jsou jevy, ovlivněné řadou faktorů v čele s klimatickými a 
fyzicko-geografickými podmínkami.  

Ve volné krajině bude podporováno zvyšování retenční schopnosti krajiny zatravňováním, 
zakládáním mokřadů, tůní, a ploch zeleně, včetně úpravy dřevinné skladby lesních porostů.  

V zastavěných plochách bude požadována 30% retence v rámci každé rozvojové plochy. 
Odtokové poměry budou řešeny příslušnou částí projektové dokumentace staveb.  

Podél liniových staveb budou řešeny zasakovací pásy bránící svévolnému povrchovému 
odtoku.   

11.1.3. ÚDAJE O AREÁLECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, SÍTI HOSPODÁŘSKÝCH CEST A 
JEJICH NARUŠENÍ 

Zemědělská půda je zčásti využita pro travní porosty a zčásti je využívána pro produkci 
zemědělských plodin.  Louky jsou jednou ročně sekány pro výrobu sena a senáže.  

Síť hospodářských cest stejně jako ostatní cesty a stezky v krajině budou navrženy k řešení 
na základě pasportu, který dosud neexistuje, ale detailněji prověří stávající cestní síť pro 
optimalizaci cestní sítě než návrh územního plánu, který pouze přebírá již známé záměry 
z komplexních pozemkových úprav.   

11.1.4. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY 

Odvodňovací stavby v území nejsou zjištěny. Území se nachází v suché oblasti.   
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11.1.5. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF, ÚSES A POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

Z celkové rozlohy 159 ha zemědělské půdy připadá 35% na ttp a 53% na ornou půdu. Lesní 
pozemky jsou zastoupeny na ploše 56% území a zabírají rozlohu 262 ha.  

ÚSES je podrobně řešen v návrhové části územního plánu – v textové části v kapitole 5.2. 
Grafické znázornění jednotlivých prvků je ve výkrese č.2 Hlavním.  

Projekt komplexních pozemkových úprav je zpracován a s návrhem územního plánu je 
v souladu. 

11.1.6. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

Návrh zastavěného území je proveden ke dni 1.2.2016. Do zastavěného území zasahují 
zábory většinou o velikosti do 2000m2, které se nevyhodnocují, několik větších je součástí 
tabulkového vyhodnocení – tvoří celkem 2,74 ha. Nevyhodnocované jsou lokality č. 1, 24, 
30, 50 (bydlení), 27(smíšená), 23, 29 (občanské vybavení), 28, 22 (dopravní a veřejných 
prostranství).      

11.1.7. NAVRHOVANÉ VYUŽITÍ ZPF 

Územní plán počítá se stávajícím využitím zemědělské půdy a navrhuje některé nové využití 
zemědělských pozemků – ve prospěch ovocných sadů. Jinak se počítá se stávajícím 
využitím ZPF. Navrhované změny kultur navazují na historický způsob využívání ZPF 
v řešeném území, což povede k jeho větší ochraně.  

11.1.8. VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF 

ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ  

Navržené zábory vycházejí z platného územního plánu a v návrhu nového územního plánu 
jsou optimalizovány na základě vhodnosti pro zachování urbanistické struktury obce. Zcela 
vypuštěny byly některé plochy západně od obce (v místě, kde se každoročně koná tradiční 
pouť – celkem 5ha), některé plochy byly velikostně upraveny (upřesnění na novou 
katastrální mapu) a některé plochy jsou zcela nové - jsou zakládány především jako obnova 
krajiny, přičemž zábory ZPF nevyžadují. 

Přednostně byly k nezemědělskému využití v novém územním plánu navrženy nezastavěné 
pozemky v zastavěném území obcí – v prolukách a zadních pozemcích v návaznosti na 
stávající zástavbu, včetně revitalizace ploch brownfields. Dále měly přednost plochy, 
doplňující proluky navazující na zastavěné území obcí. Mimo zastavěné území obcí byly 
vymezeny plochy až následně a upřednostněny ty na půdách s nižší třídou ochrany.  

Nejvýznamnější plochu záborů činí plochy pro bydlení, dohromady 4,5 ha, z čehož  cca 2,7 
ha zasahují do zastavěného území a další 1,8 ha do proluk a do historicky zastavěných 
území.  

Plochy smíšené obytné zasahují přednostně do zastavěného území, stejně tak plochy pro 
občanské vybavení. Výjimkou je plocha občanského vybavení navazující na Lítovskou 
výsypku, která bude souviset s provozem naučné stezky podél této rekultivované výsypky a 
její umístění je proto nezaměnitelné.  

