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Obec Lomnice 

 

 

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE 

 

 

    Zastupitelstvo obce Lomnice, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 

171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 

vydává 

 

Změnu č. 1 Územního plánu Lomnice, 
 

  vydaného formou opatření obecné povahy č. VZO/13/12 ze dne 6.6.2012 s účinností ode dne 

27.6.2012. 

 

I. 

   Změna č. 1 Územního plánu Lomnice (dále jen změna č. 1) navrhuje tyto změny a úpravy v textové 

části Územního plánu Lomnice (dále jen ÚP): 

 

 

1. V kap. 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v první větě zrušuje datum „15.12.2011“ na konci 

věty a nahrazuje se datem „30.9.2017“ 

 

 

2. Kap. 2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT se 

upravuje takto: 

2.1. Ve druhé větě prvního odstavce se ruší text za slovem „obce“ a nahrazuje se novým textem, který 

zní: „je výrazně omezen lomem Jiří na východě a na severu a Podkrušnohorskou výsypkou a 

pískovnou Erika na západě“ 

2.2. Text čtvrtého odstavce se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „Na Podkrušnohorské 

výsypce bude na zastavitelné ploše D1-Z realizováno vývojové a výzkumné centrum automobilového 

průmyslu včetně zkušebních drah s přesahem do správních území sousedních obcí Vintířov na 

východě a Dolní Nivy na severu. Další zázemí plochy D1-Z bude umístěno na zastavitelných plochách 

D2-Z a D3-Z.“ 
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3. Kap. 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ se upravuje takto: 

3.1. V kap. 3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ se za čtvrtý 

odstavec vkládá nový text, který zní: „V areálu vývojového a výzkumného centra automobilového 

průmyslu na ploše D1-Z budou situovány zejména zkušební dráhy s centrální plochou areálové 

zeleně.“ 

3.2. Na konec kap. 3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ se vkládá 

nový text, který zní: „Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při 

zachování stanovených regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití. 

Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou 

v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce 

území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle stavebního 

zákona, v platném zněn. Stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat jejich změny a povolovat změny 

jejich užívání – a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s regulačními podmínkami 

vymezených ploch s rozdílným způsobem využití.“ 

3.3. V kap. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY se za první větu druhého odstavce za slovy „Nová 

Lomnice.“ vkládá nový text, který zní: „Další zastavitelné plochy jsou navrženy i na Podkrušnohorské 

výsypce.“ 

3.4. Na konec tabulky „ Zastavitelné plochy, Obec Lomnice“ v kap. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY se 

vkládají další řádky, které znějí: 

„D1-Z / plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce / Lomnice u Sokolova / Lomnice / 

dopravní infrastruktura – DX – 211 ha 

D2-Z / plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce / Lomnice u Sokolova / Lomnice / 

dopravní infrastruktura – DX - 23 ha 

D3-Z / plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce / Lomnice u Sokolova / Lomnice / 

dopravní infrastruktura – DX- 23 ha“ 

3.5. Na konec kap. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY za tabulkou „ Zastavitelné plochy“ se vkládá nový 

text, který zní: 

„Pro vybrané zastavitelné plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky 

realizace: 

 pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu vývojového a 

výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah 

 pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D2-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D2-Z. 

 pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D3-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D3-Z.“ 

3.6. Na konec kap. 3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ se vkládá  nový text, který zní:  

„Na zastavitelné ploše D1-Z bude vymezena soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru 

v areálu vývojového a výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah. Na zastavitelných plochách 

D2-Z a D3-Z bude vymezena veřejně přístupná zeleň přírodního charakteru na veřejném prostranství 

o min. rozloze 10 % příslušné plochy a to v pásu podél paty svahů Podkrušnohorské výsypky.“ 
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4. Kap.  4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ  se upravuje takto: 

4.1. Na konec kap. 4.1.1 Silniční doprava se vkládá nový text, který  zní:  

„Zastavitelné plochy specifické dopravy D1-Z, D2-Z, D3-Z jsou vymezeny pro zkušební dráhy a 

související zázemí pro vývoj a výzkum vozidel včetně automatizovaných jízdních systémů. Plocha D1-

Z nebude na území obce dopravně napojena na místní komunikace. Plochy D2-Z a D3-Z mohou být 

dopravně napojeny na stávající místní komunikace v oblasti střelnice mimo průjezd vlastní obcí 

Lomnice.“ 

4.2. Na konec prvního odstavce kap. 4.2.1 Vodní hospodářství se vkládá nový text, který zní: 

„Zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z na Podkrušnohorské výsypce budou zásobovány pitnou vodou 

ze skupinového vodovodu Horka s napojením na stávající vodojem Lomnice. Tento zdroj pitné vody 

bude využit i k hašení požárů na těchto zastavitelných plochách.“ 

4.3. Na konec kap. 4.2.1 Vodní hospodářství se vkládá nový text, který zní: 

„Odpadní vody zastavitelných ploch na Podkrušnohorské výsypce budou centrálně likvidovány v nové 

ČOV umístěné mimo území obce Lomnice na k.ú. Horní Nivy.  

Dešťové vody z plochy D1-Z budou svedeny do vodních ploch. Dešťové vody z ploch D2-Z a D3-Z 

budou svedeny do pásů zeleně přírodního charakteru při východním okraji ploch D2-Z a D3-Z.“ 

4.4. Na konec kap. 4.2.2 Zásobování elektrickou energií se vkládá nový text, který zní: 

„Plocha D1-Z bude zásobena elektrickou energií z rozvodny Lipnice na území sousední obce Vintířov. 

Plochy D2-Z, D3-Z budou zásobeny elektrickou energií z rozvodny Erika na západním okraji Týna.“ 

4.5. Na konec kap. 4.2.3 Zásobování plynem se vkládá nový text, který zní:  

„Zastavitelné plochy na Podkrušnohorské výsypce nebudou zásobovány plynem.“ 

4.6. Na začátku kap. 4.2.4 Zásobování území teplem se ruší první dvě věty a nahrazují se novým 

textem, který zní:  

„Zastavitelné plochy na Podkrušnohorské výsypce budou vytápěny centrálně novým horkovodem 

z Vřesové přivedeným podél silnice II/222 mimo řešené území.“ 

4.7. V kap. 4.2.4 Zásobování území teplem se v poslední větě za slovy „zastavitelné plochy“ vkládá 

nový text, který zní: „mimo ploch na Podkrušnohorské výsypce“  

4.8. Na konec kap. 4.2.5 Vnější sdělovací prostředky se vkládá nový text, který zní: 

„Zastavitelné plochy na Podkrušnohorské výsypce budou napojeny na stávající systém optických 

kabelů v místní části Týn.“ 

 

 

5. Kap. 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 

PROPUSTNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 

REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ APOD. se upravuje takto: 

5.1. V kap. 5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY se v druhém odstavci za druhou větou vkládá nový 

text, který zní: „Na podstatné části  Podkrušnohorské výsypky jsou navrženy zastavitelné plochy 

specifické dopravy pro výzkumné a vývojové centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních 

drah a dalšího zázemí.“, v třetí větě za slovy „rekultivace bude“ se vkládá nový text, který zní: 

„zbývající část“ a na konec druhého odstavce se vkládá nový text, který zní: 
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„Na plochách Podkrušnohorské výsypky s dosud neukončenými rekultivacemi budou formou 

náhradních opatření vytvářeny náhradní přírodní biotopy pro zvláště chráněné druhy rostlin a  

živočichů.“, poslední věta kapitoly se ruší. 

5.2. Kap. 5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES se upravuje takto: 

5.2.1. Ve třetím odstavci se v první větě za slovy „v ZÚR KK“ vkládá nový text, který zní: „ve vazbě na 

rozpracovanou 1. Aktualizaci ZÚR KK“     

5.2.2. V posledním čtvrtém odstavci se v druhé větě za slovy „v souladu s navrženými“ ruší slovo 

„charakteristikami“ a nahrazuje se slovem „opatřeními“ 

5.2.3. Přiložené seznamy jednotlivých prvků ÚSES za čtvrtým odstavcem se upravují takto: 

5.2.3.1.V části nazvané „REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NAVRŽENÝ“ v řádku spojnice - název: se 

ruší text: „R BC 1160 - R BC 1159“ a vkládá se nový text, který zní: „RBC 1142 – RBC 1157“ a na 

konec řádku „katastrální území, p.p.č. k.ú. Lomnice u Sokolova,“ se vkládá nový text, který zní: 

„584/1, 589/1, 543/1, 589/3, 541/1, 588/1, 589/5“ 

5.2.3.2. Část nazvaná „LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ“ se ruší včetně nadpisu a nahrazuje se 

novým textem, který zní: 

„LOKÁLNÍ BIOCENTRUM NAVRŽENÉ 

 

číslo:   2 

název:   U naučné stezky  

opatření:   v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:  LOK BC NEFUN, vložené do regionálního BK  

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 534/1, 584/1, 543/1, 593/3, 580, 

541/1, 544“ 

5.3. V kap. 5.3 PROSTUPNOST KRAJINY se v druhé větě za slovy „hydrické rekultivace“ vkládá nový 

text, který zní: „mimo plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z“ 

5.4. V kap. 5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ se na konci prvního odstavce ruší 

část textu včetně nadpisu „ X1.B Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy“ a 

dále se ruší druhý odstavec a nahrazuje se novým textem, který zní: 

„Na Podkrušnohorské výsypce budou mimo plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z dokončeny sanace a 

rekultivace a to lesnická, zemědělská i hydrická rekultivace. Jižně podél silnice III/1812 na hraně lomu 

Jiří bude provedena lesnická rekultivace ochranného pásma Lomnice a severních svahů Lomnického 

lomu a lomu Jiří.“ 

5.5. V kap. 5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

v odstavci s nadpisem „ X2. - opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví“  se ruší text: 

„ X2.1. - vymezení prvků ÚSES“ 

5.6. V kap 5.7 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY se na začátku druhé věty ruší text  

„ Podkrušnohorská výsypka“  a nahrazuje se novým textem, který zní „ Část Podkrušnohorské 

výsypky mimo plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z“ 
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6. Kap. 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU se upravuje takto: 

6.1. V odstavci „  Plochy dopravní infrastruktury“ se za řádek „- doprava silniční – DS“ vkládá nový 

text, který zní: „- doprava silniční – specifická – DX“ 

6.2. Na konec odstavce s názvem „Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou 

funkcí:“ se vkládá nový text, který zní: „v – vodohospodářská“ 

6.3. Na konec kap. 6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY se vkládá nový text, který zní: 

„ Doprava silniční – specifická - DX 

A. Hlavní využití 

vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah 

B. Přípustné využití 

1. administrativní provozy 

2. stravování 

3. konferenční centrum 

4. show room 

5. protipožární a záchranná služba 

6. dílny 

7. soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru 

8. sklady včetně skladu nebezpečných látek 

9. zařízení centrálního sběru odpadu 

10. čerpací stanice pohonných hmot 

11. pneuservis 

12. krytá odstavná a parkovací stání: 

- odstavná a parkovací stání zkušebních vozů  

- odstavná a parkovací stání osobních aut – návštěvy, zaměstnanci  

13. myčka aut 

14. zkušební dráhy různých modulů 

15. protihluková stěna 

16. vodní toky a plochy, mokřady 

17. související zařízení veřejné technické infrastruktury 

18. související zařízení veřejné dopravní infrastruktury 

19. veřejná prostranství 

C. Podmínečně přípustné 

1. další zařízení výroby pouze související s automobilovým průmyslem 

D. Nepřípustné využití 

1. bydlení 

2. rekreace 

3. ubytování 

4. zařízení občanského vybavení vyžadující dodržení hlukových limitů 

5. těžká výroba s negativními vlivy na své okolí 
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E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70 % 

2. maximální podlažnost: 4 NP 

3. minimální % ozelenění: 20“ 

6.4. V kap. 6.12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – NZ  se na konec odstavce B. Přípustné využití vkládá 

nový text, který zní: „16. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na 

plochách DX“ 

6.5. V kap. 6.13 PLOCHY LESNÍ – NL se na konec odstavce B. Přípustné využití vkládá nový text, 

který zní: „10. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách 

DX“ 

6.6. V kap. 6.14 PLOCHY PŘÍRODNÍ – NP se na konec odstavce B. Přípustné využití vkládá nový 

text, který zní: „5. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na 

plochách DX“ 

6.7. Kap.  6.16 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se upravuje takto: 

6.7.1. U plochy  „* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx“ se v odstavci A. Hlavní využití 

v bodě a) za slovo „smíšené“ vkládá nový text, který zní:“nezastavěného území“, v bodě b) se za 

slovo „smíšené“ vkládá nový text, který zní:“nezastavěného území“, v bodě c) se za slovem „smíšené“ 

ruší slovo „lesní“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „nezastavěného území lesnické“, v bodě d) 

se ruší celý text a nahrazuje se novým textem, který zní: „plochy smíšené nezastavěného území 

ochranné“, v bodě e) se ruší celý text a nahrazuje se novým textem, který zní: „plochy smíšené 

nezastavěného území – infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury) - NSi“, za bod f) 

se vkládá nový bod, který zní: „g) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv“ 

6.7.2. U plochy * Plochy smíšené přírodní - NSp: se v názvu plochy za slovo „smíšené“ vkládá nový 

text, který zní: „nezastavěného území“ a na konec odstavce B. Přípustné využití se vkládá nový 

bod, který zní: „4. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na 

plochách DX“ 

6.7.3. U plochy * Plochy smíšené zemědělské – NSz se v názvu plochy za slovo „smíšené“ vkládá 

nový text, který zní: „nezastavěného území“ a na konec odstavce B. Přípustné využití se vkládají 

nové body, který znějí: „5. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro 

zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 6. další pozemky dopravní a technické infrastruktury 

související s aktivitami na plochách DX.“ 

6.7.4. U plochy * Plochy smíšené lesní – NSl se v názvu plochy ruší za slovem „smíšené“ slovo 

„lesní“ a vkládá nový text, který zní: „nezastavěného území lesnické“ a na konec odstavce B. 

Přípustné využití se vkládají nové body , který znějí: „4. realizace náhradních opatření - vytváření 

náhradních přírodních biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 5. další pozemky 

dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX.“ 

6.7.5. U plochy* Smíšená ochranná krajinná zóna – Nso se ruší název plochy a nahrazuje se 

novým textem, který zní: „Plochy smíšené nezastavěného území ochranné – Nso“ a na konec 

odstavce B. Přípustné využití se vkládají nové body, který znějí: „6. realizace náhradních opatření - 

vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 7. další 

pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX.“ 
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6.7.6. U plochy* Plochy smíšené určené pro vedení technické infrastruktury – NSi se ruší název 

plochy a nahrazuje se novým textem, který zní: „Plochy nezastavěného území smíšené – 

infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury) – NSi“ 

 

6.7.7. Na konec kap. 6.16 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se vkládá nový text, který 

zní: 

„* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou 

povrchových nebo podzemních vod.  

B. Přípustné využití 

1. území v ochranném pásmu II. stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v záplavových 

územích a aktivních zónách řek a potoků, v nivách a v údolnicích vodních toků, v územích s výskytem 

mokřadů, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje 

intenzivnímu hospodaření. 

2. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště chráněné druhy 

rostlin a živočichů, 

3. pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat zařízení pro těžbu nerostů a zemin.  

2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, kromě vodního díla v záplavovém území, v 

aktivní zóně potoků a řek, 

3. rozšiřování meliorací.“ 

 

 

7. Kap. 7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 

PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT se 

upravuje takto: 

7.1. V názvu kap. 7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ se za slovem 

„VYVLASTNĚNÍ“ ruší text v závorce „(DLE §170 STZ)“ a za slovem „PRÁVO“ se ruší text: „PODLE § 

101 STZ“ 

7.2. V názvu prvního odstavce „* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)STZ)“ 

se ruší text v závorce „(dle §2, odst.1,písm.k)STZ)“ 

7.3. Druhý odstavec s názvem „* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., 

písm.m)STZ)“ se ruší včetně názvu 

7.4. V názvu kap. 7.2.PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170) se 

ruší za slovem „vyvlastnění“ text v závorce, který zní „(DLE §170)“ 

7.5. V názvu prvního odstavce „* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle § 2, odst.1, písm. 

k)STZ)“ se ruší text v závorce „(dle § 2, odst.1, písm. k)STZ)“ 

7.6. Na konec kap. 7.2.PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170) 

se vkládá nový text, který zní: 
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„* Vybraná veřejně prospěšná opatření  

 X1.A. Snižování  ohrožení  v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše, 

X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše, 

X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka. 

 

   X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. - Založení vymezených prvků ÚSES  

X2.2.1. - západní část biocentra č.1, 

X2.2.2. - východní část biocentra č. 1.“ 

 

8. Kap. 8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO se upravuje takto: 

8.1. V první větě za slovy „prospěšné stavby“ se ruší text „a veřejně prospěšná opatření“ 

8.2. V názvu  PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA 

(DLE §101 STZ) se za slovem „ PRÁVA“ ruší text v závorce „(DLE §101 STZ)“ 

8.3. V názvu odstavce „* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ)“ se ruší text 

v závorce „(dle §2, odst. 1, písm.l) STZ)“ 

8.4. V prvním odstavci s názvem „ Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury“ se ruší 

text: „O1 - letní scéna na levém břehu Lomnického potoka - rozvl. pl. 02-Z,“ 

8.5. Dále se ruší celé zbývající odstavce s názvy„ Veřejná prostranství, * Veřejně prospěšná 

opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ),  X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního 

dědictví“ včetně jejich názvů 

 

 

9. Přiložené tabulky na konci kap. 8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO se 

upravují takto:   

9.1. V názvu tabulek „* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)STZ)“ se za 

slovem „stavby“ ruší text v závorce „(dle §2, odst.1,písm.k)STZ)“ 

9.2 V prvním řádku tabulky s názvem „ Technická infrastruktura“ se v řádku k.ú. Lomnice u 

Sokolova ve čtvrtém sloupci p.p.č. ruší text: „668/1, /18/1, 22“ 

9.3. V druhém řádku tabulky s názvem „ Technická infrastruktura“ se v řádku k.ú. Týn u Lomnice 

ve čtvrtém sloupci p.p.č. vkládá nový text, který zní: „408/1, 205/9, 42/1“ a v řádku k.ú. Lomnice u 

Sokolova se ruší text: „336/1, 516/1“ a vkládá se nový text, který zní: „650/33, 75, 373, 650/5, 130, 

518/1, 677, 488/1“ 

9.4. Tabulky s názvem „* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m) STZ) 

>    X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami“,  

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. založení vymezených prvků ÚSES“ se ruší včetně názvů. 

9.5. V názvu tabulky „* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ) Občanské 

vybavení“ se za slovem „stavby“ ruší text „(dle §2, odst. 1, písm.l) STZ) Občanské vybavení“ 
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9.6 V tabulce s názvem „Občanské vybavení“ se ruší první řádek označení „O1“ 

9.7. Tabulky s názvem „Veřejná prostranství Veřejná prostranství s veřejnou zelení“, „* Veřejně 

prospěšné opatření (dle §2, odst.1, písm.m) STZ) >    X1.B. Opatření ke snižování ohrožení 

v území způsobené civilizačními vlivy“, „>  X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního 

dědictví“ se ruší včetně jejich názvů 

 

 

10. Text kap. 9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ se ruší nahrazuje se novým 

textem, který zní: „ÚP nenavrhuje na území obce žádnou územní rezervu.“ 

 

 

11. Kap. 14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE 

§ 177 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA se ruší včetně názvu 

 

 

12. Na začátku názvu kap. 15  ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 

VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI se ruší číslovka „15“ a nahrazuje se novou 

číslovkou „14“ 

 

 

 

 

II. 