Další plochy záborů tvoří již pouze dopravní infrastruktura a plochy veřejných prostranství 
navržené pro zajištění parkovacích míst, příjezdů k lokalitám a nových cest v krajině. 

Zábor pro bydlení na I. třídě ochrany je navržen v lokalitě Dolina, kde dojde k obnově 
pozůstatků historické zástavby obce v místech nepřístupných pro zemědělské obdělávání, a 
v lokalitě u Lítovské výsypky, kde je již vydáno územní rozhodnutí na zástavbu a souhlas s 
odnětím ze ZPF. 

Zábor v nezastavěném území je oproti platnému ÚP snížen o 5,1 ha. Vypuštěny byly plochy 
pro rozvoj bydlení a smíšené obytné plochy, které byly vyhodnoceny jako nepotřebné a 
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zasahující do louky, kde se koná každoroční pouť.  K omezení rozsahu bylo přistoupeno na 
základě vyhodnocení využití zastavěného území a potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch v novém územním plánu, které určilo potřebné množství zastavitelných ploch pro 
budoucí udržitelný rozvoj obce, který je veřejným zájmem. Ve všech případech se jedná o 
nejnutnější rozsah záborů, který nenarušuje organizaci ZPF. 

 

SHRNUTÍ :  

Územní plán navrhuje rozvoj obce tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství ploch při 
současné ochraně krajiny a zároveň aby nedocházelo k neopodstatněnému rozvolňování 
zástavby na úkor ZPF.  

Celkové zábory ZPF jsou vyhodnoceny na 6,3913ha, z čehož se nachází 2,74 ha 
v zastavěném území obcí. Zábor v první třídě ochrany je vyhodnocen na 1,29 ha a souvisí 
s již realizovaným rozvojem bydlení a obslužných komunikací,. Ostatní rozvojové plochy jsou 
ve IV. třídě ochrany (0,30 ha) a V. třídě ochrany (4,81ha) a souvisí s odůvodněnou potřebou 
obce zajistit její další rozvoj (z hlediska bydlení, služeb a obnovy krajiny) a návrat mezi 
respektovaná historická poutní místa Karlovarského kraje. 

Odůvodnění potřebného rozvoje obce je součástí předchozí kapitoly 10. Vychází z něj 
potřeba vymezit mimo zastavěné území zastavitelné plochy pro 18 až 20 nových rodinných 
domů, neboť zastavěné území bylo návrhem zcela využito. Přispívá k tomu i maximální 
snaha o obnovu historicky zastavěného území v místní části Dolina (lokality č. 14 a 16). Dále 
je upřednostněno využití proluky v severní části Chlumu u Lítovské výsypky (lokality č. 2, 3, 
5, 6, 7), která je na základě pravomocného územního rozhodnutí a odnětí ze ZPF určena 
k realizaci (v současnosti je budována veřejná infrastruktura). Tyto plochy jsou proto 
nezaměnitelné svoji polohou a určením z hlediska možných jiných řešení. Stejná situace je u 
plochy č.21, která řeší přístup k plochám v zastavěném území. Plochy jsou navrženy přesto, 
že jsou zařazeny i do I.třídy ochrany ZPF, ale jejich navrhované využití je nejvhodnější 
vzhledem k jejich současnému stavu,  přesahuje využitelnost ZPF jako produkčních ploch a 
bylo navrženo již v platném územním plánu obce. 

Změny kultur ZPF navržené v územním plánu nepodléhají vyhodnocení záborů ZPF, kterými 
opravdu nejsou (návrh z orné půdy na trvalé travní porosty nebo ovocné sady je stále ZPF – 
lokality č. 17, 41, 47, 33), jsou navrženy k obnově dle jejich historického využití, které je 
v daných plochách nejvhodnějším využitím ZPF. 

Lokalita č.8 byla na základě společného jednání spolu s lokalitami č. 40, 45, 46 a 49 
zařazena do návrhu dle stávajícího zemědělského využití uvedeného v katastru nemovitostí. 

V lokalitě č. 52 (část R1 v návrhu pro společné jednání) došlo ke splnění podmínky 
převedením ZPF mimo vysoce chráněné půdy, proto byla nově vymezena návrhová plocha 
pro bydlení. Jedná se o proluku mezi zastavěným územím, ke které jsou již vybudovány 
veškeré inženýrské sítě i příjezd, její využití je tedy nevyhnutelné – plocha je nezaměnitelná 
svoji polohou a určením z hlediska možných jiných řešení. Nebyla zařazena část v 1. třídě 
ochrany – viz stanovisko ZPF z 31.8.2017. 