 

Textová část změny č.1 je vypracovaná v rozsahu 11 stran textu včetně titulní strany, obsahu i včetně 

vložených tabulek 

 

 

 

II. Grafická část změny č.1 Územního plánu Lomnice: 

 

v.č.1 Výkres základního členění území     M 1:5 000 

v.č. 2 Hlavní výkres       M 1:5 000 

v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  M 1:5 000 

v.č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny    M 1:5 000 

v.č.5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury    M 1:5 000 
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Příloha č.1 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 územního plánu Lomnice na udržitelný rozvoj území ...  83 

 

 



NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE 
 

 13 

 

a)  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP LOMNICE 

 

Doplní pořizovatel. 

 

 

b)  VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 

 Nové požadavky v území dle PÚR ČR (Politika územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizace č.1) 

ÚP Lomnice byl vydání v červnu 2012 v souladu s PÚR ČR 2008. PÚR ČR změnila podmínky v území 

obce Lomnice. PÚR ČR zrušila na území obce výhledovou vodní nádrž vhodnou pro akumulaci 

povrchových vod Hřebeny, kterou ÚP vymezil jako územní rezervu R1. Změna č.1 proto ruší tuto 

územní rezervu R1. 

PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

z nichž změna č.1 splňuje pouze některé, a to z důvodu jednostranného zaměření změny č.1 pouze 

na plochy specifické dopravy: 

- změna č.1 řeší zastavitelnou plochu specifické silniční dopravy (DX) nadmístního charakteru 

s přesahem do správního území sousedních obcí Dolní Nivy na severu a Víntířova na východě, 

kdy budou pro oba dva ÚP Vintířov a ÚP Dolní Nivy rovněž zpracovány jejich samostatné změny 

- změna č.1 je plně v souladu s podmínkami rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary a vytváří 

předpoklady pro významnou restrukturalizaci nabídky pracovních příležitostí v celém regionu 

Sokolovska v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí 

- změna č.1 chrání přírodní hodnoty, na základě posudku SEA byl rozsah zastavitelné plochy 

specifické dopravy zmenšen a rozdělen na 3 části (D1-Z pro vlastní uzavřený automobilový 

polygon včetně výzkumného centra, D2-Z a D3-Z jako zázemí aktivit na ploše D1-Z), dále byl 

snížen koeficient zastavitelnosti plochy DX z původních 75 % na 70 %, byly upřesněny podmínky 

pro souvislé plochy zeleně přírodního charakteru v každé jednotlivé ploše pro DX, byl aktualizován 

ÚSES v kontaktu se zastavitelnými plochami. Podmínky pro vlastní rozvoj obce nejsou změny, 

všechny 3 zastavitelné plochy pro DX jsou výhradně na Podkrušnohorské výsypce zcela mimo 

dosah klidové obytně obslužné obce 

- změna č.1 řeší výhradně 257 ha zastavitelných ploch specifické silniční dopravy pro vývoj a 

výzkum automobilového průmyslu včetně jeho zázemí, vše na výsypce bez záboru ZPF, v místech 

probíhajících sanací a rekultivací ploch po těžební činnosti (lesnická, zemědělská a hydrická 

rekultivace) 

- předpokládá se vytvoření cca 800 - 1000 nových pracovních míst 

- zbývající část Podkrušnohorské výsypky bude po ukončení rekultivací veřejně přístupná kulturní 

krajina s průchodností po hospodárnicích 

- zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z budou napojeny na inženýrské sítě v regionu, likvidace 

odpadních vod bude individuální ve vlastní centrální ČOV, ze strany obce Lomnice budou plochy 

specifické dopravy napojeny na vodovod Horka z vodojemu Lomnice, na optické kabely z části 

Týn, plochy D2-Z a D3-Z mohou být dopravně napojeny na komunikace od stávající střelnice mimo 

průjezd klidovou obcí 

- změna č.1 nenavrhuje žádné nové rozvojové plochy bydlení, smíšeného bydlení ani rekreace, a 

tak nevytváří podmínky pro sociální segregaci v území 
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- změna č.1 rozvíjí průmysl 4. generace a v území mění stávající urbanistickou strukturu, změna č.1 

zároveň však nezakládá v kulturní krajině žádné nové sídlo  

- změna č.1 nenavrhuje v území žádné nové sídlo pro trvalé bydlení ani žádné zázemí občanského 

vybavení, ale pouze rozsáhlý areál pro výzkum a vývoj automobilového průmyslu  

- plánované vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu na ploše D1-Z (DX) bude pro 

svoji velikost na podstatné části Podkrušnohorské výsypky koordinováno z hlediska zájmů 

sousedních obcí Vintřířov a Dolní Nivy 

- změna č.1 nenavrhuje žádnou přestavbovou plochu a to pro samotný charakter aktivit na plochách 

D1-Z, D2-Z, D3-Z, které nelze pro svoji rozlehlost umístit jinam do ZÚ 

- dle zadání změny č.1 byl vypracován posudek SEA, jehož závěry byly plně zapracovány do návrhu 

změny č.1: 

- původně 1 rozsáhlá plocha DX byla zmenšena rozdělena na území obce na 3 plochy (D1-Z, 

D2-Z, D3-Z) 

- byl snížen koeficient zastavitelnosti plochy DX z 75 dle zadání na 70 

- byly upřesněny podmínky soustředěných ploch přírodní zeleně v jednotlivých plochách 

- byla umožněna realizace náhradních opatření pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

v sousedství ploch DX 

- migrační prostupnost zbývající části Podkrušnohorské výsypky bude po ukončení rekultivací 

zajištěna, zbývající část výsypky bude veřejně přístupná kulturní krajina s vymezeným systémem 

ÚSES pro volně žijící živočichy a s hospodárnicemi pro pohyb návštěvníků 

- okolo obce Lomnice zůstává dostatečné neurbanizované území kulturní krajiny, které bude sloužit 

obyvatelům obce i dalším návštěvníkům pro krátkodobou nepobytovou rekreaci, a to ve vazbě na 2 

sousední obce Vintířov a Dolní Nivy 

- změna č.1 výrazně omezuje rozsah budoucí kulturní krajiny na Podkrušnohorské výsypce, přesto 

budou zachovány navržené cyklotrasy, plocha S1 pro letecké modeláře, střelnice, pásy lesního 

porostu západně a severně od obce 

- změna č.1 nemění podmínky stávajících dopravních systémů na území obce Lomnice dle ÚP a 

navrhuje jako nadmístní specifické aktivity plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z pro výzkumný a vývojový 

areál automobilového průmyslu a to výhradně na Podkrušnohorské výsypce jako restrukturalizaci 

území Sokolovska zasaženého těžební činností, plocha D1-Z bude dopravně napojena na krajské 

silnice pouze na území obce Dolní Nivy, plochy D2-Z a D3-Z mohou být dopravně obsluhovány po 

komunikacích od střelnice mimo průjezd obcí ze západu 

- na území nedochází v současné době k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 

imisních limitů pro lidské zdraví, rozsah ploch DX byl upraven dle posudku SEA, změna č.1 

nenavrhuje žádné plochy pro bydlení ani ubytování 

- na základě posudku SEA byl rozsah ploch DX upraven ve spolupráci se SÚ, právní nástupce, a.s. 

a nyní respektuje svahy výsypky a jejich paty jako nezastavěné smíšené území s rekultivacemi dle 

ÚP, které zadrží spolu s lesním porostem srážkové vody v území 

- v území řešeném změnou č.1, je respektováno stávající záplavové území Q100 řeky Svatavy včetně 

jeho aktivní zóny  

- dle PÚR ČR je změnou č.1 zrušena územní rezerva pro LAPV Hřebeny, což je mimo nové 

navržené zastavitelné plochy, změna č.1 proto ruší navrženou územní rezervu R1 

- plánované specifické zastavitelné plochy automobilového průmyslu jsou rozsáhlé a zasahují na 

území 3 obcí, napojení těchto specifických ploch na inženýrské sítě bude koordinováno s vazbou 

na celé okolí: pitná voda z vodovodu Horka z vodojemu Lomnice, vlastní společná ČOV na území 

obce Dolní Nivy s přepadem do Hlubokého potoka, dešťové vody budou zadrženy na ploše 
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výsypky, zásobování elektrickou energií z rozvodny Erika na území obce Lomnice nebo z rozvodny 

Lipnice na území obce Vintířov, horkovod z Vřesové přes území obce Dolní Nivy, optické kabely 

z Týna jako části obce Lomnice a z Dolních Niv, všechny tyto stávající zdroje veřejné technické 

infrastruktury jsou dostatečně kapacitní a kvalitní, dopravní napojení plochy D1-Z ze silnice II/222 

jižně u obce Dolní Nivy, dopravní napojení ploch D2-Z, D3-Z z komunikací od střelnice západně od 

obce Lomnice a rovněž přesné trasy komunikací k napojení ploch D2-Z,  D3-Z z komunikací od 

střelnice západně od obce Lomnice a rovněž přesné trasy všech sítí k napojení ploch D1-Z, D2-Z, 

D3-Z budou řešeny až v následné dokumentaci  

- změna č.1 nevytváří v souladu se zadáním změny č.1 podmínky pro výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů 

- změna č.1 je plně v souladu s podmínkami specifické plochy ochrany a využití nerostných zdrojů 

ST1 Sokolov dle ZÚR KK a rozvíjí hospodářské aktivity v oblasti vědeckého výzkumu a průmyslu 4. 

generace 

 

 Změna č.1 je zpracována v souladu s PÚR ČR. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal ÚPD: 

 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, vydány dne 16.9.2010 Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 223/09/10 (dále jen ZÚR KK) 

ÚP byl vydán v červnu 2012 v souladu se ZÚR KK, které jsou dosud platné.  

 Změna č.1 v souladu se schváleným zadáním změny č.1 řeší: 

- úplné zrušení územní rezervy R1 pro LAPV Hřebeny 

- ve vazbě na rozpracovanou aktualizaci č.1 ZÚR KK (dále jen A1-ZÚR KK) je řešena úprava 

koncepce regionálního ÚSES na území obce Lomnice 

- problematika vymezení VPO pro regionální ÚSES je řešena v souladu se stavebním zákonem, 

v platném znění (v souladu s ÚP Lomnice, textová zpráva odůvodnění str. 56) 

 Změna č.1 navrhuje změny v území pouze pro specifickou dopravní infrastrukturu,  a proto 

naplňuje omezený okruh priorit územního plánování Karlovarského kraje pro zajištění URU, jedná 

se zejména o priority v oblasti hospodářského rozvoje č. : 

2.5 vytváření územně technických podmínek pro transformaci výrobní základy, její diversifikaci a 

rozvoj nových technologií 

2.6 vytváření územně technických podmínek pro využití nových příležitostí, vzniklých ukončením 

těžby, 

 Zároveň změna č.1 vytváří nové pracovní příležitosti v souladu s prioritou v oblasti sociální 

soudržnosti společenství obyvatel, č.: 

 1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud 

možno mimo chráněná území nebo využíváním přestavbových ploch bez přílišného narušení 

jejich chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy hospodářského 

rozvoje a sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje), 

 Změna č.1 řeší obnovu území po ukončení těžby uhlí dle priority územního plánování 

Karlovarského kraje v oblasti ochrany životního prostředí č.: 

3.7 obnova území po ukončované těžbě hnědého uhlí 

Změna č.1 je přiměřeně zpracována v souladu se ZÚR KK a zároveň reaguje na nové skutečnosti, 

které jsou součástí závěrečné rozpracovanosti A1-ZÚR KK na území obce Lomnice. 
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c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 

A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

  Změna č. 1 je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a § 19 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

  Zpracovaná změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na 

území spravovaném obcí Lomnice. 

  Ve změně č. 1 navržený rozvoj obce Lomnice, který byl upravený dle posudku SEA, nemá negativní 

vliv na veřejné zdraví, při respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro 

využití ploch a pokynů pro rozhodování v území. 

 

 

d)  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

  Změna č. 1 ÚP Lomnice je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

e)  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

Doplní pořizovatel. 

 

 

f)  VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 LOMNICE 

 

Změna č.1 je zpracovaná na základě schváleného zadání změny č.1 z VII./2017 s těmito upřesněními: 

- rušená územní rezerva pro LAPV Hřebeny není R2 ale R1 

- pro regionální ÚSES nejsou zapracována VPO U.41, U.101, U.501, a to dle platné legislativy, tuto 

problematiku řešil již ÚP (textová zpráva ÚP str. 56) 

- ve vazbě na rozpracovanou A1-ZÚR KK jsou řešeny změny regionálního ÚSES a to rovněž 

s vazbou na území 2 sousedních obcí, na jejichž území budou rovněž vymezeny nové zastavitelné 

plochy specifické silniční dopravy: 

- u RBC 1142 byla změněna funkčnost, v ÚP funkční RBC, změna č.1 navržené RBC 

- u RBK 1000 byla změněna funkčnost, v ÚP funkční RBK, změna č.1 navržený RBK a 

úprava východní části trasy RBK 

- pro změny v území obce Vintířov a Dolní Nivy budou zpracovány samostatné změny jejich ÚP 

- je zohledněna 4. aktualizace ÚAP ORP Sokolov k 31.12.2016 s tím, že nebylo zapracováno: OP 

hřbitova, byla zrušena závazná linie těžby, byly zohledněny ukončené rekultivace dle KN – 

zejména na západním a jižním okraji výsypky, koncepce ÚSES dle ÚP byla prověřena z hlediska 
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nové metodiky ÚSES autorizovaným projektantem ÚSES RNDr. J. Křivancem, č. autorizace ČKA 

03263 

- změna č.1 navrhuje zcela nový druh plochy s rozdílným způsobem využití DX včetně jejích 

kompletních regulačních podmínek, které byly upraveny dle posudku SEA. 

- koncepce změny č.1 byla prověřena z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, byl vypracován 

posudek SEA a jeho závěry a doporučení byly zapracovány do řešení návrhu změny č.1 (I./2018): 

 původně jedna celistvá plocha DX pro výzkumné a vývojové centrum automobilového 

průmyslu včetně zkušebních drah a zázemí byla zmenšena a rozdělena na 3 části:  

D1-Z - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce  - DX (pro vlastní vývojové a 

výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah) 

D2-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí 

vývojového a výzkumného centra) 

D3-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí 

vývojového a výzkumného centra) 

 byly upraveny regulační podmínky nového druhu plochy s rozdílným způsobem využití DX, 

který byl navržen výhradně pro změnu č.1 pro plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z, zejména byl snížen 

koeficient zastavitelnosti plochy DX z 75 na 70 

 pro všechny 3 plochy byly navíc stanoveny další podrobné specifické podmínky týkající se 

systému zeleně na plochách D1-Z, D2-Z, D3-Z, byly stanoveny tyto další specifické 

podmínky: 

- pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu 

vývojového a výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah 

- pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem 

mokřadů a vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na 

východním okraji plochy D2-Z podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu 

min. 10% plochy D2-Z. 

- pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem 

mokřadů a vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na 

východním okraji plochy D3-Z podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu 

min. 10% plochy D3-Z. 

- pro potřeby napojení ploch DX na dopravní a technickou infrastrukturu prověřil projektant stávající 

regulační podmínky těch druhů ploch s rozdílným způsobem využití, přes které se dá očekávat, že 

povedou plánované přípojky inženýrských sítí a plánované nové komunikace, takto byly doplněny 

regulační podmínky vybraných druhů ploch: 

 plochy NZ – nový bod B16 

 plochy NL – nový bod B10 

 plochy NP – nový bod B5 

 plochy NSp – nový bod B4 

 plochy NSz – nový bod B6 

 plochy NSl – nový bod B5 

 plochy NSk – nový bod B7 
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- změna č.1 navrhuje regulační podmínky pro plochy NSv, které v ÚP chyběly (chyba ÚP): 

* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou 

povrchových nebo podzemních vod.  

B. Přípustné využití 

1. území v ochranném pásmu II. stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v záplavových 

územích a aktivních zónách řek a potoků, v nivách a v údolnicích vodních toků, v územích 

s výskytem mokřadů, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde ochrana 

vod zamezuje intenzivnímu hospodaření. 

2. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště chráněné 

druhy rostlin a živočichů, 

3. pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat zařízení pro těžbu nerostů a zemin.  

2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, kromě vodního díla v záplavovém 

území, v aktivní zóně potoků a řek, 

3. rozšiřování meliorací. 

 

- změna č.1 nepředstavuje žádný zábor ZPF, proto není bilancován žádný zábor ZPF, v.č.3 Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu je vypracován pro ověření skutečnosti v území, na tomto 

v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu nejsou uvedena čísla pozemků ani není 

sledováno, z jakých peněz byly rušené rekultivace prováděny – tyto požadavky DO  uplatnění 

k návrhu zadání změny č.1 jsou nad rámec platné legislativy. 

 

 Změna č.1 je zpracována v souladu se schváleným zadáním změny č.1. 

 

 

 

g)  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Doplní pořizovatel. 

 

 

h)  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

 

Doplní pořizovatel. 

 

 

i) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 

NEBYLY 

 

Doplní pořizovatel. 
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j)  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

Změna č. 1 zohledňuje změny v území, které nastaly od vydání ÚP v r. 2012, řeší nové požadavky 

v území, zohledňuje 4. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Sokolov k 31.12.2016 a platné změní stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., včetně platných znění vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. a rovněž 

odstraňuje chyby ÚP. 

 

A. ZMĚNY V ÚZEMÍ OD VYDÁNÍ ÚP V R.2012 

 A.1. Aktualizace hranice ZÚ: 

Projektant v souladu se schváleným zadáním změny č.1 prověřil průběh hranice ZÚ vymezený v ÚP 

k 15.12.2011 a shledal, že v území dle předaných podkladů nebyla zkolaudována žádná stavba mimo 

ZÚ, která by vyžadovala změnu vymezení hranice ZÚ. Změna č.1 proto aktualizuje hranici ZÚ 

k novému datu k 31.11.2017 v nezměněném průběhu. Pro zpracování změny č.1 byla dle smlouvy o 

dílo použita původní katastrální mapa z ÚP včetně vrstevnic.  

 

 A.2. Zrušené dříve navržené sanace a rekultivace na Podkrušnohorské výsypce z důvodu 

jejich ukončení 

Změna č.1 prověřila na Podkrušnohorské výsypce rozsah ukončených lesnických a zemědělských 

rekultivací a do změny č.1 zapracovala v této oblasti skutečný stav v území: byly zohledněny nové 

pozemky PUPFL na západní a jižní části výsypky, v těchto místech byly zároveň zrušeny navržené 

plochy sanace a rekultivace dle ÚP. Funkční využití území NSlo zůstalo stejné. Na pozemcích nového 

lesa byly zároveň zrušeny dříve navržené vodní plochy NSv. Zároveň na pozemcích nového lesa byla 

zrušena dříve navržená VPO pro snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy. 

 

B. ZMĚNY V ÚZEMÍ DLE PLATNÉHO ZMĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA Č. 183/2006 SB. A 

PLATNÉHO ZNĚNÍ VYHL. 500/2006 SB. A 501/2006 SB. 

 B.1. Změna koncepce navržených VPS a VPO 

Projektant prověřil navržené VPS a VPO v ÚP a dle platné legislativy provedl tyto jejich změny: 

 Plochy a koridory s možností vyvlastnění a zároveň s možností uplatnění předkupního práva: 

- technická infrastruktura – stavby – zrušeny 1x ČSOV a 1x TS na obecním pozemku 

- vybraná VPO  X1.A Opatření ke snižování ohrožení území způsobené povodněmi a jinými 

přírodními vlivy – převedeno do VPO pouze s možností vyvlastnění, zároveň vypuštění navržených 

VPO na obecních pozemcích 

- VPO X2.2 založení vymezených prvků ÚSES – převedeno do VPO pouze s možností vyvlastnění, 

zároveň vypuštění navržených VPO na obecních pozemcích 

 Plochy a koridory s možností pouze vyvlastnění:  

- technická infrastruktura – sítě – zrušeny VPS na obecních pozemcích 

 Plochy a koridory s možností uplatnění pouze předkupního práva: 

- občanské vybavení – zrušeny VPS na obecních pozemcích 

- veřejná prostranství – zrušeny VPS na obecních pozemcích 

- VPO X1.B Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy – zcela zrušeno, neboť tato 

opatření nemají povahu VPO, navíc část těchto původních opatření byla již realizována, na části 

těchto původních opatření je navržena zastavitelná plocha specifické dopravní infrastruktury D1-Z 

(DX) 

- VPO X2.1 vymezení prvků ÚSES – zcela zrušeno, neboť tato opatření nemají povahu VPO, jedná 

se pouze o vymezení prvků ÚSES bez změny struktury krajiny 
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- Změna č. 1 v souladu se schváleným zadáním změny č.1 nenavrhuje v území žádnou novou VPS 

ani nové VPO. 

 

- Změna č.1 zrušila v textové části výroku ÚP kap. 14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH 

PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 

 

 B.2. Změny v území dle PÚR ČR 

Na základě schváleného zadání změny č.1 a ve vazbě na PÚR ČR změna č.1 zcela ruší dříve 

navrženou územní rezervu R1 pro LAPV Hřebeny. 

 

 

 B.3. Změny v území dle ZÚR KK 

Dle dosud nevydané A1-ZÚR KK, která je v závěrečné fázi projednávání, byly do změny č.1 

zohledněny změny koncepce regionálního ÚSES na celé Podkrušnohorské výsypce. Tyto změny 

ÚSES byly vlastně provedeny na základě námitky majitele pozemků SÚ, právní nástupce, a.s. 

k návrhu A1-ZÚR KK a to výhradně pro uvolnění prostoru centrální části výsypky pro plánovaný záměr 

investora na rozsáhlý areál automobilového průmyslu, který bude na Podkrušnohorské výsypce 

zasahovat do správního území 3 obcí: Lomnice, Dolní Nivy, Vintířov. Tato změna č.1 ÚP Lomnice řeší 

pouze část tohoto areálu zasahujícího na území obce Lomnice. Změna č.1 zohledňuje posunutí dříve 

navrženého RBC 1157, které leží mimo území obce Lomnice více na východ. Na území obce Lomnice 

je v ÚP vymezen RBK 1000 jako spojnice RBC 1142 a RBC 1057, který změna č.1 ve východní části 

mění a narovnává. Zároveň dle požadavku posudku SEA byla změněna jeho funkčnost z NSlo a NSzo 

na NP. 

 

 

 B.4. Změny v území dle aktualizace ÚAP 

Dle zadání změny č.1 jsou ve změně č.1 zohledněny aktuální 4. úplně ÚAP ORP Sokolov. Limity 

využití území byly prověřeny: 

 Vybrané limity využití území dle ÚP byly zrušeny 

 Vybrané limity využití území byly zapracovány jako zcela nové 

 Vybrané limity využití území dle ÚP byly pouze aktualizovány v nové upřesněné poloze 

 

Poznámka: 

Změna č.1 je zpracována na podkladě původní DKM z ÚP.  

 

 

 B.5. Změny v území dle nové metodiky ÚSES 

RNDr. J. Křivanec, autorizovaný projektant ÚSES, který rovněž navrhoval ÚSES v ÚP Lomnice, 

provedl aktualizaci koncepce ÚSES dle nových metodických pravidel (MŽP 2017). Na základě tohoto 

prověření bylo dříve vymezené LBC1 výrazně zvětšeno, bylo navrženo zcela nové LBC 2,  rovněž 

trasa RBK 1000 (změněna dle posunu RBC 1157) byla vymezena v souladu s novou metodikou 

ÚSES. 
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C. NOVÉ POŽADAVKY V ÚZEMÍ  

 C.1. Nové rozvojové plochy 

Změna č.1 navrhuje výhradně v prostoru Podkrušnohorské výsypky 3 nové zastavitelné plochy pro 

stejné funkční využití území DX – plochy specifické silniční dopravy. Dle zadání změny č.1 bylo 

v území prověřeno vymezení jedné rozsáhlé zastavitelné plochy specifické dopravní infrastruktury 

nadmístního významu pro záměr zkušební dráhy a souvisejících zázemí pro vývoj a výzkum vozidel 

včetně automatizovaných jízdních systémů. Na základě posudku SEA bylo nutno tuto novou 

zastavitelnou plochu rozdělit na 3 části. Z toho důvodu jsou navrženy na území obce tyto 3 

zastavitelné plochy: 

D1-Z - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce  - DX (pro vlastní vývojové a 

výzkumné centrum automobilového průmyslu) 

D2-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) 

D3-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) 

Z řešení těchto zastavitelných ploch vyplývá, že plocha D1-Z přesahuje na severu do území obce 

Dolní Nivy a na východě do území obce Vintířov, plocha D3-Z přesahuje na severu do obce Dolní 

Nivy. Všechny 3 plochy jsou řešeny pro společný záměr vývojového a výzkumného centra 

automobilového průmyslu a jeho zázemí, pro všechny 3 plochy platí stejná nově navržená funkční 

plocha DX – plocha dopravy silniční  - specifické. 

 

 

 C.2. Nový druh plochy s rozdílným způsobem využití 

Pro plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z je navržen nový druh plochy s rozdílným způsobem využití včetně jejich 

regulačních podmínek:  

 Doprava silniční – specifická - DX 

A. Hlavní využití 

vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah 

B. Přípustné využití 

1. administrativní provozy 

2. stravování 

3. konferenční centrum 

4. show room 

5. protipožární a záchranná služba 

6. dílny 

7. soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru 

8. sklady včetně skladu nebezpečných látek 

9. zařízení centrálního sběru odpadu 

10. čerpací stanice pohonných hmot 

11. pneuservis 

12. krytá odstavná a parkovací stání: 

- odstavná a parkovací stání zkušebních vozů  

- odstavná a parkovací stání osobních aut – návštěvy, zaměstnanci  

13. myčka aut 

14. zkušební dráhy různých modulů 

15. protihluková stěna 
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16. vodní toky a plochy, mokřady 

17. související zařízení veřejné technické infrastruktury 

18. související zařízení veřejné dopravní infrastruktury 

19. veřejná prostranství 

C. Podmínečně přípustné 

1. další zařízení výroby pouze související s automobilovým průmyslem 

D. Nepřípustné využití 

1. bydlení 

2. rekreace 

3. ubytování 

4. zařízení občanského vybavení vyžadující dodržení hlukových limitů 

5. těžká výroba s negativními vlivy na své okolí 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70 % 

2. maximální podlažnost: 4 NP 

3. minimální % ozelenění: 20 

Na základě posudku SEA byly ještě pro plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z stanoveny individuální další 

specifické podmínky nezbytné pro realizaci výstavby na těchto plochách:  

 pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu vývojového a 

výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah 

 pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D2-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D2-Z. 

 pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D3-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D3-Z. 

Tyto individuální podmínky vyplývají z nutnosti detailněji upřesnit charakter a polohu významných 

ploch zeleně, které musí být dle posudku SEA na plochách D1-Z, D2-Z a D3-Z umístěny. Tato potřeba 

regulovat plochu soustředěné zeleně souvisí až s požadavkem na rozdělení původní jedné 

zastavitelné plochy specifické silniční dopravy na výsypce dle řešení zadání změny č.1, neboť 

původně plánovaná citace: „soustředěná plocha areálové zeleně uprostřed okruhu zkušebních drah“ 

není pro plochy D2-Z  a D3-Z aktuální. Zároveň ekolog měl potřebu rozsah a polohu zeleně 

v plochách D2-Z a D3-Z regulovat. 

 

 

 C.3. Úpravy regulačních podmínek stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití 

Ve vazbě na problematiku zastavitelných ploch D1-Z, D2-Z, D3-Z řešených změnou č.1 jsou zároveň 

doplněny stávající regulační podmínky stávajících funkčních ploch dle řešení ÚP a to z různých 

důvodů: 

 Úprava regulačních podmínek funkčních ploch z důvodu předpokládaného napojení nových 

zastavitelných ploch DX na inženýrské sítě: pro potřebu možnosti budoucího napojení všech 3 

zastavitelných ploch na inženýrské sítě okolních obcí, zejména Lomnice (vodovod, optické kabely 

rozvodna Erika v Týně) Vřesová (horkovod), Vintířov (rozvodna Lipnice), Dolní Nivy (společná 

lokální ČOV), byly regulační podmínky vybraných funkčních ploch kulturní nezastavěné krajiny dle 
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znění v ÚP v pomyslném koridoru předpokládaných tras přípojek inženýrských sítí rozšířeny pro 

tuto možnost, do regulačních podmínek byly přidány tyto body: 

- plochy NZ – nový bod B16: „16.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

- plochy NL – nový bod B10: „10.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

- plochy NP – nový bod B5: „5.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

- plochy NSp – nový bod B4: „4.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

- plochy NSz – nový bod B6: „6.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

- plochy NSl – nový bod B5: „5.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

- plochy NSk – nový bod B7: „7.další pozemky dopravní a technické infrastruktury související 

s aktivitami na plochách DX“ 

Těmito novými body je zároveň sledováno i budoucí dopravní připojení ploch DX na veřejnou 

dopravní infrastrukturu. 

Veškeré stávající znění regulativů těchto funkčních ploch dle ÚP zůstalo beze změny. 

 Úprava regulačních podmínek funkčních ploch z důvodu náhradních opatření: dle posudku SEA 

budou v bezprostředním okolí všech 3 zastavitelných ploch DX na Podkrušnohorské výsypce 

umístěna na rozpracovaných rekultivacích náhradní opatření s přírodními biotopy pro zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů. Umístění těchto náhradních opaření na plochách NSl, NSz, 

NSo je řešeno opět rozšířením stávajících regulačních podmínek vybraných druhů funkčních ploch 

dle ÚP, byly přidány tyto body: 

- plochy NSz – nový bod B5: „5. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních 

přírodních biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,“ 

- plochy NSl – nový bod B4: „4. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních 

biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,“ 

- plochy NSo – nový bod B6: „6. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních 

přírodních biotopů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,“ 

- plochy NSv – doplnění regulační podmínky plochy NSv toto zohledňují v bodě B2: „2. 

realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště chráněné 

druhy rostlin a živočichů,“ 

 

Veškeré stávající znění regulativů těchto funkčních ploch dle ÚP zůstalo beze změny 

 

 

D. ZMĚNY V ÚZEMÍ JAKO ODSTRANĚNÍ CHYBY ÚP:  

- RBC 1142 bylo změněno v grafické části ÚP z funkčního na navržené a to v souladu s textovou 

částí ÚP Lomnice a s ÚP Svatava, kam část tohoto RBC zasahuje 

- ze seznamu VPS byly vyňaty ty VPS, nebo jejich části, které leží na pozemcích těch majitelů, pro 

které navrhl ÚP vyvlastnění nebo předkupní právo, v tomto duchu byly rovněž opraveny tabulky za 

kap. 8. textové části výroku ÚP se seznamy pozemků 

- v grafické části ÚP byla z legendy odstraněna funkční plocha RI, která se v území v ÚP 

nevyskytuje 
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- v textové části výroku ÚP byly upřesněny názvy jednotlivých funkčních ploch a to dle grafické části 

ÚP (NSp, NSz, NSl, NSo, NSi), zároveň byly do kap. 6.16 výroku ÚP vloženy regulační podmínky 

plochy NSv, která je v grafické části ÚP vymezena a v textové části ÚP dosud chyběla. 

 

 

j)1  KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

 Změna č.1 respektuje v Lomnici veškeré dříve navržené zastavitelné a přestavbové plochy a 

navrhuje nové 3 zastavitelné plochy zcela nového funkčního využití DX – plochy dopravy silniční – 

specifické. Nové zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z jsou situovány zcela mimo obec výhradně 

do prostoru Podkrušnohorské výsypky severně nad obcí. Tímto řešením změna č.1 zcela 

zásadním způsobem mění na území obce koncepci krajiny. Nové zastavitelné plochy jsou řešeny 

pro záměr nadmístního charakteru s přesahem do území obce Dolní Nivy na severu a Vintířov na 

východě. Plochy jsou určeny pro výzkumné a vývojové centrum automobilového průmyslu včetně 

zkušebních drah pro vývoj automatizovaných jízdních systémů a pro další zázemí. 

 Zároveň se změnou č.1 ÚP Lomnice budou zpracovány samostatně i související změny ÚP Dolní 

Nivy a ÚP Vintířov. 

 Dle zadání změny č.1 měla být na Podkrušnohorské výsypce řešena jediná značně rozsáhlá 

zastavitelná plocha specifické silniční dopravy pro výše uvedený záměr, avšak na základě posudku 

SEA bylo nutno celistvou jedinou plochu zmenšit a rozdělit na několik menších. Předpokládá se 

umístění oploceného areálu automobilového polygonu s vývojovým centrem na ploše D1-Z. Na 

dalších plochách D2-Z, D3-Z bude umístěno další zázemí vývojového centra. Změna č.1 navrhuje 

tyto zastavitelné plochy: 

D1-Z - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce  - DX (pro vlastní vývojové a 

výzkumné centrum automobilového průmyslu) 

D2-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) 

D3-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) 

 Výhradně pro tyto 3 nové zastavitelné plochy specifické dopravy navrhuje změna č.1 nový druh 

plochy s rozdílným způsobem využití včetně regulačních podmínek, které budou použity pro 

všechny 3 nové zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z: 

 Doprava silniční – specifická - DX 

A. Hlavní využití 

vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah 

B. Přípustné využití 

1. administrativní provozy 

2. stravování 

3. konferenční centrum 

4. show room 

5. protipožární a záchranná služba 

6. dílny 

7. soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru 

8. sklady včetně skladu nebezpečných látek 

9. zařízení centrálního sběru odpadu 
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10. čerpací stanice pohonných hmot 

11. pneuservis 

12. krytá odstavná a parkovací stání: 

- odstavná a parkovací stání zkušebních vozů  

- odstavná a parkovací stání osobních aut – návštěvy, zaměstnanci  

13. myčka aut 

14. zkušební dráhy různých modulů 

15. protihluková stěna 

16. vodní toky a plochy, mokřady 

17. související zařízení veřejné technické infrastruktury 

18. související zařízení veřejné dopravní infrastruktury 

19. veřejná prostranství 

C. Podmínečně přípustné 

1. další zařízení výroby pouze související s automobilovým průmyslem 

D. Nepřípustné využití 

1. bydlení 

2. rekreace 

3. ubytování 

4. zařízení občanského vybavení vyžadující dodržení hlukových limitů 

5. těžká výroba s negativními vlivy na své okolí 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70 % 

2. maximální podlažnost: 4 NP 

3. minimální % ozelenění: 20 

 

 Na základě posudku SEA bylo třeba v nových zastavitelných plochách blíže popsat soustředěné 

plochy zeleně. Proto jsou pro jednotlivé plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z stanoveny další individuální 

specifické podmínky nezbytné pro realizaci: 

- pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu vývojového 

a výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah 

- pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D2-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D2-Z. 

- pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D3-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D3-Z. 

 

 

j) 2  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

 Vybrané limity využití území dle ÚP byly zrušeny: 

- závazná linie těžby 

- OP hřbitova 

- LBK 1 

 Vybrané limity využití území byly zapracovány jako zcela nové: 
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- památný strom Borovice u Svatavy 

- kritický bod – přívalové srážky 

- aktivní zóna záplavového území Q100 řeky Svatavy 

- oblast zvýšeného povodňového ohrožení  

- území s archeologickými nálezy: 

- kat.1:  Týnský les 11-12-25/1 

 Lomnický Vrch 11-12-25/3 

 Kostel sv. Jiljí 11-12-25/5 

 Tvrziště 11-12-25/4 

 střed obce 

- kat. 3:  zbytek území  

- archeologická naleziště – bod – kat. 1 (bez názvu) 

- nemovitá kulturní památka venkovský dům – Týn r.č. 450904-4095 

- OP letiště – s výškovým omezením staveb 

- radiový směrový spoj 

- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

- LBC 2 

- trafostanice 

 Vybrané limity využití území dle ÚP byly pouze aktualizovány v nové upřesněné poloze: 

- DP Týn u Lomnice – změna rozsahu  

- poddolované území Alberov – změna rozsahu 

- výhradní ložisko Lomnice u Sokolova, číslo 3080900 – změna rozsahu 

- vedení VN 22kV – aktualizované trasy 

- vedení VVN 110kV – aktualizované trasy 

- rozsah PUPFL – ukončené rekultivace 

- RBC 1142 – změna z funkčního na nefunkční ÚSES 

- RBK 1000 – změna z funkčního na nefunkční ÚSES, změna části trasy na východě 

 

 

j) 3  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

 Dopravní infrastruktura 

Změna č.1 respektuje stávající systém komunikací a dopravních ploch dle ÚP. 

Všechny 3 zastavitelné plochy řešené změnou č.1 jsou navrženy pro specifickou silniční dopravu a 

společně jsou určeny pro vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně 

zkušebních drah pro vývoj automatizovaných jízdních systémů a dalšího zázemí. Předpokládá se 

umístění areálu automobilového polygonu na ploše D1-Z s přesahem do obce Dolní Nivy a obce 

Vintířov a umístění dalšího souvisejícího obslužného zázemí výhradně pro automobilový průmysl 

na menších plochách D2-Z a D3-Z. Plochy nebudou dopravně napojeny na komunikační systém 

vlastní obce, plocha D1-Z bude napojena ze severu ze silnice II/222 mimo řešené území, plochy 

D2-Z a D3-Z mohou být dopravně napojeny ze stávajících komunikací ke střelnici západně u 

Lomnice bez nutnosti průjezdu vlastní klidovou obcí. 

Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN 

73 0802,  respektive ČSN 73 0804. 

Koncepce drážní dopravy na území obce zůstává beze změny. 
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Do ÚP byl doplněn nový limit pro leteckou dopravu: OP letišť s výškovým omezením staveb 

 

 Technická infrastruktura 

Změna č.1 respektuje koncepci rozvoje technické infrastruktury na území obce dle ÚP. Změna č.1 

navrhuje zcela mimo dosud urbanizované území na podstatné části Podkrušnohorské výsypky 3 

nové zastavitelné plochy specifické dopravní infrastruktury pro vývojové a výzkumné centrum 

automobilového průmyslu včetně zkušebních drah. Koncepce rozvoje technické infrastruktury na 

těchto 3 plochách předpokládá vzájemné propojení inženýrských sítí mezi plochami a napojení 

ploch na stávající systémy technické infrastruktury v širokém okolí, přičemž je třeba stále mít na 

zřeteli skutečnost, že tato změna č.1 řeší pouze část areálu, který výrazně přesahuje na 

Podkrušnohorské výsypce do území obce Dolní Nivy a rovněž zasahuje do území obce Vintířov. 

Předpokládají se pro celý komplexní rozsáhlý (byť rozdělený) areál automobilového průmyslu tyto 

zdroje: 

- pitná voda – vodojem Lomnice, skupinový vodovod Horka 

- likvidace odpadních vod – 1 společná centrální ČOV na ploše DX na území obce Dolní Nivy 

s přepadem vyčištěných vod do Hlubokého potoka 

- dešťové vody budou zasakovány v rámci souvislých ploch zeleně a v rámci náhradních 

opatření 

- elektrická energie – napojení na rozvodnu Erika ze západu v části Týn a na rozvodnu Lipnice 

z Vintířova 

- plyn – nepředpokládá se napojení ploch na plyn 

- horkovod – předpokládá se přivedení horkovodu z Vřesové podél severního okraje celého 

areálu podél silnice II/222 na území obce Dolní Nivy 

- optické kabely – předpokládá se napojení ploch z části Týn na území obce Lomnice a z obce 

Dolní Nivy 

Změna č.1 nevymezuje pro plánované předpokládané přípojky inženýrských sítí pro plochy D1-Z, 

D2-Z a D3-Z ani žádné koridory technické infrastruktury ani žádné konkrétní trasy. Změna č.1 

doplnila stávající regulační podmínky vybraných druhů ploch kulturní nezastavěné krajiny o 

možnost umístit na nich pozemky dopravní a technické infrastruktury pro napojení záměru 

výzkumného a vývojového centra automobilového průmyslu. Konkrétně trasy jednotlivých přípojek 

síti budou řešeny v následné dokumentaci. 