Nově byla zařazena do návrhu lokalita Z53 na pozemku p.č. 188/2 na základě námitky 
žadatele a souhlasu dotčených orgánů - jedná se o zemědělskou půdu v druhu pozemku 
zahrada, zařazenou do V. třídy ochrany. Jedná se o méně kvalitní půdy s nižší třídou 
ochrany, navazující ze dvou stran na zastavěné území s bydlením. Jedná se o zvýšení 
rozsahu záboru zemědělské půdy odsouhlaseného stanoviskem č. j. 1764/ZZ/16 pro bydlení. 
Krajský úřad při projednání stanoviska č. j. 1764/ZZ/16 ze dne 11.10.2017 se zástupci obce 
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starostou p. Miroslavem Hrůza a asistentkou pí. Lenkou Špinarovou, zástupcem Městského 
úřadu Sokolov Ing. Janou Doležalovou souhlasil s ohledem na stav přípravy lokalit Z5 a Z7 
pro výstavbu rodinných domů se zařazením nově navržené plochy lokality Z52 a pozemku 
p.č. 188/2, k.ú. Chlum Svaté Maří do územního plánu, nesouhlasil však zatím  s již 
nadbytečnou lokalitou mimo současnou zástavbu na pozemku p.č.398 – viz stanovisko ZPF 
z 14.11.2017 

Konkrétní hodnocení všech ploch z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je 
uvedeno v bilanci záboru ZPF v tabulkách níže a je sumarizováno dle metodiky podle  
části/katastrálního území a účelu vynětí jednotlivých lokalit: 
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Katastr: Chlum Svaté Maří 
               

Číslo 
lokality 

Způsob využití 

Výměra 
rozvojové 

plochy 
[ha] 

Celkový 
zábor 

ZPF [ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha] Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] Inves-
tice do 
půdy 
[ha] 

Poznámka orná 
půda 

chmel-
nice vinice zahrady 

ovocné 
sady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

1 Plochy bydlení 0,0505 - -  - - - - - - - - - - - 
Převzato z ÚP obce 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

5 Plochy bydlení 0,3362 0,2607 0,2555 - - - - - 0,2555 - - - - - Převzato z ÚP obce,  

       - - - - - 0,0052 0,0052 - - - -  

v proluce zastavěného 
území s vydaným ÚR a 
souhlasem s odnětím ze 
ZPF 

7 Plochy bydlení 0,4857 0,4857 0,2616 - - - - - 0,2616 - - - - - Převzato z ÚP obce 

       - - - 0,2241 - - 0,2241 - - - -  

v proluce zastavěného 
území s vydaným ÚR a 
souhlasem s odnětím ze 
ZPF 

11 Plochy bydlení 0,3003 - - - - - - - - - - - -   Převzato z ÚP obce 

14 Plochy bydlení 0,0687 0,0687       0,0687     0,0687           
Převzato z ÚP obce, 
historicky zastavěné 
území 

15 Plochy bydlení 0,0117 0,0117       0,0117     0,0117           
Převzato z ÚP obce, 
historicky zastavěné 
území 

16 Plochy bydlení 0,0723 0,0151       0,0151     0,0151           
 Převzato z ÚP obce, 
historicky zastavěné 
území 

18 Plochy bydlení 0,1417 0,0205       0,0205             0,0205   
 Převzato z ÚP obce, 
historicky zastavěné 
území 

19 Plochy bydlení 0,1070 0,0849       0,0849             0,0849   
 Převzato z ÚP obce, 
historicky zastavěné 
území 

24 Plochy bydlení 0,0818 - - - - - - - - - - - - - 
Převzato z ÚP obce 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

30 Plochy bydlení 0,0600 - - - - - - - - - - - - - 
Převzato z ÚP obce 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

34 Plochy bydlení 1,2628 1,2511       0,0456             0,0456    Převzato z ÚP obce,  

                  1,2055         1,2055    zábor v zastavěném 
území 

36 Plochy bydlení 0,3190 0,3190       0,3190             0,3190   
 Převzato z ÚP obce, 
 zábor v zastavěném 
území  

37 Plochy bydlení 0,2486 0,2486           0,2486         0,2486    Převzato z ÚP obce, 
 zábor v proluce 
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zastavěného území 