 

 Občanské vybavení  

Změna č.1 zachovává koncepci občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury dle řešení 

ÚP. Změna č.1 nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu pro tuto funkci. 

 

 Veřejná prostranství  

Změna č.1 zachovává koncepci veřejných prostranství dle řešení ÚP. Změna č.1 nenavrhuje 

žádnou rozvojovou plochu pro tuto funkci. 

 

Poznámka: 

Na základě posudku SEA bylo třeba na všech 3 plochách D1-Z, D2-Z a D3-Z stanovit podmínku 

vymezení soustředěné plochy zeleně přírodního charakteru. Pro plochy D2-Z, D3-Z byla stanovena 

podmínka řešit tuto soustředěnou plochu zeleně přírodního charakteru mimo oplocené areály na 

plochách veřejných prostranstvích jako součást ploch D2-Z a D3-Z. Změna č.1 však tato požadovaná 

nová veřejná prostranství s veřejnou zelení (PVz) konkrétně do území neumisťuje z důvodu 
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nestabilních přírodních podmínek v území. Tato problematika bude řešena individuálně v následné 

dokumentaci 

 

 

j) 4  KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 

 

Změna č. 1 výrazně zasahuje do samotné koncepce krajiny na území obce Lomnice. Změna č.1 

navrhuje na podstatné části dosud nezastavěné Podkrušnohorské výsypce, na které dlouhodobě 

probíhá v několika etapách sanace a rekultivace po ukončení hornické činnosti, zastavitelné plochy 

specifické dopravní infrastruktury pro záměr zkušební dráhy a souvisejícího zázemí pro vývoj a 

výzkum vozidel včetně automatizovaných jízdních systémů. V zadání změny č.1 se uvažovalo pouze 

o jediné rozsáhlé ploše, na základě posudku SEA bylo nutno celistvou plochu D1-Z zmenšit a rozdělit 

na západě na další dvě: D2-Z na jihozápadě a D3-Z na severu. Všechny 3 navržené zastavitelné 

plochy spolu souvisí, jsou vymezeny pro společnou aktivitu a všechny 3 mají shodný druh plochy 

s rozdílným způsobem využití DX, který je navržen výhradně pro tento nový záměr v území. Ve všech 

3 zastavitelných plochách D1-Z, D2-Z, D3-Z bude dle regulační podmínky B7 plochy DX vymezena 

soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru. Dle posudku SEA je tato plocha zeleně v každé 

zastavitelné ploše D1-Z, D2-Z a D3-Z umístěna jinde, a proto je pro každou plochu DX stanovena 

ještě „specifická“ doplňující podmínka k této problematice: 

- pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu vývojového a 

výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah 

- pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D2-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D2-Z. 

- pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy D3-Z 

podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D3-Z. 

Z koncepce řešení změny č.1 a zcela v souladu se zadáním změny č.1 je zřetelné, že navržené 

plochy specifické silniční dopravy jsou nadmístního charakteru s přesahem do obce Vintířov (východ) 

a do obce Dolní Nivy (sever). Z důvodu zachování jednotného prostorového i funkčního uspořádání 

těchto ploch bez omezení hranicí správního území obce je sledováno stejné funkční využití těchto 

navazujících ploch ve všech 3 samostatných změnách ÚP pro každou dotčenou obec. Regulační 

podmínky zastavitelných ploch DX jsou shodné pro všechny nové zastavitelné plochy na 

Podkrušnohorské výsypce ve všech 3 samostatných změnách. Dle posudku SEA bylo nutno snížit 

koeficient zastavitelnosti 75 dle zadání změny č.1 pouze na 70. 

Přesné rozdělení původní jedné plochy DX nedotčenými pásy krajiny bylo zpracováno ve spolupráci 

se SÚ, právní nástupce, a.s. a bylo umístěno zejména na svahy výsypky. 

 

Zbývající část Podkrušnohorské výsypky bude po ukončení sanací a rekultivací veřejně přístupná jako 

nezastavěná kulturní krajina, pro pohyb návštěvníků budou využity hospodárnice. Navržená 

cyklostezka dle ÚP zůstává změnou č.1 zachována. Rovněž zůstává beze změny zachována plocha 

S1 dle ÚP pro letecké modeláře a to dle požadavku zadání změny č.1. 

 

Změna č.1 zapracovává změny regionálního ÚSES dle rozpracované A1-ZÚR KK – jedná se o změnu 

trasy RBK 1000 a to z důvodu významného posunutí navrženého RBC 1157 na území sousedních 
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obcí Víntířov a Dolní Nivy. Dále změna č.1 odstraňuje chybu ÚP a řeší RBC 1142 jako navržené beze 

změny polohy a rozsahu plochy. 

 

Koncepce ÚSES dle ÚP byla ve změně č.1 posouzena RNDr. J. Křivancem z hlediska nové metodiky 

s tímto závěrem: 

ÚSES Lomnice - metodické posouzení 

Aktualizace ve vztahu k novým metodickým pravidlům dle Metodiky vymezování územního 

systému ekologické stability (MŽP, březen 2017) 

Zkontrolováno: 

Obvyklá hustota sítě (žádný bod v území není vzdálen více než 2 km od jakéhokoliv prvku ÚSES   

- vyhovuje pro střední část území 

- nevyhovuje pro severní a jihovýchodní části území 

Lze řešit: ne.  

Odůvodnění: jde o území zasažená těžbou hnědého uhlí, v nichž byly zcela přetrhány všechny 

přírodní a krajinné vazby. Vymezovat ÚSES standardním způsobem není v dohledné době možné. 

Biocentra - plocha celkem, funkčně spojitá plocha reprezentativních ekosystémů, tvar 

- vyhovují všechna biocentra, LBC 1 je kvůli výrazně nepravidelnému tvaru správně zvětšeno 

- opravit nesoulad u R BC 1142 - v textové části navržené, v grafické části funkční - správně je 

navržené 

Biokoridory - šířka, délka, funkční vazby ekosystémů 

- vyhovují všechny biokoridory 

 

Úprava tabulek: není z metodických důvodů potřebná.  

ÚSES Lomnice - úprava regionálního BK č. 1000 

náhradní trasa co nejvíce sleduje trasu původního LBK 1 (princip přiměřené konzervativnosti) 

pro soulad s metodikou bylo do trasy vloženo nové lokální biocentrum. 

úprava tabulek:  

tabulka pro RBK 1000 

opravit nesoulad - v textové části navržený, v grafické části funkční - správně je navržený;  

opravit údaje spojnice - název: R BC 1142 - R BC 1157 (mimo obec) Svatava - Vintířov 

tabulka pro LBK 1 bude zrušena 

nová tabulka pro vložené lokální biocentrum: 

 číslo:   2 

název:   U naučné stezky  

opatření:   v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

 vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:  lokální BC navržené, vložené do regionálního BK  
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j) 5  KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

Změna č.1 nemění koncepci civilní ochrany na území obce Lomnice dle ÚP. Na zastavitelných 

plochách změny č.1 bude řešeno ukrytí osazenstva objektů v improvizovaných úkrytech jednotlivých 

objektů. Předpokládá se, že pro hašení požárů na 3 řešených zastavitelných plochách specifické 

silniční dopravy bude vybudována síť hydrantů v zástavbě. 

Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29, odst. 1 písm. k) zákona o 

požární ochraně a v souladu s požadavky ustanovení ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, 

popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 

 Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 

0802, respektive ČSN 73 0804. 

 

 

j) 6  KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Dle schváleného zadání změny č.1 bylo třeba změny v území posoudit z hlediska jejich vlivu na 

životní prostředí, následně bylo vypracováno vyhodnocení vlivu návrhu změny č.1 na URU. Dle 

závěrů posudku SEA bylo do řešení změny č.1 zapracováno: 

- zmenšení původní jedné plochy DX na jihu a její rozdělení na 3 samostatné plochy stejné funkce 

DX: D1-Z - 211 ha, D2-Z - 23 ha, D3-Z - 23 ha 

- podrobná specifikace soustředění plochy přírodního charakteru v každé jednotlivé ploše DX 

- snížení koeficientu zastavitelnosti z 75 na 70 

- možnost náhradních opatření v okolí ploch DX na probíhajících rekultivacích  

Takto upravené řešení změny č.1 nemá negativní vliv na své okolí. Zastavitelné plochy DX budou 

v rámci celého komplexu na Podkrušnohorské výsypce (3 území obcí) vzájemně propojeny dopravní a 

technickou infrastrukturou. Plochy budou napojeny na stávající kapacitní veřejnou technickou 

infrastrukturu v dané lokalitě. Na území obce se předpokládá: vodovod z vodojemu Lomnice, vedení 

VN 22kV z rozvody Erika, optické kabely z Týna, dopravní napojení plochy D2-Z a D3-Z ze stávajících 

komunikací ke střelnici mimo průjezd obcí. 

Na území obce se nenacházejí chovy hospodářských zvířat. Na území obce se nenachází žádná 

plocha těžké zpracovatelské výroby. Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou 

kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita 

ovzduší na území obce vyhovující imisním limitům. Změna č.1 nevytváří předpoklady k jejich zhoršení 

nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, 

nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů. 

 

 

k)  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území: 

Účelným využitím zastavěného území se zabýval ÚP v roce 2012, který vymezil v ZÚ jak 6 

přestavbových ploch tak i zastavitelné plochy SV, BI, BH. Změna č.1 aktualizuje hranici ZÚ 

k novému datu k 30.9.2017. Změna č.1 nenavrhuje žádné změny v koncepci rozvoje obce nejen 

v hranicích ZÚ, ale neřeší žádné změny v dříve navrženém rozsahu zastavitelných a 

přestavbových ploch dle ÚP. 
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 Změna č.1 nenavrhuje žádné rozvojové plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a 

skladování ani veřejných prostranství. 

 Změna č.1 navrhuje 3 nové zastavitelné plochy specifické silniční dopravy DX na Podkrušnohorské 

výsypce jako plochy nadmístního významu s přesahem do území sousedních obcí Vintířov a Dolní 

Nivy. Pro tyto rozsáhlé specifické plochy nelze využít žádnou dříve navrženou rozvojovou plochu 

dle ÚP, a to zejména z důvodu značné rozlohy nově navrhovaných rozvojových ploch DX a rovněž 

z důvodu možných důsledků provozu na plochách DX na své okolí, nové zastavitelné plochy jsou 

proto situovány zcela  mimo stávající sídelní strukturu v území bez požadavku na přímou 

prostorovou a dopravní vazbu na klidové obytné obce Lomnice, Dolní Nivy i Vintířov. Na území 

obce Lomnice jsou tedy vymezeny 3 zastavitelné plochy na dosud neukončených rekultivacích na 

Podkrušnohorské výsypce v celkovém rozsahu 257 ha. 

D1-Z - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce  - DX (pro vlastní vývojové a 

výzkumné centrum automobilového průmyslu) – 211 ha 

D2-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) – 23 ha 

D3-Z – plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) – 23 ha 

 

 

l)  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ 

 

Změna č.1 navrhuje pro aktivity nadmístního významu 3 zastavitelné plochy specifické silniční 

dopravy D1-Z, D2-Z, D3-Z. Všechny 3 zastavitelné plochy spolu souvisí a jsou vymezeny pro vývojové 

a výzkumné  centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah a zázemí s přesahem do 

území obce Vintřov (plocha D1-Z), do území obce Dolní Nivy (plocha D1-Z, D3-Z). Dle zadání změny 

č.1 byla řešena pouze 1 rozsáhlá plocha DX, která však byla dle posudku SEA rozdělena 

nezastavěnými pásy kulturní krajiny na navržené 3 zastavitelné plochy. Tyto plochy DX řešené 

změnou č.1 nejsou v ZÚR KK ani nejsou předmětem řešení rozpracované A1-ZÚR KK. Změna č.1 je 

řešena v souladu s prioritou územního plánování pro zajištění URU dle ZÚR KK č.: 

2.5 vytváření územně technických podmínek pro transformaci výrobní základy, její diversifikaci a 

rozvoj nových technologií 

2.6 vytváření územně technických podmínek pro využití nových příležitostí, vzniklých ukončením 

těžby, 

a zároveň v souladu s požadavkem zajištění územních předpokladů ve specifické oblasti ochrany a 

využití nerostných zdrojů dle ZÚR KK č. 6.3.3 propojení hospodářských aktivit s nabídkou služeb v 

oblasti vědeckého výzkumu a specifického cestovního ruchu (geologie, …) 
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m)  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA   

 

m) 1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF 

 

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v platném znění, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

 

Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, 

v grafické části změny č. 1. 

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1: 

5 000, v grafické části odůvodnění změny č. 1. 

 

Dle požadavku DO jsou rozvojové plochy očíslovány. 

Přiložená převodní tabulka - očíslování a označení ploch v návaznosti na ÚP: 

 

číslo lokality 

pro ZPF 

označení 

lokality ve 

změně č.1 

25 D1-Z 

26 D2-Z 

27 D3-Z 

 

Změna č. 1 aktualizuje hranici ZÚ k 30.9.2017 v nezměněném rozsahu dle ÚP. Změna č.1 je 

zpracovaná na podkladu původní katastrální mapy dle ÚP. 

 

Změna č.1 navrhuje tyto nové zastavitelné plochy: 

 Dopravní infrastruktura: 

25 - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce  - DX (pro vlastní vývojové a výzkumné 

centrum automobilového průmyslu) 

26 - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) 

27 - plocha specifické dopravy na Podkrušnohorské výsypce – DX (pro zázemí vývojového a 

výzkumného centra) 

 

Původně 1 zastavitelná plocha DX byla dle posudku SEA rozdělena na 3 plochy stejné funkce. Změna 

č.1 nenavrhuje žádné přestavbové plochy ani žádné plochy změn v krajině. 

 

Změna č.1 ruší územní rezervu R1 pro výhledovou vodní nádrž Hřebeny jako LAPV dle PÚR ČR a 

v souladu se zadáním změny č.1. 

 

Podrobný výčet dalších úprav ÚP zapracovaných do změny č.1 – viz. kap. j)  Komplexní zdůvodnění 

přijatého řešení. Tyto další úpravy ÚP jsou zejména formálního rázu včetně skutečností vyplývajících 

z platné legislativy a aktualizovaných ÚAP ORP Sokolov a nemají tedy žádný vliv na bilanci 

zabíraného ZPF. Změna č.1 plně respektuje rozvojové plochy dle ÚP a zároveň v kontaktu s vlastní 

obcí nenavrhuje žádné změny v území. Veškeré 3 řešené zastavitelné plochy DX jsou situovány 
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v centrálním prostoru Podkrušnohorské výsypky na rozpracovaných a dosud neukončených 

rekultivacích, zejména lesnických. 

 

 Změna č.1 nezabírá žádný ZPF, neboť je řešena zejména na Podkrušnohorské výsypce na 

ostatních plochách v prostoru, kde dosud nebyly ukončeny zemědělské rekultivace, Nové 3 

zastavitelné plochy nejsou řešeny v zastavěném území a ani k hranici ZÚ nepřiléhají. Plochy jsou 

řešeny jako plochy nadmístního významu s přesahem do území obce Vintířov a obce Dolní Nivy, 

kde jsou řešeny  pro tyto přesahující záměry specifické silniční dopravy rovněž samostatné změny 

ÚP Vintířov a ÚP Dolní Nivy. 

 Změna č.1 zohledňuje v prostoru výsypky již ukončené zemědělské rekultivace dle aktuální 

katastrální mapy v rozsahu 33,8 ha a to zcela mimo navržené 3 zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z a 

D3-Z na okraji výsypky. 

 Změna č.1 navrhuje 3 zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z i na navržených zemědělských 

rekultivacích (plocha D1-Z, D2-Z), které jsou tímto řešením zrušeny. Změna č.1 tak ruší celkem 9,7 

ha navržených zemědělských rekultivací dle ÚP na Podkrušnohorské výsypce. 

 Změna č.1 nenavrhuje na území obce žádné rozvojové plochy zemědělské výroby.  

 Změna č.1 zachovává ve zbývající části výsypky účelové komunikace a hospodárnice, které budou 

po ukončení rekultivací sloužit obyvatelům ke každodenní rekreaci. 

 Změna č.1 nezabírá žádné pozemky ZPF s provedenými melioracemi. 

 Změna č.1 nenavrhuje na území obce žádné nové zemědělské rekultivace. 

 Změna č.1 sleduje pouze rozsah již ukončených rekultivací od vydání ÚP a zejména řeší rozsah 

rušených neukončených zemědělských rekultivací změnou č.1. Předmětem koncepce řešení ÚP 

nebo jeho změn není sledování, z jakých finančních prostředků byly rekultivace prováděny. 

 Změna č.1 rovněž neuvádí na v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  požadovaná 

čísla pozemků - tento požadavek je nad rámec podrobnosti ÚP v rozporu se stavebním zákonem, 

v platném znění. 

 Změna č.1 neleží v žádném DP ani v žádném CHLÚ. 

 

Závěr: 

Změnou č.1 nebudou negativně ovlivněny podmínky zemědělské výroby na území obce 

Lomnice.                                   

 

 

m) 2  DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 

 Změna č.1 navrhuje 3 zastavitelné plochy pro specifickou silniční dopravu, které představují 

výzkumné a vývojové centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah a zázemí. Jedná 

se o rozsáhlé plochy nadmístního významu s přesahem do správního území obce Vintířov 

(východ) a obce Dolní Nivy (sever). Všechny 3 plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z leží na Podkrušnohorské 

výsypce, na které kontinuálně probíhají již několik let sanace a rekultivace, zejména lesnické 

rekultivace. 

 Změna č.1 zohledňuje dle aktuálního stavu ukončené lesnické rekultivace a to na západní a jižní 

části výsypky v rozsahu 88,4 ha. 

 Lesní půda  jako již ukončené lesnické rekultivace převedené do PUPFL je zabírána plochou D1-Z 

a to jižním okrajem v rozsahu 14 ha: 

 Lesnické rekultivace dosud neukončené jsou zabírány: 
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- plocha D1-Z zabírá 183 ha rozpracovaných dosud neukončených lesnických rekultivací 

- plocha D2-Z zabírá 22 ha rozpracovaných dosud neukončených lesnických rekultivací 

- plocha D3-Z zabírá 23 ha rozpracovaných dosud neukončených lesnických rekultivací 

- celkem změna č.1 zabírá 228 ha rozpracovaných dosud neukončených lesnických rekultivací 

 Všechny 3 nové zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z jsou navrženy ve vzdálenosti do 50 m od 

okraje lesa. 

 Na území obce se nevyskytují žádné plochy sportu ani rekreace na lesní půdě. Změna č.1 takové 

aktivity v území nenavrhuje. 

 

Zbývající části lesnických rekultivací na Podkrušnohorské výsypce na území obce Lomnice budou po 

ukončení rekultivací veřejně přístupné jako kulturní nezastavěná krajina. 

 

 

n)  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

Změna č.1 zásadním způsobem mění vztahy obce na své okolí: 

- na podstatné části Podkrušnohorské výsypky severně nad obcí jsou navrženy 3 zastavitelné 

plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z specifické silniční dopravy pro výzkumné a vývojové centrum 

automobilového průmyslu včetně zkušebních drah a dalšího zázemí, jedná se nadmístní aktivitu 

s přesahem do správních území obce Vintířov (východ – plocha D1-Z) a obce Dolní Nivy (sever – 

plochy D1-Z a D3-Z). Pro ÚP Dolní Nivy i ÚP Vintířov jsou zpracovány pro tuto společnou 

nadmístní aktivity samostatné změny ÚP. 