38 Plochy bydlení 0,4103 0,4103       0,4103             0,4103   
 Převzato z ÚP obce, 
zábor v zastavěném 
území 

44 Plochy bydlení 0,9383 0,9383 0,3440                   0,3440    Převzato z ÚP obce 

                  0,5943         0,5943     

50 Plochy bydlení 0,0418 - -  - - - - - - - - - - - Nová plocha. Zábor v 
ZÚ menší než 0,2 ha. 

52 Plochy bydlení 0,2895 0,2895 - - - - - 0,2895  - - 0,2895 - - Nová plocha na půdě ve  
IV. třídě ochrany 

53 Plochy bydlení 0,1228 0,1228 -  - - 0,1228 - - - - - - 0,1228 - Nová plocha na půdě v  
V. třídě ochrany 

PLOCHY  BYDLENÍ                                

  CELKEM ZÁBOR ZPF 
 

5,3491 
 

4,5269                           

3 Plochy smíšené obytné 0,1976 0,0414 -  - - - - 0,0414 0,0414 -  - - - - 
 Převzato z ÚP obce, 
upraveno dle vydaného 
ÚR 

25 Plochy smíšené obytné 0,1676 - - - - - - - - - - - - - 
 Převzato z ÚP obce, 
ale změna funkčního 
využití z BH na SV 

26 Plochy smíšené obytné 0,0657 - - - - - - - - - - - - -  Převzato z ÚP obce, 
proluka na náměstí 

27 Plochy smíšené obytné 0,1577 - - - - - - - - - - - - - 

Část převzata z ÚP 
obce cca 445 m2 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

35 Plochy smíšené obytné 0,5110 - - - - - - - - - - - - -  Převzato z ÚP obce, 
plocha brownfieldu 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ                              

  CELKEM ZÁBOR ZPF 1,0995 0,0414                         

2 Plochy občanského vybavení 0,0494 0,0494 - - - - - 0,0494 0,0494 - - - - - 

 Převzato z ÚP obce, 
upraveno dle vydaného 
ÚR a souhlasu s 
odnětím ze ZPF 

20 Plochy občanského vybavení 1,0280 0,7615 -  - - 0,7615 - - - - - - 0,7615   

 Převzato z ÚP obce, 
zázemí pro poutní areál 
v proluce zastavěného 
území 

23 Plochy občanského vybavení 0,1273 - - - - - - - - - - - - - 

Část převzata z ÚP 
obce cca 807 m2 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

29 Plochy občanského vybavení 0,1455 - - - - - - - - - - - - - 
Převzato z ÚP obce 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ                               
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  CELKEM ZÁBOR ZPF 1,3504 
 

0,8109                           

17 Plochy zeleně –sad 0,7950 - - - - - - - - - - - - - Obnova ovocného sadu, 
pouze změna kultury 

41 Plochy zeleně - sad 1,9867 - - - - - - - - - - - - - Obnova ovocného sadu, 
pouze změna kultury 

47 Plochy zeleně - sad 1,2011 - - - - - - - - - - - - - Obnova ovocného sadu, 
pouze změna kultury 

PLOCHY ZELENĚ                               

  CELKEM ZÁBOR ZPF 3,9828 0,0000                           

12 Plochy technické infrastruktury - 
kompostárna 0,1713 - - - - - - - - - - - - - Umístění u cesty na 

hřbitov vedle hřiště 
PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY                               

  CELKEM ZÁBOR ZPF 0,1713 0,0000                           

21 Plochy dopravní infrastruktury 0,0555 0,0201  - - - - - 0,0201 0,0137 - - - 0,0064   
 Převzato z ÚP obce, 
v proluce zastavěného 
území 

28 Plochy dopravní infrastruktury 0,1851 - - - - - - - - - - - - - 
Převzato z ÚP obce 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

51 Plochy dopravní infrastruktury 0,0635 0,0635 0,0635 - - - - - 0,0635 - - - -  

Nová plocha. Parkoviště 
ke hřbitovu  – stavba ve 
veřejném zájmu. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY                               

  CELKEM ZÁBOR ZPF 0,3041 0,0836                           

33 Plochy zemědělské 1,8877 - - - - - - - - - - - - - Pouze změna kultury 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ                                

  CELKEM ZÁBOR ZPF 1,8877 0,0000                           

4 Plochy veřejných prostranství 0,0265 - - - - - - - - - - - - -  Převzato z ÚP obce, 
v zastavěném území 

6 Plochy veřejných prostranství 0,3353 0,2904 0,2094 - - - - - 0,2094 - - - - -  V proluce zastavěného  

      - - - 0,0098 - - 0,0098 - - - -   
 území dle vydaného ÚR  
a se souhlasem s 
odnětím ze ZPF 

      - - - - - 0,0713 0,0713 - - - -     

9 Plochy veřejných prostranství 0,0792 - - - - - - - - - - - - -  Převzato z ÚP obce, 
v zastavěném území 

10 Plochy veřejných prostranství 0,0372 - - - - - - - - - - - - - 
 Převzato z ÚP obce, 
obsluha rozvojové 
plochy Z11 

13 Plochy veřejných prostranství 0,2214 - - - - - - - - - - - - - 
 Převzato z ÚP obce, 
obsluha rozvojových 
ploch v Dolině 
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22 Plochy veřejných prostranství 0,0666 - - - - - - - - - - - - - 
Převzato z ÚP obce 
Zábor v ZÚ menší než 
0,2 ha 

31 Plochy veřejných prostranství 0,0527 - - - - - - - - - - - - - 
 Převzato z ÚP obce, 
obsluha rozvojových 
ploch 

39 Plochy veřejných prostranství 0,1034 0,0945  - - - - - 0,0945 - - - - 0,0945   
 Převzato z ÚP obce, 
obsluha rozvojových 
ploch 

42 Plochy veřejných prostranství 0,0357 0,0357   - - - - 0,0357 - - - - 0,0357    Převzato z ÚP obce, 
dle historického využití 

43 Plochy veřejných prostranství 0,0816 0,0816 0,0816  - - - - - - - - - 0,0816    Dle skutečného využití 

48 Plochy veřejných prostranství 0,4322 0,4322 - - - - - 0,4322 - - - - 0,4322  

Využití proluky 
zastavěného území 
obce 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                               

  CELKEM ZÁBOR ZPF 1,4720 0,9344                           

          
    

    
    

    

ZÁBOR ZPF CELKEM                               

    15,6168 6,3972 1,2156 0,0000 0,0000 2,0940 0,0000 3,2877 1,2867 0,0000 0,0000 0,3032 4,8074 0,0000   

 
Řešené území: Obec Chlum Svaté Maří 

             
                

ZÁBOR ZPF CELKEM 
Celková 

výměra rozv. 
ploch [ha] 

Celkový 
zábor 
ZPF 
[ha] 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha] Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] Investi-
ce do 
půdy 
[ha] 

orná 
půda 

chmel-
nice 

vinice zahrady 
ovocné 

sady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

  15,6168 6,3972 1,2156 0,0000 0,0000 2,0940 0,0000 3,2877 1,2867 0,0000 0,0000 0,3032 4,8074 0,0000 
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11.2. POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)  

DŮSLEDKY ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Odlesnění  

K odlesnění nejsou navrženy žádné porosty.   

Zalesnění 

K zalesnění nejsou navrženy žádné konkrétní pozemky.  

 

 

12.  NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY  
Tato část byla vypracována na základě Havarijního plánu Karlovarského kraje (dále jen: 
Havarijního plánu) a podkladů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, 
upravených dle požadavků vyhlášky Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb. 

V řešeném území nejsou a nenavrhují se žádné trvalé objekty ve veřejném zájmu obrany 
státu. 

ŘEŠENÍ A MÍSTA UKRYTÍ  

Ukrytí osob bude zajišťováno v rámci stávajících a navrhovaných budov podle Plánu ukrytí 
uloženého na Obecním úřadě Chlum Sv. Maří. V zastavitelných územích se doporučuje 
alespoň 50% objektů pro trvalé bydlení podsklepit. Toto neplatí v lokalitách, které jsou 
navrženy v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

Stálé úkryty  v obci nejsou, za mimořádných událostí se ukrytí řeší formou improvizovaného 
ukrytí. 

Ubytovací kapacity pro nouzové využití se v místě nenacházejí.  

Pokud by na řešeném území v souladu s přípustným využitím podle Územního plánu byly 
navrhovány stavby pro hromadnou rekreaci (hotel, motel, penzion), doporučuje se jejich 
zařazení na seznam objektů pro nouzové ubytování a stravování.  

ZÁPLAVOVÉ, OHROŽENÉ A OCHRANNÉ OBLASTI  

V územním obvodu obce je vyhlášeno záplavové území řeky Ohře, ale nejsou dlouhodobě 
zaznamenány případy opakujících se vážnějších záplav či jiného druhu ohrožení. Na řece 
Ohři je zároveň vyhlášeno území zvláštní povodně pod vodohospodářských dílem Skalka, 
Jesenice, Horka. Pouze protržení hráze těchto děl by mělo za následek zaplavení železniční 
trati do Sokolova, samotné obce by se žádným způsobem nedotklo. V obci nejsou stanoveny 
zóny havarijního plánování. 