- na základě dostupných informací budou tyto 3 nové zastavitelné plochy napojeny koordinovaně na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v daném regionu takto: 

- území obce Lomnice – vodovod z vodojemu Lomnice, optické kabely z Týna, dopravní 

napojení ploch D2-Z a D3-Z ze stávajících komunikací ke střelnici, zásobování elektrickou 

energií ploch D2-Z, D3-Z z rozvodny Erika 

- území obce Vintířov – zásobování el. energií plochy D1-Z z rozvodny Lipnice 

- území obce Dolní Nivy – horkovod z Vřesové podél silnice II/222, dopravní napojení plochy 

D1-Z na silnici II/222, společná centrální ČOV pro všechny zastavitelné plochy specifické 

silniční dopravy 

- změna č.1 mění v řešeném území koncepci regionálního ÚSES a to zejména ve vazbě na 

rozpracovanou A1-ZÚR KK: 

- RBC 1142 – dříve funkční, nyní navržené v nezměněném rozsahu 

- RBK 1000 – dříve funkční, nyní navržené, změna východní části jeho trasy z důvodu 

významného posunutí RBC 1157 na území obcí Dolní Nivy a Vintířov východním směrem 

- ve vazbě na tyto změny byl aktualizován i lokální ÚSES – bylo navrženo nové LBC 2 a zrušen LBK 

1 

- dle PÚR ČR změna č.1 ruší územní rezervu R1 pro LAPV Hřebeny 

- změna č.1 zohledňuje 4. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Sokolov, z nichž mnohé jsou nadmístního 

významu: 

- zrušení závazné linie těžby 

- nová aktivní zóna záplavového území Q100 řeky Svatava 

- nové OP letiště s výškovým omezením staveb 

- nové RR trasy  

- aktualizace tras vedení VN 22kV a VVN 110kV 
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- ukončené lesnické rekultivace na Podkrušnohorské výsypce  

 

Ostatní územní vazby obce Lomnice na své okolí změna č.1 zachovává dle ÚP. 

 

 

o)  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Doplní pořizovatel. 

 

 

p)  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 

Doplní pořizovatel. 

 

  

q)  SROVNÁVACÍ TEXT ÚP LOMNICE PRO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 

 

Poznámka: 

* Rušené části původního textu ÚP jsou přeškrtnuté. 

* Nově vložené texty jsou psané silně a podtrženě. 

 

 

 

Definice používaných pojmů v ÚP Lomnice: 

 

Altán: 

  Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy. 

 

Areál: 

  Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch 

areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze 

inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů 

v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je 

areálem celé území náležející ke společnému pozemku. 

 

Doplňkové vybavení: 

  Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní 

funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod. 

 

Drobný mobiliář v parteru: 

  Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační 

tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4 m, vodotrysk, fontány. 

 

  Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky, 

dřevěné rozhledny do v. 20 m, rozcestníky, studánky 
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Maloobchod: 

  Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou 

300 m
2
 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími 

plochami do 20 míst. 

 

Provozy nerušících služeb, výrob a chovů: 

  Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími 

negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou 

lokalitu. 

 

Regulativy prostorového využití: 

1. koeficient míry využití území (KZP = koeficient zastavitelnosti plochy) -udává maximální procentní 

podíl zastavěné plochy všech nadzemních částí objektů k celkové ploše pozemku nebo pozemků 

areálu. 

2. - maximální podlažnost - udává minimální a maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně 

podkroví, přičemž posuzovaná konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší 

konstrukční výškou nesmí svým součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální 

posuzované konstrukční výšky a počtu nadzemních podlaží.  

3.- minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch 

zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

 

  Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako 

součást objektu (např. střešní zahrada atd.). 

  Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku 

určeného pro výstavbu se rozlišuje: 

a) zastavěná část pozemku 

b) ozeleněná část pozemku 

c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, 

manipulační plocha atd.) 

 

Rušící zařízení: 

  Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně 

ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě, 

nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.) 

 

Služby: 

  Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 

500 m
2
, s výjimkou rušících zařízení. 

 

Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality: 

  Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují 

- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny 

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny. 
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

  Hranice zastavěného území Lomnice (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.12.2011 30.9.2017. Tato 

hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Lomnice (dále 

jen ÚP) kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, M 1:5 000 a na všech výkresech 

grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.  

 

 

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

   

  Rozvojové možnosti obce budou i nadále limitovány dlouhodobě probíhající povrchovou těžbou 

hnědého uhlí. Urbanizovaný prostor obce včetně potenciálního rozvojového území je sevřen dvěma 

závaznými liniemi těžby vymezenými na východě pro lom Jiří a na severu a západě pro 

Podkrušnohorskou výsypku a pískovnu Eriku. je výrazně omezen lomem Jiří na východě a na 

severu a Podkrušnohorskou výsypkou a pískovnou Erika na západě Jihozápadní hranici 

urbanizovaného prostoru obce vymezuje silnice III/1812 a evropsky významná lokalita Matyáš.   

   Obec Lomnice s místními částmi Nová Lomnice a Týn, budou pokračovat ve vzájemném prorůstání 

a propojování. 

    Ve volné kulturní krajině nebudou zakládána žádná sídla.  

   Podkrušnohorská výsypka představuje plochu určenou k rekultivaci a postupnému navrácení do 

veřejně užívané kulturní krajiny. Na Podkrušnohorské výsypce bude na zastavitelné ploše D1-Z 

realizováno vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah 

s přesahem do správních území sousedních obcí Vintířov na východě a Dolní Nivy na severu. 

Další zázemí plochy D1-Z bude umístěno na zastavitelných plochách D2-Z a D3-Z. 

  Území obce jižně od silnice III/1812 na Vintířov bude dlouhodobě stabilizováno jako nezastavěné 

území těžby určené pro povrchovou těžbu hnědého uhlí v lomu Jiří v DP Alberov a DP Lomnice a to 

při zohlednění lesnických rekultivací ochranného pásma Lomnice a severních svahů lomu. 

 Do severozápadního cípu území obce zasáhne ve výhledu vodní nádrž Hřebeny jako lokalita 

vhodná pro akumulaci povrchových vod. 

 

 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

   Rozvoj území obce Lomnice je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu.  

   Obec se bude rozvíjet jako klidové obytně obslužné sídlo s rozsáhlým zázemím vybavenosti a bez 

výrazných výrobních ploch.  

   Rozvoj území je v maximální míře soustředěn na plochy bydlení. Zástavba obce vyplní proluky v ZÚ 

a další nevyužité plochy v ZÚ a dále se koncentruje do 3 významných obytných zón: obytná zóna Týn 

I. - západ, Týn II. - sever a obytná zóna Nová Lomnice. Plochy rekreace nebudou rozšiřovány. Plochy 

občanského vybavení, které jsou soustředěny okolo návsi, budou doplněny: 

   přestavba a rozšíření kulturního domu včetně letního amfiteátru na levém břehu Lomnického 

potoka, 

    víceúčelové hřiště na západním okraji obce u obytné zástavby zóny Týn – západ. 
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   Smíšené obytné plochy jsou pouze stabilizovány. V bývalých obslužných areálech důlní společnosti 

na východním okraji obce při horní hraně lomu Jiří bude provozována pouze manipulační plocha. 

 

  Stávající vyhrazené dosud nezastavěné zahrady jsou stabilizované v místech nevhodných pro 

zástavbu (podél vodních toků, ve velkých svazích). 

   Západně od obce je v prostoru Podkrušnohorské výsypky umístěn areál sportovní střelnice a 

navržena nepobytová plocha pro sportovní modeláře. Areál agroturistiky u pískovny Eriky západně za 

silnicí II/210 je stabilizován bez dalšího rozvoje. 

   Evropsky významné lokality Pískovna  Erika a Matyáš jsou řešeny  jako nezastavěné přírodní 

plochy. Pískovna Erika není určena k sanaci ani k rekultivaci. 

 

 

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

   Plochy bydlení jsou navrženy především pro individuální bydlení městského a příměstského 

charakteru s RD v zahradách. Bytové domy doplní stávající lokalitu bytových domů v Týně. 

   Plochy rekreace jsou pouze stabilizovány a to část stávající zahrádkářské osady u Chovného 

rybníka a celá  zahrádkářská osada v  severovýchodní části obce. 

   Okolo stávající požární nádrže na Nové Lomnici uprostřed navržené obytné zóny Nová Lomnice je 

řešen park. 

   Stávající areál střelnice i navržená nepobytová plocha pro sportovní modeláře západně od Lomnice 

jsou situovány do prostoru Podkrušnohorské výsypky mimo plochy lesnické rekultivace. 

  V areálu vývojového a výzkumného centra automobilového průmyslu na ploše D1-Z budou 

situovány zejména zkušební dráhy s centrální plochou areálové zeleně. 

   Veškerá nově navržená zástavba obce nebude vytvářet výškové ani hmotové dominanty území. 

Nová zástavba bude vždy posuzována ve vztahu ke svému okolí. 

  Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování 

stanovených regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití. 

  Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když 

nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat 

základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro 

opatření podle stavebního zákona, v platném zněn. Stavby a zařízení umisťovat – tzn. 

povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání – a rozhodovat o změně využití je 

možno jen v souladu s regulačními podmínkami vymezených ploch s rozdílným způsobem 

využití. 

 

 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

   V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního 

členění území, M 1:5 000, v. č. 2. Hlavní výkres, M 1:5 000. 

   Na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy v Lomnici a místních částech Týn a Nová 

Lomnice. Další zastavitelné plochy jsou navrženy i na Podkrušnohorské výsypce. ÚP navrhuje 

v jedné etapě bez udání časového horizontu na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako 

dostavbu proluk a dalších nevyužitých území v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní 

krajiny: 
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 Zastavitelné plochy 

 

OBEC LOMNICE 

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

B1-Z obytná zóna Týn I. – západ 

Lomnice u 

Sokolova, Týn u 

Lomnice 

Lomnice, Týn bydlení – BI – 8,72 ha 

B2-Z obytná zóna Nová Lomnice  
Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 2,89 ha 

B3-Z obytná zóna Týn II. – sever Týn u Lomnice Týn bydlení – BI – 4,95 ha 

B5-Z dostavba proluk v ZÚ v jižní části obce 
Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 0,49 ha 

B6-Z dostavba proluk v ZÚ v centrální části obce 
Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 0,18 ha 

B7-Z 
dostavba nevyužitého území v ZÚ na severu 

Týna 
Týn u Lomnice Týn bydlení – BI – 0,4 ha 

B8-Z plocha na severozápadním okraji Týna Týn u Lomnice Týn bydlení – BI – 0,94 

B9-Z plocha pod retenční nádrží 
Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 0,44 ha 

B10-Z 
rozšíření zástavby Nové Lomnice východním 

směrem 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 0,46 ha 

B11-Z bytové domy v Týně Týn u Lomnice Týn bydlení – BH – 0,22 ha 

B12-Z 
plocha severně od sportovního areálu na levém 

břehu toku 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 0,64 ha 

B13-Z 
dostavba nevyužitého území v ZÚ v Nové 

Lomnici 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice bydlení – BI – 0,04 ha 

O1-Z víceúčelové hřiště na západním okraji obytné Týn u Lomnice Týn občanské vybavení – OS – 0,25 ha 
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zóny Týn I. – západ 

O2-Z letní scéna na levém břehu Lomnického potoka 
Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice občanské vybavení – OI – 0,12 ha 

O3-Z rekonstrukce a rozšíření kulturního domu 
Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice občanské vybavení – OI – 0,26 ha 

P1-Z 

veřejná zeleň charakteru parku okolo 

víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová 

Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice veřejná prostranství – PVz1 – 0,93 ha 

M1-Z 
manipulační plocha východně od silnice na 

Vintířov na horní hraně lomu Jiří 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice manipulační plochy – M – 0,69 ha 

D1-Z 
plocha specifické dopravy na 

Podkrušnohorské výsypce 

Lomnice u 
Sokolova 

Lomnice dopravní infrastruktura – DX – 211 ha 

D2-Z 
plocha specifické dopravy na 

Podkrušnohorské výsypce 

Lomnice u 
Sokolova 

Lomnice dopravní infrastruktura – DX – 23  ha 

D3-Z 
plocha specifické dopravy na 

Podkrušnohorské výsypce 

Lomnice u 
Sokolova 

Lomnice dopravní infrastruktura – DX – 23 ha 

 

Pro vybrané zastavitelné plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace: 

 pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu vývojového a výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních 

drah 

 pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném 

prostranství na východním okraji plochy D2-Z podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D2-Z. 

 pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném 

prostranství na východním okraji plochy D3-Z podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D3-Z. 
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3.4 PLOCHY PŘESTAVBY 

 

   V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000. 

   Na území obce jsou řešeny plochy přestavby pouze v centrální části Lomnice. 

   ÚP navrhuje na území obce tyto plochy přestavby v jedné etapě bez udání časového horizontu a to jako přestavbu původních zastavěných areálů, které 

jsou často nefunkční. 

 

 Plochy přestavby 

 

OBEC LOMNICE 

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

B1-P přestavba zahrádkářské osady severně u 

chovného rybníka na bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,78 ha 

B2-P přestavba objektu k rodinné rekreaci jižně u 

chovného rybníka na bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,04 ha 

B3-P přestavba části zahrádkářské osady východně 

od silnice na Vintířov na bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 

Lomnice bydlení – BI – 0,07 ha 

B4-P přestavba objektu výroby v centru obce na 

bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 

Lomnice bydlení – BI – 0,09 ha 

O1-P přestavba víceúčelového hřiště na sportovní 

halu 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

občanské vybavení – OS – 0,24 ha 

S1-P přestavba RD v centru obce k živnostenskému 

řemeslnému podnikání 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

smíšené obytné – SV – 0,19 ha 
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

   ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (veřejnou zeleň) v zastavěném území, na 

zastavitelných plochách a plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou 

rozlišována veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (PVz1) a veřejná prostranství 

s veřejnou zelení (Pvz). 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, 

na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.  

 ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v Lomnici 

v centrální části v Kraslické ulici a v Týně. ÚP navrhuje veřejné prostranství s veřejnou zelení 

charakteru parku v obytné zóně Nová Lomnice okolo vodní nádrže. 

 ÚP respektuje veřejné prostranství s veřejnou zelení v Lomnici na návsi okolo kostela, oboustranně 

okolo toku mezi školním a sportovním areálem, v údolní nivě Lomnického potoka, mezi výrobním 

areálem a bydlením  na severozápadním cípu obce, na východním okraji obce u dopravního areálu.         

   Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta jako součást vlastního areálu.  

   Vybrané vyhrazené zahrady v zástavbě, které nejsou dosud zastavěné, jsou stabilizovány i nadále a 

nejsou určeny k zastavění. 

Na zastavitelné ploše D1-Z bude vymezena soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru 

v areálu vývojového a výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah. Na zastavitelných 

plochách D2-Z a D3-Z bude vymezena veřejně přístupná zeleň přírodního charakteru na 

veřejném prostranství o min. rozloze 10 % příslušné plochy a to v pásu podél paty svahů 

Podkrušnohorské výsypky. 

 

 

3.6 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - SPORTOVNÍ 

 

   ÚP navrhuje na ploše zemědělské rekultivace Podkrušnohorské výsypky severozápadně od obce 

sportovně rekreační nepobytovou plochu určenou pro volnočasové aktivity místního modelářského 

klubu. 

 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ   

 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

    Na území obce je řešena pouze doprava silniční. 

   V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 5 

Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M  1:5 000. 

 

4.1.1 Silniční doprava 

   ÚP zachovává na území obce stávající koncepci silnic II. a III. třídy beze změny. Areál nákladní 

automobilové dopravy na jihozápadním okraji obce zůstává zachován. ÚP doplňuje stávající systém 

cykotras o navrženou cyklotrasu Vintířov - Lomnice - Svatava - jezero Medard, která bude vedena 

okolo Lomnice po sanovaném tělese důlní vlečky. 

Zastavitelné plochy specifické dopravy D1-Z, D2-Z, D3-Z jsou vymezeny pro zkušební dráhy a 

související zázemí pro vývoj a výzkum vozidel včetně automatizovaných jízdních systémů. 
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Plocha D1-Z nebude na území obce dopravně napojena na místní komunikace. Plochy D2-Z a 

D3-Z mohou být dopravně napojeny na stávající místní komunikace v oblasti střelnice mimo 

průjezd vlastní obcí Lomnice.  

 

 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

    V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů 

i plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

 

4.2.1 Vodní hospodářství 

    ÚP zachovává stávající  koncepci zásobování území obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu 

Horka a dále ji rozvíjí. Na tento stávající vodovodní systém budou napojeny zastavitelné plochy a 

plochy přestavby na území obce. 

  Zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z na Podkrušnohorské výsypce budou zásobovány pitnou 

vodou ze skupinového vodovodu Horka s napojením na stávající vodojem Lomnice. Tento 

zdroj pitné vody bude využit i k hašení požárů na těchto zastavitelných plochách. 

   ÚP zachovává stávající koncepci centrální likvidace odpadních vod na území obce v ČOV Lomnice. 

Na ČOV Lomnice bude postupně napojena splašková kanalizace ze zastavitelných ploch i ploch 

přestavby na území obce. 

  Odpadní vody zastavitelných ploch na Podkrušnohorské výsypce budou centrálně 

likvidovány v nové ČOV umístěné mimo území obce Lomnice na k.ú. Horní Nivy.  

  Dešťové vody z plochy D1-Z budou svedeny do vodních ploch. Dešťové vody z ploch D2-Z a 

D3-Z budou svedeny do pásů zeleně přírodního charakteru při východním okraji ploch D2-Z, 

D3-Z.  

 

4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

   ÚP respektuje venkovní vedení velmi vysokého napětí 110 kV beze změny. 

ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic a 

venkovním vedením VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území obce 

jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.  

   ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny, žádné větrné elektrárny ani žádné specifické výrobní 

plochy ve volné krajině pro situování fotovoltaických elektráren. 

  Plocha D1-Z bude zásobena elektrickou energií z rozvodny Lipnice na území sousední obce 

Vintířov. Plochy D2-Z, D3-Z budou zásobeny elektrickou energií z rozvodny Erika na západním 

okraji Týna. 

 

4.2.3 Zásobování plynem 

   ÚP navazuje na stávající systém zásobování území obce plynem ze středotlakých plynovodů. 

Postupně budou na STL plynovody napojeny zastavitelné plochy i plochy přestavby na území obce. 

  Zastavitelné plochy na Podkrušnohorské výsypce nebudou zásobovány plynem. 

 

4.2.4 Zásobování území teplem 

   ÚP nerozšiřuje na území obce území, které je teplem zásobováno z centrálního systému 

zásobování teplem. ÚP nenavrhuje v obci žádnou novou soustavu centrálního vytápění. Zastavitelné 
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plochy na Podkrušnohorské výsypce budou vytápěny centrálně novým horkovodem z Vřesové 

přivedeným podél silnice II/222 mimo řešené území. 

   ÚP zachovává na území obce stávající systém individuálního vytápění. 

   Navrhované zastavitelné plochy mimo ploch na Podkrušnohorské výsypce a plochy přestavby na 

území obce budou vytápěny individuálně s důrazem na ekologicky únosné palivo a obnovitelné zdroje 

energie. 

 

4.2.5 Vnější sdělovací prostředky 

   ÚP stabilizuje beze změny na území obce 2 radioreleové trasy, 3 základnové stanice GSM a 

dálkové optické sdělovací kabely. 

  Zastavitelné plochy na Podkrušnohorské výsypce budou napojeny na stávající systém 

optických kabelů v místní části Týn. 

 

4.2.6 Nakládání s odpadem 

   ÚP zachová dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i 

nadměrného odpadu z území obce dle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpadem. 

   Zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení, občanskou vybavenost, pro smíšené obytné 

plochy budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. 

 

 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

  ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou 

sledovány pouze plochy občanského vybavení veřejného charakteru = OI. 

   Stávající areály a nemovitosti OI jsou územně stabilizovány. Dům kultury je navržen k rozšíření a 

doplnění o letní scénu na levém břehu Lomnického potoka. 

 

 

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, které jsou zobrazeny 

v grafické části vlastního ÚP na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

   ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce: 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU 

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk  

  ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby na území obce 

Lomnice místní obslužné komunikace a pěší zóny jako součásti veřejných prostranství s 

komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství navážou na 

stávající systémy veřejných prostranství s místními komunikacemi. ÚP v území řeší pouze základní 

systém místních komunikací a to jak stávající tak i navržený.  