NÁVRH ÚZEMÍ A MÍST VHODNÝCH K PŘÍJMU EVAKUOVANÝCH OSOB  

Evakuaci z vymezeného území nařizuje a organizuje starosta (zákon č. 240/2000 Sb., § 23). 
Z ohrožených prostorů objektů vyhlašuje a organizuje evakuaci představitel právnické osoby 
nebo podnikající fyzická osoba.  

V případě řízené evakuace se předpokládají jako vhodná shromaždiště: náměstí v Chlumu.  
Evakuační trasy jsou z těchto míst vedeny do Sokolova po komunikacích III. třídy. 

Havarijní plán řešené území neuvádí jako území s možným ohrožení osob nebezpečnými 
látkami.  

ŘEŠENÍ MÍST A PLOCH PRO SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A 
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HUMANITÁRNÍ POMOCI  

Materiál civilní ochrany pro obyvatele je uskladněn v prostorách Obecního úřadu Chlum 
Svaté Maří. 
Tam by byl v situaci ohrožení také převezen další materiál z centrálního skladu CO HZS KK.  
 

PLOCHY A DOPRAVNÍ CESTY PRO VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK  

V obci se nenacházejí ani nenavrhují plochy a cesty pro vyvezení a uskladnění 
nebezpečných látek.  

PLOCHY VYUŽITELNÉ K ZÁCHRANNÝM, LIKVIDAČNÍM, OBNOVOVACÍM PRACÍM A 
DEKONTAMINACI  

Územní plán Chlum Sv. Maří nenavrhuje takovéto plochy.   

CHARAKTERISTIKY A UMÍSTĚNÍ PLOCH (PŘÍP. ROZSÁHLEJŠÍCH OBJEKTŮ) 
SKLADUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY Z HLEDISKA JEJICH DRUHU, POLOHY A VLIVU 
NA OKOLÍ VČETNĚ VYMEZENÍ OHROŽENÝCH PLOCH  

V obci se nenacházejí ani nenavrhují plochy či objekty skladující nebezpečné látky.  

PLOCHY PRO DEKONTAMINACI OSOB, ZVÍŘAT A VOZIDEL  

Územní plán Chlum Sv. Maří nenavrhuje v územním obvodu obce takovéto plochy. 
V případě potřeby bude pro dekontaminaci osob využita technika stanice HZS Sokolov.  

PLOCHY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU, VČETNĚ 
DOPRAVNÍCH TRAS  

Pro nouzové zásobování pitnou vodou je třeba využít disponibilních vhodných a 
zabezpečených lokálních zdrojů s možností použití manuálně ovládaných čerpadel, popř. 
čerpadel poháněných spalovacím motorem. Pouze v případě jejich nedostupnosti nebo zcela 
nepostačující kapacity pro pití lze uvažovat zásobování mobilními cisternami. Od vodojemů  
budou cisterny rozváženy po silnicích II. a III. třídy. Cisterny budou rozmístěny podle 
potřeby. Obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren plněných ze zdrojů v Chlumu 
(vodojemy u kapličky). Pro celou  obec bude třeba dovézt 5 m3/d. 

Pro zásobování užitkovou vodou lze využít malých vodních ploch ve všech místních částech. 
Místní části mohou být též zásobeny užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. 

V případě nutnosti též užitkovou vodu zabezpečí správce vodovodu mobilními cisternami cca 
15 l . os-1 . d-1, balenou pitnou vodu ... 1,5 – 2,0 l . os-1 . d-1 zajistí obecní úřad. 

NÁVRH NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

V řešeném území nelze tento návrh řešit, neboť náhradní zdroje se v území nenacházejí. 

MÍSTA SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ  (SIRÉNA, ROZHLAS, …) 
Základním prostředkem varování občanů budou signály obecního bezdrátového rozhlasu, 
který může být zařazen do Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV).  
Doplňkové prostředky varování a vyrozumění:  

• telefonicky s využitím krizové sítě mobilních telefonů podle zpracovaného plánu   
vyrozumění  

• využitím veřejných mediálních prostředků lokálního významu (rádio, televize atd..)  
• uvnitř obce využitím místních mobilních prostředků varování (pojízdný amplion 

dobrovolných hasičů) 
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ZDROJ VODY PRO POŽÁRNÍ ÚČELY 

Zajištění požární vody je ve stávajících sídlech v souladu s Havarijním plánem řešeno z  
malých vodních ploch sídlech. K břehům vodních ploch musí být upraven komunikační 
přístup. Skupinový vodovod Horka pokryje i potřebu vody pro hasební zásah. Na řadech 
budou osazeny hydranty DN 100 v maximálním odstupu v zástavbě obce 120 m. 