  

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz 

  ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby na území obce 

Lomnice plochy veřejné zeleně (veřejně přístupné sídelní zeleně)  jako veřejná prostranství s veřejnou 

zelení a veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku. Tato navržená veřejná prostranství 
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budou sledovat a doplňovat stávající systém veřejných prostranství s veřejnou zelení v obci (blíže viz. 

kap.3.5.). 

 

 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROPUSTNOST 

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ APOD.  

 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 

   V grafické části  vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres  

koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 5.000. 

   ÚP zapracovává postupnou přeměnu krajinného rázu na území obce. Podkrušnohorská výsypka je 

po etapách postupně revitalizována převážně lesnickou rekultivací s malým podílem zemědělské a 

hydrické rekultivace. Na podstatné části  Podkrušnohorské výsypky jsou navrženy zastavitelné 

plochy specifické dopravy pro výzkumné a vývojové centrum automobilového průmyslu včetně 

zkušebních drah a dalšího zázemí. Po ukončení rekultivace bude zbývající část Podkrušnohorské 

výsypky zpřístupněna jako kulturní nezastavěná krajina. Na Podkrušnohorské výsypce na území obce 

Lomnice nebudou zakládána žádná turistická sportovně rekreační centra s vybavením. Na  části 

zemědělské rekultivace výsypky je navržena nepobytová sportovně rekreační plocha určená pro 

sportovní modeláře letadel.  

  Na plochách Podkrušnohorské výsypky s dosud neukončenými rekultivacemi budou formou 

náhradních opatření vytvářeny náhradní přírodní biotopy pro zvláště chráněné druhy rostlin a  

živočichů. 

      Krajina jihovýchodně od obce je dlouhodobě určena pro aktivity postupujícího lomu Jiří. 

Severozápadní cíp lesního masivu Boučského vrchu na levém strmém břehu řeky Svatavy bude ve 

výhledu zatopen vodní nádrží Hřebeny.  

 

 

5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

 

  Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2 

Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000. ÚSES je 

samostatně jako část koncepce krajiny zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP ve schématu A.1 

Krajina - ÚSES, M 1:5 000.  

  Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny, některé vybrané vymezené prvky jsou 

založeny za účelem zvýšení jejich ekologické stability území.  

 

   ÚP přebírá stávající prvky regionálního systému ekologické stability včetně ochranného pásma 

nadregionálního biokoridoru, které jsou vymezeny v ZÚR KK, ve vazbě na rozpracovanou 1. 

Aktualizaci ZÚR KK  a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy: U.501 – regionální biokoridor – 

RBK 1000 Svatava – Vintířov, U.41 – regionální biocentrum – RBC 1142 Svatava, U.101 – regionální 

biocentrum – RBC 10109 Boučský vrch. 
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  ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a 

biokoridorů ÚSES na území obce Lomnice musí být v souladu s navrženými charakteristikami 

opatřeními v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES: 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ 

 

 

číslo:     10109 

název:     Boučský vrch   

opatření: podporovat přirozenou obnovu borovice, omezit smrk, vyloučit 

introdukované dřeviny včetně modřínu, zajistit vyšší zastoupení 

listnáčů (dubu, buku, lípy aj.) 

prvek, úroveň:   REG BC FUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Týn u Lomnice, p.p.č.: 420/3, 306/1, 305/1, 313/3, 421/1, 306/4, 

282/1, 306/6, 313/5, 418, 316/4, 313/6, 306/2, 313/8, 313/4, 420/1, 

313/7, 306/8, 306/7, 419, 420/2, 306/1, 306/16 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM NAVRŽENÉ 

 

 

číslo:     1142 

lokalizace:    Svatava  

opatření:   vymezit plochy pro spontánní vývoj, doplňovat původní dřeviny 

prvek, úroveň:   REG BC NEFUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 650/7, 650/11, 650/13, 650/14, 

650/15, 723/1, 650/1, 650/87, 650/41, 661, 659, 650/90, 660/1, 

650/30, 650/10, 640/4, 650/46, 650/47, 660/2, 640/26, 650/89, 650/88, 

650/102, 650/91, 650/104, 650/103 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NAVRŽENÝ 

 

 

číslo:     1000 

spojnice - název:  R BC 1160 - R BC 1159 RBC 1142 – RBC 1157 (mimo obec) Svatava  

- Vintířov 

opatření: v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:   REG BK NEFUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 650/11, 650/10, 534/1, 539/1, 529/1, 

534/7, 544, 88/2, 550/1, 534/4, 584/1, 589/1, 543/1, 589/3, 541/1, 

588/1, 589/5 

k.ú. Týn u Lomnice, p.p.č.: 379/1, 270/1, 314/16, 262/6, 413/3, 

314/17, 110/2, 83/4 
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LOKÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ 

 

 

číslo:     1 

název:     Pod Lomnickým vrchem 

opatření: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání travních 

porostů, chránit porosty dřevin 

prvek, úroveň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 446, 447, 449, 534/6, 534/1, 523/1, 

529/1, 534/2, 534/7, 536, 529/2, 524, 527/1, 517/1, 453, 525, 529/3, 

456/1, 526, 465, 451, 466/1, 517/5, 463, 468, 466/3, 461/1, 466/2, 

527/3, 19/3 

k.ú. Týn u Lomnice, p.p.č.: 379/3, 379/1, 383/2, 413/3, 382, 379/2, 
137/2, 137/1, 144 

 

 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ 

 

 

číslo:     1 

spojnice - název:   R BK 1000 – LBK (mimo obec) 

opatření: v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:   LOK BK FUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 534/1, 541/1, 543/1, 584/1, 588/1, 

589/1, 589/3, 589/5 

 

 

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM NAVRŽENÉ 

 

číslo:    2 

název:    U naučné stezky  

opatření:  v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

 vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:   LOK BC NEFUN, vložené do regionálního BK  

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 534/1, 584/1, 543/1, 593/3, 580, 

541/1, 544 

 

 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

    

   ÚP významně mění prostupnost územím obce zejména ve vztahu k dlouhodobé povrchové těžbě 

hnědého uhlí. Podkrušnohorská výsypka bude po ukončení zemědělské, lesnické a hydrické 

rekultivace mimo plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z navrácena zpět do veřejně přístupné kulturní krajiny. 

Vybraná síť hospodárnic bude určena pouze pro nepobytové formy rekreace a sportu: naučné stezky, 

cyklotrasy s vyhlídkou a značení turistické trasy, hipostezky. ÚP navrhuje novou cyklotrasu z Vintířova 
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přes Lomnici do Svatavy až jezeru Medard vedenou po sanovaném tělese bývalé důlní vlečky okolo 

obce.  

   Jihovýchodní část území obce, kam postupně postoupí lom Jiří, bude dlouhodobě nepřístupná. 

 

 

5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území: 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

 X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše 

 X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše 

 X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka 

 X1.B. -Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

 X1.B.1. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - lesnická rekultivace 

 X1.B.2. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - zemědělská rekultivace 

 X1.B.3. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - hydrická rekultivace 

 X1.B.4. - ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická rekultivace 

 

   ÚP zapracovává II., IV., VI., IX., X., XI. a XII. etapu sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky, 

lesnické rekultivace ochranného pásma Lomnice a Severní svahy Lomnického lomu a lomu Jiří. 

Na Podkrušnohorské výsypce budou mimo plochy D1-Z, D2-Z a D3-Z dokončeny sanace a 

rekultivace a to lesnická, zemědělská i hydrická rekultivace. Jižně podél silnice III/1812 na 

hraně lomu Jiří bude provedena lesnická rekultivace ochranného pásma Lomnice a severních 

svahů Lomnického lomu a lomu Jiří. 

 

 

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

   ÚP nenavrhuje žádné jiné protipovodňové opatření kromě výše citovaných. 

 

 

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

 

  ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území obce Lomnice do podrobnosti 

katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných vymezených  dnes 

nefunkčních prvků ÚSES: 

 

 X2. - opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

 X2.1. - vymezení prvků ÚSES 

 X2.2. - založení vymezených prvků ÚSES 

 

 

5.7 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

   ÚP rozšiřuje rekreační využívání krajiny na území obce: 
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  Podkrušnohorská výsypka Část Podkrušnohorské výsypky mimo plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z bude 

po ukončení biologické rekultivace užívána pouze k nepobytovým aktivitám s vazbou na široké okolí 

především na rekreační oblast jezera Medard. Na části zemědělské rekultivace IV. etapy sanace a 

rekultivace Podkrušnohorské výsypky severozápadně nad obcí je navržena nepobytová sportovně 

rekreační plocha pro sportovní letecké modeláře. 

   V obci je navrženo: přestavba tenisových kurtů na sportovní halu, dětské víceúčelové hřiště v Týně 

s vazbou na novou cyklotrasu, nový park v obytné zóně Nová Lomnice. 

 

 

5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

   Plocha lomu Jiří je řešena jako nezastavěná plocha těžby v rozsahu DP Alberov a DP Lomnice při 

respektování lesnických rekultivací. 

 

 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU 

 

  Území obce Lomnice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy 

s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Lomnice. 

  Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2 Hlavní 

výkres, M 1:5 000:  

 

  ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:  

 

* Plochy bydlení 

- bydlení hromadné – BH, 

- bydlení individuální městského a příměstského typu – BI, 

- bydlení individuální venkovského typu – BV. 

* Plochy rekreace 

- rekreace - zahrádkářské osady – RZ. 

* Plochy občanského vybavení 

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OI, 

- občanské vybavení - ostatní služby – OV, 

- občanské vybavení - hřbitov – OH, 

- občanské vybavení - sport – OS, 

- občanské vybavení - sport specifický - střelnice - OS1, 

- občanské vybavení - agroturistika – OA. 

* Plochy veřejných prostranství 

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy – PVk, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň – PVz, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1. 

* Zeleň vyhrazená – ZS 
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- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS. 

* Plochy smíšené obytné 

- smíšené obytné městského typu – SM, 

- smíšené obytné venkovského typu – SV. 

* Plochy dopravní infrastruktury 

- doprava silniční – DS, 

- doprava silniční – specifická - DX 

* Plochy technické infrastruktury 

- technická infrastruktura – TI. 

* Plochy výroby a skladování 

- výroba drobná – VD. 

* Plochy manipulační 

- manipulační plocha – M. 

* Plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zemědělské 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní 

- plochy lesní – NL. 

* Plochy přírodní 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy těžby nerostů 

- plochy těžby nerostů – NT. 

* Plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační nepobytová plocha - NSs1, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

o – ochranná, 

i - infrastruktura ( koridory technické a dopravní infrastruktury), 

z1 - zemědělská maloprodukční. 

v - vodohospodářská 

 

 

6.1 PLOCHY BYDLENÍ 

* Bydlení hromadné - BH 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech. 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se 

zázemím obytné zeleně, 

2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně, 
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3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
 , 

4. veřejné stravování do 50 míst, 

5. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská, 

6. vestavěná sportovní zařízení, 

7. garáže sloužící pro obsluhu území, 

8. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném 

danou funkcí, 

9. RD bez zahrad se zázemím veřejně přístupné pobytové zeleně, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. pozemky související technické infrastruktury, 

12. veřejná prostranství, 

13. dětská vybavená hřiště. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. ubytovací zařízení pouze do 80 lůžek,  

2. víceúčelová hřiště pouze travnatá, 

3. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů, 

4. dostavba vymezeného území dalšími bytovými nebo rodinnými domy pouze při respektování 

stanovených podmínek prostorového uspořádání, 

5. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu vymezené lokality. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,  

2. čerpací stanice pohonných hmot. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 60, 

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 35. 

 

 

* Bydlení individuální městského a příměstského typu- BI 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech. 

B. Přípustné využití 

1. nízkopodlažní rodinné domy městského a příměstského charakteru, 

2. nízkopodlažní bytové domy do 2 NP se zázemím obytné zeleně, 

3. řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v 1. N.P. na hlavních 

ulicích sídel, 

4. izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím v zahradách, 

5. veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území, 

6. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
, 

7. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. veřejná prostranství, 

11. dětská vybavená hřiště. 
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C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu, 

2. vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% podlahové plochy objektu, 

3. objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a 

rodinných domů, 

4. víceúčelová hřiště pouze travnatá, 

5. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu vymezené lokality. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy, 

2. výroba všeho druhu, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 40, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 40. 

 

 

* Bydlení individuální venkovského typu - BV 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení. 

B. Přípustné využití 

1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného 

hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad, 

2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území, 

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
, 

5. stavby pro rodinnou rekreaci, 

6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní, 

7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb, 

8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství, 

12. dětská vybavená hřiště. 

C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 80 lůžek v 1 objektu, 

2. víceúčelová hřiště pouze travnatá, 

3. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitní vymezené lokality. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí, 

2. čerpací stanice pohonných hmot. 
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E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 20, 

2.maximální podlažnost 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 60. 

 

 

6.2 PLOCHY REKREACE 

* Rekreace - zahrádkářské osady - RZ 

A. Hlavní využití 

zahrady sdružené do zahrádkářských osad. 

B. Přípustné využití 

1. zahrádkářská osada bez možnosti výstavby zahrádkářských chat jako regulovaných staveb 

k rodinné rekreaci a jiných provozních objektů, 

2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin, 

3. plochy parkovišť sloužící pro potřebu území, 

4. nevybavená víceúčelová hřiště, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury, 

7. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25m
2
,  

2. bazény do 40m
2
.   

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv trvalé stavby. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 10, 

2. maximální podlažnost 1 NP,  

3. minimální % ozelenění 70. 

 

 

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI 

A. Hlavní využití  

plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury. 

B. Přípustné využití 

1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro: 

 a) vzdělávání a výchovu, 

 b) sociální služby a péče o rodinu, 

 c) zdravotní služby, 

 d) kulturu, 

 e) veřejnou správu, 

 f) ochranu obyvatelstva. 

2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů, 
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3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy, 

2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech. 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy, 

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. stavby pro rodinnou rekreaci, 

5. čerpací stanice pohonných hmot. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 70, 

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 25. 

 

 

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu. 

B. Přípustné využití 

1. areály maloprodeje do 300m
2
 prodejní  plochy, 

2. zařízení pro ubytování, stravování, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení pro vědu a výzkum, 

5. zařízení cestovního ruchu, 

6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb, 

7. kynologické areály, 

8. zařízení zábavy, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy. 

D. Nepřístupné využití 

1. provozy výroby všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 70, 

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 15. 
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* Občanské vybavení - hřbitov - OH 

A. Hlavní využití 

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením. 

B. Přípustné využití 

1. hřbitovy, 

2. rozptylová loučka, 

3. urnový háj, 

4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím, 

5. doprovodné služby - prodej květin, 

6. vodní plochy, 

7. krematoria se smuteční síní, 

8. márnice, kaple, kostely, 

9. pozemky související technické a dopravní infrastruktury, 

10. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 30% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. parkoviště sloužící pouze pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 15, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 75.  

 

 

* Občanské vybavení - sport - OS 

A. Hlavní využití 

plochy pro tělovýchovu a sport. 

B. Přípustné využití 

1. sportovní areály, 

2. sportovní haly, 

3.  nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí, 

4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven, 

5. ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

6. zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí, 

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 35 % součtu podlahové plochy v objektu. 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné a bytové domy,  

2. stavby pro rodinnou rekreaci,  
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3. provozy výroby všeho druhu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením,  

6. golfové hřiště včetně cvičných odpalových stanovišť. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 50, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, maximální výška římsy halové stavby 8 m nad upraveným 

terénem, 

3. minimální % ozelenění 30. 

 

 

*  Občanské vybavení - sport specifický - střelnice - OS1 

A. Hlavní využití 

oplocený areál sportovní střelnice se zázemím. 

B. Přípustné využití 

1. střeliště, ochranný val, 

2. sociální a technické zázemí areálu, 

3. akustická zástěna, 

4. hlediště, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury, 

7. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. sklady pouze jako součást areálu,  

2. občerstvení pouze bez teplé kuchyně, 

3. kůlny, garáže a manipulační plochy pouze jako součást areálu. 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné a bytové domy, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci, 

3. ubytování. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 30, 

2. maximální podlažnost 1 NP.  

 

 

* Občanské vybavení - agroturistika - OA 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení  obslužného charakteru se zaměřením na pobytově rekreační, sportovní 

a poznávací turistický ruch. 

B. Přípustné využití 

1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov dobytka,, 

koní, drůbeže a ryb, 

2. zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby, 
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3. parkoviště, garáže, 

4. sportovní areály, hřiště včetně sociálního a technického zázemí, 

5. jízdárny a jezdecké areály, 

6. zařízení drobné výroby zaměřené na zpracování, skladování a prodej produktů zemědělské 

prvovýroby, 

7. zařízení řemeslných provozů místních tradic, 

8. hospodářské objekty pro ustájení dobytka a drůbeže, 

9. sádky, vinné sklepy, 

10. provozní zázemí areálů agroturistiky - dílny, mechanizační provozy, opravárenská zařízení, silážní 

žlaby, seníky, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství, 

14. související výrobní aktivity - chov dobytka, koní a drůbeže, chov ryb, zpracování místních produktů 

zemědělské činnosti. 

C. Nepřípustné 

1. provozy těžké a lehké výroby, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 60, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění 20. 

 

 

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

obce s obslužnou místní komunikací a s obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem. 

B. Přípustné využití 

1. náměstí, náves, 

2. tržiště, 

3. nábřeží, 

4. pěší a obchodní ulice, 

5. místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech, 

6. součástí veřejných prostranství je: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) doprovodná zeleň, trávníky, 

 c) mimolesní zeleň, 

 d) květinové záhony, 

 e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy, 

 f) chodníky, 

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení, 
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8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby obce 

s veřejnou zelení. 

B. Přípustné využití 

1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem),  

2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací, 

3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků, 

4. součástí veřejných prostranství je: 

a) mimolesní zeleň, 

b) vodní toky a plochy, 

c) odvodňovací otevřené strouhy, 

d) pěší chodníky, cyklostezky, 

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení, 

6. pozemky související dopravní infrastruktury, 

7. pozemky související technické infrastruktury, 

8. občanské vybavení slučitelné s účelem. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu, 

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

obce s veřejnou zelení charakteru parku. 

B. Přípustné využití 

1. součástí parku jsou: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky, 
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 c) altány, 

 d) vodní toky a plochy, 

 e) udržovaný trávník, 

 f) květinové záhony, 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová, 

 h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky, 

 i) odvodňovací otevřené strouhy, 

 j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů, 

 k) solitery jednotlivých stromů. 

2. pozemky související dopravní infrastruktury, 

3. pozemky související technické infrastruktury, 

4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem, 

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež, 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby, 

2. parkoviště. 

 

 

6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ - ZS 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných 

zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu). 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m
2
 zastavěné plochy. 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 5, 

2. maximální podlažnost 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy 85. 
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6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

* Smíšené obytné městského typu - SM 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech s nerušícími službami. 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v bytových domech, 

2. administrativa, stravování, 

3. nevýrobní služby, 

4. zázemí turistického ruchu, 

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami, 

6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 

7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením, 

8. pozemky pro budovy obchodu do 1000 m
2 
 zastavěné plochy, 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

10. zařízení místní správy a církve, 

11. nerušící zařícení drobné výroby a výrobních služeb,  

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodu nad 1.000 m
2 

zastavěné plochy
  
pouze v případě, že nezvýší výrazně 

dopravní zátěž území, 

2. objekty ubytování do 100 lůžek, 

3. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území, 

4. zábavní střediska pouze pokud nenaruší příznivé podmínky v území. 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy výroby a skladů, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 65, 

2. maximální podlažnost 6 NP + podkroví, výstavba nových domů vyšších jak 3 NP je nepřípustná, 

3. minimální % ozelenění 20 %. 

 

 

* Smíšené obytné venkovského typu - SV 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským 

zázemím doplněné obslužnou sférou a nerušící výrobní činností. 