 

13. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání 

Rozhodnutí o námitkách vyhodnocené pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem 
v souladu s § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úplné znění námitek je k nahlédnutí v dokladové části Územního plánu Chlum Svaté Maří 
(dále také „územní plán“). 

 

V zákonné lhůtě byly podány tyto námitky: 

 

Námitka č. 1 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Jan Lobotka, Kosmonautů 1902, 356 05 Sokolov 

Datum podání námitky: 

21.08.2017 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Autor námitky žádá o převedení části pozemku p.č. 398 v k.ú. Chlum Svaté Maří, jehož je 
vlastníkem,  z plochy rezervy R2 do plochy pro bydlení BV za účelem stavby rodinného 
domu. Po provedené rebonitaci zemědělské půdy byla část pozemku převedena do 
zemědělské půdy s nižší ochranou. Tím byla splněna podmínka uvedená v návrhu územního 
plánu.  

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Plocha rezervy R2 v návrhu územního plánu navazuje na zastavitelnou plochu Z11 pro 
bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV). Původně byl pozemek zařazen do 1. třídy 
ochrany zemědělské půdy. Po rebonitaci je část pozemku p.č. 398 o výměře 893 m2 
zařazena do 4. třídy ochrany (BPEJ 7.29.41) a zbývající část o výměře 3021 m2 zůstala v 1. 
třídě ochrany zemědělské půdy (BPEJ 7.29.11). Půdy zařazené do 4. třídy ochrany mají 
převážně podprůměrnou produkční schopnost v rámci příslušných klimatických regionů a jen 
omezenou ochranu, jsou využitelné pro výstavbu. 

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným 
zastupitelem byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve lhůtě 30 dnů 
uplatnily svá stanoviska. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na úseku 



 

 108 

ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasí s vymezením pozemku p.č. 398 v k.ú. 
Chlum Svaté Maří do plochy pro bydlení. Toto stanovisko bylo zohledněno v rozhodnutí o 
námitce. Ostatní dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této 
námitce, s tímto návrhem souhlasí. U dotčených orgánů, které neuplatnily stanovisko v 
uvedené lhůtě, se má za to, že s návrhem pořizovatele souhlasí. 

Územní plán stanovil podmínku, která je uvedena v části II. výrokové části, v kapitole 1.1 
Plochy a koridory územních rezerv: Rezerva R2 - Rozšíření plochy bydlení na plochu 
dnešního sadu - plocha rozdílného využití BV - „Po převedení dotčených pozemků mimo 
vysoce chráněné půdy“. Se zařazením části pozemku p.č. 398 ve 4. třídě ochrany ZPF do 
ploch pro bydlení nesouhlasí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství (stanovisko zn. 3666/ZZ/17 ze dne 14.11.2017). 

Citace ze stanoviska zn. 3666/ZZ/17 ze dne 14.11.2017: „Stanovisko: požadavek – cca 0,09 
ha, navrhované využití bydlení, k. ú. Chlum Svaté Maří. Jedná se o zemědělskou půdu v 
druhu pozemku ovocný sad, zařazenou do IV. třídy ochrany. Jedná se o zvýšení rozsahu 
záboru zemědělské půdy odsouhlaseného stanoviskem č. j. 1764/ZZ/16 pro bydlení. Dle § 4 
zákona odst. 1 a 2 nelze požadavek i přes to, že se jedná o méně kvalitní půdy s nižší třídou 
ochrany, považovat za nezbytný případ. S ohledem na potenciál rozvoje území obce bylo v 
návrhu územního plánu vymezeno dostatečné množství ploch určených pro výstavbu 
rodinných domů. Z tohoto důvodu není nutné tyto odůvodněné plochy dále rozšiřovat o 
plochu vybíhající do krajiny, nenavazující na zastavěné území.“ 

Stanovisko dotčeného orgánu je pro další postup pořizování územního plánu závazné. 

 

 

Námitka č. 2 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Ing. Milan Trsek, Ouholická 411, 181 00 Praha 8 - Čimice 

Datum podání námitky: 

04.09.2017 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vlastník pozemku p.č. 188/2 v k.ú. Chum Svaté Maří navrhuje zahrnout tento pozemek do 
ploch s označením BV, s využitím pro stavbu rodinného domu, který by byl umístěný v horní 
části pozemku, která přiléhá k Zahradní ulici a zaplnil by tak nynější proluku. Autor námitky 
dále uvádí, že pozemek leží mezi rodinnými domy č.p. 8 a 106, naproti domu č.p. 249. Dále 
uvádí, že případnou budoucí stavbou rodinného domu nebude nijak dotčen nikdo ze 
sousedů, ani pohled na areál kláštera. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemek p.č. 188/2 v k.ú. Chlum Svaté Maří je v návrhu územního plánu vymezen v ploše 
zemědělské - soukromé a vyhrazené (NZs). Tento pozemek navazuje na zastavěné území a 
přímo sousedí s plochami pro bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV) a vhodně tak 
doplňuje proluku v zástavbě. Nejedná se tedy o návrh plochy ve volné krajině. Pozemek má 
výměru 1104 m2 a svým rozsahem odpovídá potřebám pro stavbu jednoho rodinného domu. 

Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu a zařazen do 5. třídy ochrany (BPEJ 
7.40.78). Půdy zařazené do 5. třídy ochrany jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, 
většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
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S ohledem na připravovanou výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách Z5 a Z7 
vymezených v návrhu územního plánu v severní části obce, kde se realizace umístění 
inženýrských sítí předpokládá v roce 2018, budou tyto plochy o celkové výměře 8 217 m2 s 
největší pravděpodobností vyčerpány během příštích 4 let. Tento předpoklad vychází z toho, 
že pozemky v zastavitelných plochách Z5 a Z7 jsou ve vlastnictví obce Chlum Svaté Maří a 
obec eviduje velký zájem o výstavbu v této lokalitě. Projekt výstavby inženýrských sítí je 
realizován v rámci Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, který je v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Z uvedeného důvodu pořizovatel s určeným zastupitelem předpokládá další potřebu 
zastavitelných ploch pro bydlení v obci Chlum Svaté Maří a navrhuje vyhovět námitce. 

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným 
zastupitelem byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve lhůtě 30 dnů 
uplatnily svá stanoviska. 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto 
návrhem souhlasí. U dotčených orgánů, které neuplatnily stanovisko v uvedené lhůtě, se má 
za to, že s návrhem pořizovatele souhlasí. 

 

14. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  
Úplné znění připomínek je k nahlédnutí v dokladové části ÚP Chlum Svaté Maří. 

V zákonné lhůtě byly podány připomínky: 

 

Připomínky uplatněné podle § 50 odst. 3 stavebního zákona 

Připomínka č. 1: 

Označení subjektu, který připomínku podal: 

Jindřich Vorel (nar. 24.7.1981), Bc. Dagmar Vorlová (nar. 16.10.1979), oba bytem Mariánská 
128, 357 09 Chlum Svaté Maří 

Obsah připomínky: 
Požadavek vlastníků pozemků p.č. 41/1 a 41/2 v k.ú. Chlum Svaté Maří (plocha Z24) na 
změnu rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití: 

• minimální velikost stavebního pozemku z 800 m2 na 500 m2, 
• maximální celková zastavěná plocha na jednom pozemku: z 35% na 40 %, 
• minimální ozelenění na jednom pozemku: z 40% na 30%. 

Žadatelé svou připomínku odůvodňují budoucí stavbou rodinného domu na těchto 
pozemcích. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Plocha je uprostřed stávající vesnické zástavby, kde je další zahušťování zástavby 
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nežádoucí. Snížením minimální velikosti stavebního pozemku, zvýšením intenzity 
maximálního zastavění a snížením minimálního ozelenění by k tomuto nežádoucímu 
zahušťování zástavby došlo. Zhotovitelem navržená intenzita využití pozemku i minimální 
velikost stavebního pozemku odpovídá současnému stavu v okolí (této části obce) a 
vzhledem k typu obce není žádoucí ji měnit. Oba pozemky mají celkovou plochu 819 m2 a 
tato velikost je ideální pro výstavbu jednoho rodinného domu v tomto typu zástavby. 

 

 

 

 

 

 

 

P o u č e n í    o    o d v o l á n í 
 

Proti Územnímu plánu Chlum Svaté Maří vydaného formou opatření obecné povahy 
nelze podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
podat opravný prostředek. 

 

 

 

     Miroslav Hrůza               Karel Slobodník 

                       starosta                místostarosta  

 

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu  15 dní. 

 

Vyvěšeno dne:                                                             Sejmuto dne: 

__________________________________________________________________________ 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního 
úřadu Chlum Svaté Maří. 

 