B. Přípustné využití 

1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,  

2. bydlení ve spojení s  podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb, 

3. zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel,  

4. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů, 
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5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně 

záhumenkového hospodářství, 

6. bytové domy,  

7. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 

8. nerušící zařízení drobné výroby, 

9. zařízení místní správy a církve, 

10. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

11. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb, 

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodu do 1.500m
2
 zastavěné plochy,  

2. objekty ubytování do 100 lůžek,  

3. zábavní střediska pouze pokud nenaruší významně příznivé podmínky v území,  

4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území. 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké a lehké výroby, 

2. sklady. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 60, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění 25. 

 

 

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

* Doprava silniční - DS 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení. 

B. Přípustné využití 

1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic, 

2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,  

3. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty 

do 3m součást LPF), 

4. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

5. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

6. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály), 

7. parkoviště, odstavná stání, 

8. hromadné a řadové garáže, 

9. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot, 

10. areály údržby pozemních komunikací, 

11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině. 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytových domech do součtu 20% podlahové plochy, 

2. polní a lesní cesty širší než 3 m. 

D. Nepřípustné využití 

jakékoliv stavby sloužící jinému účelu. 

 

 

 Doprava silniční – specifická - DX 

A. Hlavní využití 

vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu včetně zkušebních drah 

B. Přípustné využití 

1. administrativní provozy 

2. stravování 

3. konferenční centrum 

4. show room 

5. protipožární a záchranná služba 

6. dílny 

7. soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru 

8. sklady včetně skladu nebezpečných látek 

9. zařízení centrálního sběru odpadu 

10. čerpací stanice pohonných hmot 

11. pneuservis 

12. krytá odstavná a parkovací stání: 

- odstavná a parkovací stání zkušebních vozů  

- odstavná a parkovací stání osobních aut – návštěvy, zaměstnanci  

13. myčka aut 

14. zkušební dráhy různých modulů 

15. protihluková stěna 

16. vodní toky a plochy, mokřady 

17. související zařízení veřejné technické infrastruktury 

18. související zařízení veřejné dopravní infrastruktury 

19. veřejná prostranství 

C. Podmínečně přípustné 

1. další zařízení výroby pouze související s automobilovým průmyslem 

D. Nepřípustné využití 

1. bydlení 

2. rekreace 

3. ubytování 

4. zařízení občanského vybavení vyžadující dodržení hlukových limitů 

5. těžká výroba s negativními vlivy na své okolí 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70 % 

2. maximální podlažnost: 4 NP 

3. minimální % ozelenění: 20 
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6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

* Technická infrastruktura - TI 

A. Hlavní využití 

pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení. 

B. Přípustné využití 

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

2. zařízení pro zásobování plynem, 

3. zařízení pro zásobování teplem, 

4. zařízení ostatních produktovodů, 

5. zařízení spojová, 

6. zařízení pro zásobování vodou, 

7. zařízení pro čištění odpadních vod, 

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

9. manipulační plochy, 

10. přístupové komunikace, 

11. větrné elektrárny, 

12. malé vodní elektrárny, 

13. pozemky související dopravní infrastruktury. 

C. Nepřípustné využití 

1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci, 

2. byty v nebytových domech. 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 80, 

2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví. 

 

 

6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

* Výroba drobná - VD 

A. Hlavní využití 

zařízení drobné výroby všeho druhu. 

B. Přípustné využití 

1. sklady a garáže v areálech, 

2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, 

3. čerpací stanice pohonných hmot, 

4. řemeslné provozy všeho druhu, 

5. stavební dvory, garáže, 

6. vědecká a výzkumná pracoviště, 

7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro hospodářské zvířectvo, 

8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu, 

9. drážní vlečky, 

10. požární nádrže, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 
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13. veřejná prostranství. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy, 

2. nákupní centra do 3.000m
2
 prodejní plochy. 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 80, 

2. maximální podlažnost 2 NP.  

 

 

6.10 PLOCHY MANILUPAČNÍ - M 

A. Hlavní využití 

zpevněná i nezpevněná oplocená část kulturní krajiny bez mimolesní zeleně určená pro skladování a 

manipulaci výrobků a materiálů pod širým nebem. 

B. Přípustné využití 

1. skladovací plocha nezastřešená, 

2. parkoviště, 

3. dočasné úložiště sypkých materiálů bez možnosti kontaminace území, 

4. skladování výrobků, 

5. skladování vstupních surovin výrobního procesu. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. podmínky skladování vždy zajistí vsakování nebo regulované odvádění srážkových vod z plochy, 

2. pozemky související technické a dopravní infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu, 

3. skladování pouze takových komponentů, které nesnižují kvalitu životního prostředí. 

D. Nepřípustné využití 

1. terénní úpravy, 

2. trvalé stavby, 

3. skládka směsného komunálního odpadu, 

4. odlesnění, 

5. kontaminace spodních vod. 

 

 

6.11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

* Plochy vodní a vodohospodářské - W 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou, zejména pozemky 

vodních ploch, koryt vodních toků v území, útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, řeky 

a potoky, mokřady a mokřiny, dočasné vodní plochy, plavební kanály a stoky, jezera, rybníky (kromě 

rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže), otevřené meliorační kanály, 

jiné prohlubeniny naplněné vodou, ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I.stupně. 
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B. Přípustné využití 

1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny, 

2. výstavba vodních děl, 

3. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů, 

4. umisťovat hydrogeologické vrty. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, 

2. výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu v nezbytně nutném rozsahu, 

3. výstavba doplňkových vybavení jako dočasné aktivity. 

D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

6.12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - NZ 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce. 

B. Přípustné využití 

1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná, 

2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce, 

3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného 

druhu pozemku a způsobu využití pozemku, 

4. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, 

zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, 

přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.), 

5. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů, 

6. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití, 

7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti, 

8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních tabulí a 

rozcestníků po stávajících komunikací, 

9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny, 

10. zemědělská rekultivace sanovaných ploch zasažených negativními důsledky těžby surovin, 

11. zemědělská půda obhospodařovaná, 

12. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže, 

13. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, 

14. pozemky související dopravní infrastruktury, 

15. pozemky související technické infrastruktury. 

16. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské 

obhospodařování území, 

2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální 

obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem, 

3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí. 
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D. Nepřípustné využití 

1. využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo 

rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu, 

3. scelování ploch orné půdy, 

4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území. 

 

 

6.13 PLOCHY LESNÍ - NL 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce. 

B. Přípustné využití 

1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních 

hospodářských osnov, 

2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě, 

3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření, 

4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních 

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, 

5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti, 

6. vymezení ploch místního ÚSES, 

7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty), 

lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné 

vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury. 

10. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou 

přirozeně bez dřevinné vegetace, 

2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou, 

3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo 

k nelogickému dělení lesních pozemků, 

4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje 

jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků. 

D. Nepřípustné využití 

1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování 

stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto 

územním plánem. 
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6.14 PLOCHY PŘÍRODNÍ - NP 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny, 

zejména plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je 

potlačena, zvláště chráněná maloplošná území, zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a 

II.zóna, památné stromy s ochranným pásmem, biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního 

významu, biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na 

ostatních plochách, registrované významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 

100m
2
 na ostatních plochách, plochy se smluvní ochranou, plochy evropsky významných lokalit. 

B. Přípustné využití 

1. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras a naučných stezek po stávajících komunikacích, 

2. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 

3. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

5. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou 

přírody. 

D. Nepřípustné využití 

1. provádět terénní úpravy podléhající povolení stavebního úřadu, odvodňování pozemků, 

2. těžba nerostných surovin, rašeliny, stěrku a písku. 

 

 

6.15 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 

* Plochy těžby nerostů - NT 

A. Hlavní využití 

území kulturní krajiny určené k hospodárnému využívání nerostů, těžební činnosti a úpravě nerostů. 

B. Přípustné využití 

1. pozemky, které jsou, byly nebo budou využity pro těžbu surovin (doly, lomy, pískovny), 

2. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů 

(výsypky, odvaly a kaliště), 

3. pozemky na kterých se vyskytují technologická zařízení pro těžbu a zpracování nerostů, 

4. dopravní a technická infrastruktura související s těžbou nebo zpracováním či manipulací nerostných 

surovin, 

5. plochy sanací a rekultivací vymezené dle plánu sanací a rekultivací, 

6. dočasná deponie ornice. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. zajištění následné bezzásahovovsti území v případě, že existují předpoklady (na základě půdně-

ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva. 

D. Nepřípustné využití 

1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit není přípustné umisťování jakýchkoliv 

trvalých staveb, pokud přímo nesouvisí s těžbou, 
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2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, vést jakékoliv inženýrské sítě a 

budovat nové komunikace, pokud přímo nesouvisí s těžbou, 

3. provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství 

podzemních vod, 

4. vymezovat jednotlivé prvky ÚSES. 

 

 

6.16 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

* Plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační nepobytová plocha – NSs1: 

A. Hlavní využití 

sportovně využívané  nepobytově relaxační plochy a areály v kulturní krajině bez trvalých staveb. 

B. Přípustné využití 

1. areály zdraví, piknikové a relaxační pobytové louky, 

2. sluneční pláže u vodních ploch a toků, 

3. jezdecké areály, 

4. turistické, cyklistické a naučné stezky, in-line stezky, cyklotrasy, hipostezky, 

5. cvičná plocha sportovních modelářů letadel, 

6. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. altány  a odpočinkové přístřešky pouze dřevěné jako dočasné stavby. 

D. Nepřípustné využití 

1. terénní úpravy, 

2. trvalé stavby. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

A. Hlavní využití 

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny. 

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na: 

a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp, 

b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz, 

c) plochy smíšené lesní nezastavěného území lesnické -  NSl, 

d) smíšená ochranná krajinná zóna- NSo plochy smíšené nezastavěného území ochranné - Nso, 

e) plochy smíšené určené pro vedení technické infrastruktury– Nsi,  plochy smíšené nezastavěného 

území – infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury) – NSi, 

f) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční - NSz1, 

g) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv 

B. Přípustné využití 

1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití, 
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2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území, 

vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území, 

podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu, 

3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, 

kompromisním postavení,  

4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany 

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně, 

5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ, 

2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp: 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná 

území – pouze III. a IV.zóna, plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na 

ostatní půdě. 

B. Přípustné využití 

1. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území, 

2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

3. výstavba doplňkových vybavení 

4. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX. 

C. Nepřípustné využití 

1. velkoplošné odvodňování pozemků, 

2. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně 

neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u 

nichž není vhodné používat intenzivní technologie hospodaření. 

B. Přípustné využití 

1. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových 

územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích 

oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně 

chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní 

technologie, 

2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

3. výstavba doplňkových vybavení, 

4. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném 

zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy 
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5. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů, 

6. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX. 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené lesní nezastavěného území lesnické - NSl 

A. Hlavní využití  

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa 

s upřednostněním mimoprodukčních funkcí (půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.). 

B. Přípustné využití 

1. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo 

aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech, 

v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území, 

ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie, 

2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

3. výstavba doplňkových vybavení, 

4. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů, 

5. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX. 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

* Smíšená ochranná krajinná zóna - NSo Plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo 

A. Hlavní 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

B. Přípustné 

1. ochranná funkce této zóny není určující, ale měla by být respektována, 

2. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území, 

3. doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na 

rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky, 

4. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

5. výstavba doplňkových vybavení, 

6. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů, 

7. další pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX. 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 
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* Plochy smíšené určené pro vedení technické infrastruktury- NSi Plochy nezastavěného území 

smíšené – infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury) - NSi: 

A. Hlavní využití 

krajinný pás, ve kterém jsou nebo budou vedeny inženýrské sítě nebo dopravní koridory zejména 

nadmístního významu. 

B. Přípustné využití 

1.  odlesnění, 

2.  pokud bude v tomto pásu vedené nadzemní vedení, musí být taktéž odstraněny všechny stromy 

vyšší než 3 m do takové vzdálenosti, ve které by jejich vyvrácení mohlo poškodit nadzemní vedení, 

3.  pravidelná údržba těchto ploch před zmlazováním zejména dřevinných druhů, které by svým 

kořenovým systémem mohly narušovat vedení, 

4. související dopravní infrastruktura, zejména cyklotrasy, 

5. dosázení okrajů plochy ekostabilizačními keři. 

C. Podmínečně přípustné: 

1. opatření ke zvýšení retence území a opatření ke snížení ohrožení území přírodními katastrofami 

provádět výsadbou pouze nízkých keřů do 3 m výšky s vyloučením stromů. 

D. Nepřípustné 

1. umisťování jakýchkoli dočasných či trvalých staveb, 

2.  výsadba mimolesní zeleně vyšší jak 3 m formou stromů,  

3.  rozšiřování meliorací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční - NSz1: 

A. Hlavní využití: 

vybrané plochy kulturní krajiny přimykající se k zástavbě určené pro pěstování zemědělských plodin 

ve formě maloprodukčního zemědělství. 

B. Přípustné využití: 

1. orná půda a trvalý travní porost s možností oplocení, 

2. zahrady a sady s možností oplocení, 

3. účelové cesty jako přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům, 

4. studny, 

5. stávající vodní plochy a toky. 

C. Podmínečně přípustné: 

1. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

2. zemědělské a lesnické stavby do 70 m
2
 zastavěné plochy, 

3. ostatní stavby související s hlavním využitím do 25 m
2
, 

4. skleníky, zimní zahrady, přístřešky do 40m
2
 zastavěné plochy, 

5. stavby pro chovatelství do 16m
2
 zastavěné plochy. 

D. Nepřípustné využití: 

1. ostatní trvalé a dočasné stavby na zemědělských pozemcích, 

2. velkovýrobní technologie, 

3. terénní úpravy s výjimkou mezí , 

4. zpevněné plochy. 
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* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou 

povrchových nebo podzemních vod.  

B. Přípustné využití 

1. území v ochranném pásmu II. stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v záplavových 

územích a aktivních zónách řek a potoků, v nivách a v údolnicích vodních toků, v územích 

s výskytem mokřadů, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde 

ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření. 

2. realizace náhradních opatření - vytváření náhradních přírodních biotopů pro zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů, 

3. pozemky dopravní a technické infrastruktury související s aktivitami na plochách DX 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat zařízení pro těžbu nerostů a zemin.  

2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, kromě vodního díla v záplavovém 

území, v aktivní zóně potoků a řek, 

3. rozšiřování meliorací. 

 

 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

  ÚP vymezuje na území obce Lomnice veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná 

opatření a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního 

ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.  

 

 

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)STZ) 

 

 Technická infrastruktura 

Navržené plochy pro stavby  

ČSoV - čerpací stanice odpadních vod, 

Trafostanice. 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m)STZ) 

 X1.A. Snižování  ohrožení  v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše, 

X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše, 

X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka. 
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   X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. - Založení vymezených prvků ÚSES  

X2.2.1. - západní část biocentra č.1, 

X2.2.2. - východní část biocentra č. 1. 

 

 

7.2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ POUZE VYVLASTNĚNÍ (DLE §170) 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle § 2, odst.1, písm. k)STZ) 

 

 Technická infrastruktura 

Navržené koridory pro inženýrské sítě: 

- kanalizace dešťová, 

- kanalizace splašková, 

- výtlačný řad splaškové kanalizace, 

- vodovod pitný, 

- venkovní vedení 22kV, 

- STL plynovod. 

 

* Asanace 

VA1 - sanace a revitalizace rušených částí Lomnického potoka 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření  

 X1.A. Snižování  ohrožení  v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše, 

X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše, 

X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka. 

 

   X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. - Založení vymezených prvků ÚSES  

X2.2.1. - západní část biocentra č.1, 

X2.2.2. - východní část biocentra č. 1. 

 

 

8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

  ÚP vymezuje na území obce Lomnice veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 

která lze uplatnit pouze předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně 

prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000. 

 

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE §101 

STZ) 

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ) 

 Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 

O1 - letní scéna na levém břehu Lomnického potoka - rozvl. pl. 02-Z, 
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O2 - rekonstrukce a rozšíření kulturního domu - rozvl. pl. 03-Z. 

 

 Veřejná prostranství  

Veřejná prostranství s veřejnou zelení  

PPZ1 - veřejná zeleň charakteru parku okolo víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice - 

rozv. pl. P1-Z 

 

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ) 

 X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

X1.B.1. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - lesnická rekultivace, 

X1.B.2. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - zemědělská rekultivace, 

X1.B.3. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - hydrická rekultivace, 

X1.B.4. - ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická rekultivace. 

 

    X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. - vymezeni prvků ÚSES 

10109 - regionální biocentrum funkční, 

1142 - regionální biocentrum nefunkční, 

1000 - regionální biocentrum funkční, 

1 - místní biocentrum funkční, 

1 – lokální biokoridor funkční
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)STZ) 

 

 Technická infrastruktura 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

 ČsoV – čerpací stanice odpadních vod Týn u Lomnice 

 

151/1, 383/2 Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

668/1, -18/1, 22, 631/16, 547/13 

 Trafostanice Týn u Lomnice 

 

262/13, 262/10, 385/2, 408/1, 205/9, 42/1 Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

336/1, 516/1, 650/33, 75, 373, 650/5, 130, 

518/1, 677, 488/1 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m) STZ) 

>    X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

X1.A.1. protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na 

ostatní ploše 

Týn u Lomnice 379/3, 383/2, 413/3, 382, 379/2 Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

536, 466/1, 451, 526, 525, 453, 19/3, 517/1, 

517/5, 524, 465, 534/7, 534/2, 523/1, 534/6, 

447, 446, 527/1, 466/3, 461/1, 466/2, 449, 

456/1, 463 

X1.A.2. protierozní opatření - zatravnění  na ostatní ploše Lomnice u 

Sokolova 

523/1, 526, 529/3, 525, 529/2, 536, 534/2 

 

Obec Lomnice 

X1.A.3. zvyšování retenčních schopností území - revitalizace 

Lomnického potoka 

Lomnice u 

Sokolova 

453, 19/3, 449, 451, 19/3, 449, 447, 446, 

465, 22, 453, 19/2 

Obec Lomnice 
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 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. založení vymezených prvků ÚSES 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude 

uplatněno předkupní 

právo 

X2.2.1.  západní část biocentra č. 1 Týn u 

Lomnice 

379/3, 383/2, 413/3, 382, 379/2 

 

Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

446, 447, 449, 534/6, 523/1, 534/2, 534/7, 

536, 524, 527/1, 517/1, 19/3, 453, 525, 

456/1, 526, 465, 451, 466/1, 517/5, 463, 

466/3, 461/1, 466/2 

X2.2.2. východní část biocentra č. 1 Lomnice u 

Sokolova 

523/1, 534/2, 536, 529/2, 525, 529/3, 526 Obec Lomnice 

 

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ) Občanské vybavení 

  Občanské vybavení 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

O1 rozvl. pl. 02-Z - letní scéna na levém břehu Lomnického 

potoka 

Týn u Lomnice 262/7, 262/10 

 

Obec Lomnice 

O2 rozvl. pl. 03-Z - rekonstrukce a rozšíření kulturního domu Lomnice u 

Sokolova 

22 Obec Lomnice 
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 Veřejná prostranství  

Veřejná prostranství s veřejnou zelení  

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

PPZ1 rozv. pl. P1-Z - veřejná zeleň charakteru parku okolo 

víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

516/1 Obec Lomnice 

 

* Veřejně prospěšné opatření (dle §2, odst.1, písm.m) STZ) 

>    X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

X1.B.1. sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - 

lesnická rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

650/11, 671/1, 672/2, 670, 682/1, 682/2, 

682/3, 534/1, 543/1, 539/1, 529/1, 545/1, 

541/1, 544, 548, 88/2, 682/3, 589/4, 584/1, 

589/1, 587, 589/3, 588/1, 585, 589/5, 672/1, 

650/39, 682/4, 674/4, 673, 674/5, 650/40, 

683, 672/1, 680 

Obec Lomnice 

X1.B.2. sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - 

zemědělská rekultivace 

 

Lomnice u 

Sokolova 

589/4, 589/1, 534/1, 584/1, 543/1, 539/1, 

529/1, 545/1, 593/3, 580, 589/3, 541/1, 

593/4, 551, 544, 547/4, 548, 588/1, 549, 

88/2, 552/1, 550/1, 650/11, 671/1 

Obec Lomnice 

X1.B.3. sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - 

hydrická rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

650/11, 650/24, 584/1, 534/1, 543/1, 541/1, 

544, 593/3, 589/1, 587, 585 

Obec Lomnice 

X1.B.4. ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická 

rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

597/5, 597/4, 713/2, 597/1, 584/2, 589/2, 

590/1, 590/2, 588/2, 620, 618, 631/1, 619, 

628, 633, 596, 557, 634/8, 118/1, 631/5, 

558, 703/1, 703/2, 652/1, 632/1, 713/13, 

Obec Lomnice 
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703/2, 692, 691 

 

>  X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. - vymezení prvků ÚSES 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

10109 regionální biocentrum funkční Týn u Lomnice 306/2, 282/1, 420/3, 306/1, 305/1, 313/3, 

421/1, 306/4, 306/6, 313/5, 418, 313/6, 

306/16, 313/8, 313/4, 420/1, 313/7, 306/8, 

306/7, 419, 420/2, 306/1, 316/4 

Obec Lomnice 

1142 regionální biocentrum nefunkční Lomnice u 

Sokolova 

650/87, 650/10, 650/7, 650/11, 650/13, 

650/14, 650/15, 723/1, 650/1, 650/47, 

650/103, 650/104, 650/91, 650/102, 

650/88, 650/89, 660/1, 660/2, 650/41, 

650/46, 640/4, 650/10, 650/30, 650/90, 

659, 661, 640/26 

Obec Lomnice 

1000 regionální biocentrum funkční Týn u Lomnice 262/6, ,379/1, 83/4, 110/2, 413/3, 314/16, 

379/1, 270/1, 314/17 

Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

534/7, 534/1, 650/10, 650/11, 534/4, 550/1, 

544, 529/1, 539/1, 650/10, 88/2 

1 místní biocentrum funkční Týn u Lomnice 379/1,382, 383/2, 379/2, 413/3, 383/2, 

379/1 

Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

529/1, 527/3, 19/3, 527/1, 536, 534/7, 

534/2, 529/1, 534/1 

1 lokální biokoridor funkční Lomnice u 

Sokolova 

534/1, 541/1, 543/1, 584/1, 588/1, 589/1, 
589/3, 589/5 

 

Obec Lomnice 
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9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 

VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

   ÚP navrhuje na území obce Lomnice tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě: 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – vodní nádrž Hřebeny. 

 

    Územní rezerva R1 bude zapracována do ÚP jako zastavitelná plocha vodní a vodohospodářská 

změnou ÚP na základě požadavku vydané aktualizace ZÚR KK. 

ÚP nenavrhuje na území obce žádnou územní rezervu. 

 

 

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 

ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ 

STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

  ÚP na území obce Lomnice nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je prověření změn 

jejich využití nezbytné ověřit v územní studii. 

 

 

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 

PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

   ÚP na území obce Lomnice nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro 

rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí ÚP Lomnice není tedy 

žádné zadání regulačního plánu. 

 

 

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

   ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území obce. Veškeré změny na území 

obce jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu. 

 

 

13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

  ÚP nevymezuje na území obce Lomnice žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  

stavbu, pro kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze 

autorizovaný architekt. 
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14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177 

ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

   ÚP nevymezuje na území obce Lomnice žádnou stavbu, která by byla nezpůsobilá pro zkrácené 

stavební řízení. 

 

 

15 14 ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

   Textová část Územního plánu Lomnice je vypracována v rozsahu 50 stran textu včetně titulní 

strany a obsahu i včetně vložených tabulek. 

 

 

 

B. Grafická část Územního plánu Lomnice 

 

v. č. 1 Výkres základního členění území       M 1:5 000 

v. č. 2 Hlavní výkres         M 1:5 000 

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     M 1:5 000   

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny      M 1:5 000 

v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury      M 1:5 000         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Grafická část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Lomnice: 

 

v.č.1 Koordinační výkres      M 1:5 000 

v.č. 2 Širší vztahy        M 1:50 000 

v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    M 1:5 000 
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Poučení: 

 

Proti změně č. 1 ÚP Lomnice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 

(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ................................................                                     ................................................... 

Miloslav Matoušek               Karel Lídl 

        Starosta obce                                                  Místostarosta obce 
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Seznam zkratek: 

A1-ZÚR KK – Aktualizace č.1 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod 

ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot 

DO - dotčený orgán 

DP - dobývací prostor 

DÚR - dokumentace k územnímu řízení 

FUN – funkční 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje 

k.ú. - katastrální území 

MVE – malá větrná elektrárna 

OP - ochranné pásmo 

PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa 

RBK - regionální biokoridor 

RBC - regionální biocentrum 

RD - rodinný dům 

STL plynovod - středotlaký plynovod 

TS - trafostanice 

ÚAP - územně analytické podklady  

ÚSES - územní systém ekologické stability 

URÚ – udržitelný rozvoj území 

ÚP - územní plán 

ÚR - územní rozhodnutí 

VKP - významný krajinný prvek 

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod 

VPS - veřejně prospěšná stavba 

VPO - veřejně prospěšná opatření 

VN – vysoké napětí 

VVN - velmi vysoké napětí 

ZÚR KK  - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

ZÚ - zastavěné území 

ZPF - zemědělský půdní fond 

 

 

 

 

Příloha č. 1 :  

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 
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Příloha č.1 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ 

NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

 

 

Obec:    Lomnice   

    IČ: 00259497 

 

Určený zastupitel:  Miloslav Matoušek, starosta obce 

     

Obecní úřad:   OÚ Lomnice,  

    Kraslická 44, 356 01 Lomnice 

 

Pořizovatel: MÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování, 

Rokycanova 1929,  356 01 Sokolov    

      

Projektant:   autorizovaný architekt 

    Ing.arch. Alexandra Kasková 

    projekční kancelář, Sokolovská 119/54 

    360 05 Karlovy Vary  

č. autorizace ČKA: 00767 

     

Seznam spolupracovníků: RNDr. J. Křivanec – autorizovaný projektant ÚSES, ČKA č. 

03263, autorizovaná osoba dle § 19  zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, č. j. 

34737/ENV/16 ze dne 17. 6. 2016. 

 

Datum:   leden 2018 
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu  

Lomnice na životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY 

Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel je autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění, č. j. 34737/ENV/16 ze dne 17. 6. 2016. 
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úvod a rozsah hodnocení 

 

Posouzení změny územního plánu požaduje Krajský úřad Karlovarského kraje. Náležitosti 

posuzování vlivů územně plánovacích koncepcí na životní prostředí a rámcový obsah vyhodnocení 

stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

Krajský úřad Karlovarského kraje ve svém stanovisku nestanovil podrobnější požadavky na 

obsah a rozsah vyhodnocení vlivů nad rámec standardního posuzování. Současně byl příslušným 

orgánem ochrany přírody vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

 Vyhodnocení se zabývá územními plány obecně v tomto rozsahu: 

 Návrhy, které připravují rámec pro realizaci záměrů dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění, jsou hodnoceny individuálně 

 Ostatní návrhy, které nemají „strategický“ význam z hlediska vlivů na životní prostředí, jsou 

hodnoceny v blocích pro jednotlivé části obce  

 Z hodnocení jsou obecně vypuštěny návrhy, jejichž „strategický“ vliv na životní prostředí je 

v kontextu celého změny územního plánu zanedbatelný nebo kladný (např. zeleň). Nehodnotí 

se dále záměry, na něž bylo již vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, nebo 

jejichž realizace již probíhá - tyto záměry již nejsou z hlediska posuzování koncepcí.  

  

 Seznam a označení návrhů posuzovaných individuálně: 

D1-Z plocha specifické dopravy pro vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu na 

Podkrušnohorské výsypce  

    

Seznam a označení návrhů posuzovaných v blocích: 

-- 

   

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace a vztah k jiným 

koncepcím 

 

 Posuzovaná dokumentace změna č. 1 ÚP Lomnice je zpracovávána z důvodu vyřešení  

urbanistické koncepci rozvoje dílčího území obce Lomnice - území na Podkrušnohorské výsypce,   

Změna č.1 řeší zastavitelnou plochu specifické silniční dopravy (DX) nadmístního charakteru 

s přesahem do správního území sousedních obcí Dolní Nivy a Vintířov. Plocha je bez záboru ZPF, 

v místech probíhajících sanací a rekultivací ploch po těžební činnosti (lesnická, zemědělská a hydrická 

rekultivace). Náplní plochy je  vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu - jedna z 

nejvýznamnějších investic v rámci restrukturalizace území Sokolovska postiženého těžební činností. 

. Obsah koncepce /návrhu změny územního plánu/ vyplývá z příslušné legislativní úpravy.   

 Hlavním cílem návrhu změny územního plánu je umožnit realizaci záměru v území a 

dosáhnout přiměřeného souladu veřejných a soukromých zájmů.  .  

 Dokumentace má přímý vztah ke koncepcím Politika územního rozvoje ČR a Zásady 

územního rozvoje Karlovarského kraje (musí být zpracována v souladu s nimi) a navazuje na platný 
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územní plán. Vazby na tyto koncepce jsou uvedeny v textové části odůvodnění změny č. 1  Územního 

plánu Lomnice. 

 

 

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí 

přijatým na vnitrostátní úrovni 

 

Posuzovaný návrh změny územního plánu může mít ve vazbě na životní prostředí vztah k 

cílům těchto koncepcí na národní, regionální a místní úrovni: 

 

Národní úroveň 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (2015) 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (2016) 

Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 (2012) 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 

Národní program snižování emisí (2015) 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) 

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004) 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030 

Národní plány povodí (2015) 

Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 

Program předcházení vzniku odpadů v ČR (2014) 

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014) 

Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002) 

Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny (2009) 

Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020  

 

Národní koncepční dokumenty obsahují z hlediska životního prostředí obecný rámec, ze 

kterého je třeba vycházet při plánování území v širších souvislostech. Stanovené cíle v oblasti 

životního prostředí neobsahují žádné konkrétní územní průměty nebo opatření vztahující se k ře-

šenému území, které by měly být do změny územního plánu přímo zapracovány. Hodnocení souladu 

s deklarovanými cíli bude jednoznačně určitelné až při případném posuzování jednotlivých konkrétních 

záměrů (např. v rámci procesu EIA).  

V dokumentech se obecně několikrát zdůrazňují různě formulované cíle ochrany ovzduší a 

klimatu, vod, ZPF, volné krajiny a její biodiverzity před negativními účinky nadměrné a nevhodné 

zástavby a dopravy. S těmito obecnými cíli je změna územního plánu jako celek v částečném rozporu, 

a to vzhledem k velikosti a charakteru navrhované plochy. Pokud má být příležitost, která nemá v 

Karlovarském kraji obdoby a  v rámci kraje se už nemusí nikdy opakovat, úspěšně realizována, je 

nutné částečný nesoulad posuzované koncepce s koncepcemi na národní úrovni akceptovat. Změnu 

č. 1 ÚP Lomnice nelze tedy upravit tak, aby cíle koncepcí na národní úrovni byly odpovídajícím 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_141027_PPVO/$FILE/OODP-PPVO-2014_10_27.pdf
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způsobem naplněny. Cíle ochrany jednotlivých složek životního prostředí musí být respektovány, 

akceptování nesouladu s nimi je vyhrazeno jen pro výjimečné případy se zvláštním významem v jiných 

oblastech.    

.  

Regionální úroveň 

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016 - 2025 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna severozápad CZ 04 

Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje (oblast kolem silnice I/21(, 2007 

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016 - 2025 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

Regionální koncepční dokumenty (sledovány jsou ty, které stanovují „územně plánovací“ 

environmentální cíle) obsahují ve vztahu k návrhu změny ÚP podobný obecný rámec jako národní 

dokumenty bez konkrétního územního průmětu nebo přímého vztahu k problematice řešené návrhem 

změny ÚP. S obecnými cíli v oblasti životního prostředí  je změna územního plánu v částečném 

rozporu (viz národní úroveň).  

 

Místní úroveň 

Na místní úrovni nebyly zpracovány žádné dokumenty.  

 

 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném 

vývoji bez uplatnění územně plánovací dokumentace 

 

Sledované území (návrh změny územního plánu) zahrnuje jednu lokalitu umístěnou v severní 

a severozápadní části obce Lomnice na Podkrušnohorské výsypce. Záměr řešený návrhem změny 

přesahuje významnými částmi na území obcí Dolní Nivy a Vintířov. Ostatní náležitosti změny nemají 

na oblast hodnocení vlivů na životní prostředí vliv.   

 

OBYVATELSTVO 

 Území plochy D1-Z neslouží k trvalému bydlení a tento stav nebude změněn ani v bu-

doucnosti. Nejbližší obytná zástavba v části Týn je vzdálená od okraje plochy asi 200 - 250  m. 

  

OVZDUŠÍ A KLIMA 

Stav  

Koncentrace znečišťujících látek není v řešeném území sledována žádnou měřící stanicí. Dle 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou vypočítávány pětileté průměry 

hlavních znečišťujících látek. Na sledovaném území se průměry let 2012 - 2016 pohybují v těchto 

hodnotách (všechny údaje v µg . m-3): 

NO2
 

 10,2 - 11.5 roční průměr 

PM10  16,6 - 18,1 roční průměr 

PM2,5  12,4 - 13,4 roční průměr 
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benzen  0,9 - 1,1 roční průměr 

S02  19 - 23  4. max. 24hodinový průměr 

PM10  28,7 - 31,3 36. max. 24hodinový průměr 

Příslušné imisní limity nebyly překročeny, hodnoty se zpravidla pohybují značně pod 

stanovenými limity.  

Na sledovaném území nejsou žádné vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší dle pří-

slušného zákona. Postupné zlepšování kvality ovzduší je spojeno s ukončením těžby hnědého uhlí v 

západní části pánve a s rekultivacemi výsypek v širším okolí obce. Problematickými jevy jsou 

znečišťování přízemních vrstev ovzduší zvyšující se intenzitou automobilové dopravy a individuálním 

vytápěním.  

Nevýhodou je poloha obce v centrální části Sokolovské pánve s dopadem na vznik relativně 

častých inverzních situací. 

V rámci Karlovarského kraje patří území obce mezi středně zatížené oblasti. Kvalita ovzduší 

tak není limitujícím faktorem pro návrh změny územního plánu.  

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

Významnější změny nejsou očekávány, v sledovaném území by nevznikly žádné zdroje 

znečišťování ovzduší, které by bylo nutno v této fázi řešit.  

 

VODA a ODPADY 

Stav 

Území má vodní osu v Lomnickém potoce, protékajícím většinou umělým, v minulosti 

několikrát překládaným korytem. Horní část jeho povodí byla zcela změněna nasypáním 

Podkrušnohorské výsypky. Vodní režim a odvodňování výsypky se řeší systémem příkopů a umělých 

vodních ploch. Jakost vody není pravidelně sledována. 

V sídle Lomnice je vybudován kanalizační systém s místní čistírnou odpadních vod u Lo-

mnického potoka. Některé obytné objekty mají jímky na splaškové vody. 

Do území zasahuje ochranné pásmo II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů LM Karlovy Vary.    

Směsné komunální odpady jsou odváženy na odpovídající zařízení mimo území obce. 

Sledované území a celé území obce není evidovaným kontaminovaným místem.  

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Nedošlo by k výstavbě na území stávajícího vsakování a odvádění dešťových vod na 

Podkrušnohorské výsypce a vodní režim území by se nezměnil. Nezměnil by se ani kanalizační 

systému a systém nakládání s odpady.  

 

HLUK  

Stav 

 V řešeném území je určitým, pro obytnou zástavbu naštěstí jen okrajovým, zdrojem hlukové 

zátěže doprava na silnicích II/210 (zcela mimo zástavbu obce) a III/1812 (jen východní okraj 

zástavby). Pravidelné měření hluku se neprovádí. 

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Významnější změny nejsou očekávány. Vývoj obecně bude záležet na intenzitě rozvoje 
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automobilové dopravy, v současné době nelze odpovědně předpovídat.  

 

PŮDA 

Stav 

 Sledované území je charakteristické extrémně vysokým podílem ploch devastovaných těžbou, 

na nichž probíhá postupná rekultivace. Zemědělské půdy se změna ÚP nedotýká, dotčená lesní půda 

se týká porostů uměle založených v rámci rekultivací, které již mají charakter lesa. Rozhodující část 

ploch na Podkrušnohorské výsypce je dosud vedena jako ostatní plocha. 

 V prostoru výsypky se vyskytují nevyvinuté půdy (antropogenní půda - surový substrát), na 

ostatním území se vyskytují pouze běžné půdní typy, hojně zastoupené v okolí. 

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Současný stav využití/nevyužití půdy by se nezmění. Nedošlo by k záborům lesní půdy a 

ostatních rekultivovaných ploch na Podkrušnohorské výsypce 

 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Stav 

 Změna se nedotýká ložisek nerostných surovin ani jiných složek horninového prostředí 

takovým způsobem, aby tuto oblast bylo nutno hodnotit. Dobývací prostory, výhradní i nevýhradní 

ložiska nerostných surovin se na sledovaném území Podkrušnohorské výsypky nevyskytují. Činnosti v 

poddolovaných územích se řídí speciálními předpisy - této úrovně se koncepce nijak nedotýká a 

hodnocení SEA se k ní nevyjadřuje. 

 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY, PŘÍRODNÍ PARKY (PP) 

Stav 

 V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, památný strom ani přírodní 

park.  

  

EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY, PTAČÍ OBLASTI 

Stav 

 V dosahu možných negativních vlivů se nenacházejí žádné evropsky významné lokality ani 

ptačí oblasti. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na tyto lokality.  

 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP) 

Stav  

 VKP „ex lege“ jsou na území obce území lesy, rybníky a vodní toky. V různě vzdálené bu-

doucnosti získají charakter VKP porosty na Podkrušnohorské výsypce založené v rámci lesnických 

rekultivací.  

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Zůstaly by zachovány rekultivační lesní porosty v okrajových částech Podkrušnohorské 

výsypky. Ostatních VKP ze koncepce nedotýká. 
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ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY 

Stav 

Pro sledované území obce byl územním plánem vymezen ÚSES ve formě plánu, kde byly 

vyznačeny prvky všech úrovní. 

Vzhledem k tomu, že posuzovaná změna územního plánu se výrazně dotýká regionálního 

ÚSES, byla v předstihu zpracována dokumentace Úprava regionální úrovně ÚSES v prostoru 

Podkrušnohorské a Vintířovské výsypky. Dokumentace potvrdila, že na výsypkách je přemístění 

regionálních prvků ÚSES možné při zajištění budoucí funkčnosti a bez narušení návaznosti na 

sousední území. Úpravy biocentra 1157 Vintířov a biokoridorů č. 1000, 1001 a 20 111 jsou z hlediska 

principů vymezování územního systému ekologické stability dle aktuálních metodických pravidel 

přípustné. 

Prvků lokálního ÚSES je jen omezené množství na rozhraní zástavby Lomnice a výsypky.   

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Nedošlo by k zásahu do ÚSES na Podkrušnohorské výsypce a nebylo by nutné řešit přesuny 

prvků. 

 

FLÓRA A FAUNA, BIOTOPY, EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY 

Stav 

Území je dlouhodobě využíváno pro těžbu hnědého uhlí, dopravu, zástavbu sídla, zemědělství 

a lesnictví, takže lokality s hodnotnými přírodními biotopy se vyskytují jen velmi sporadicky a 

ostrůvkovitě.  

. Charakter flóry a fauny na výsypkách je dán kombinací rekultivačních zásahů a spontánního 

vývoje. Rekultivace vytvářejí zpravidla monotónní plochy travnatých s jehličnatých monokultur, lokality 

s pestřejší flórou a faunou vyskytují nepravidelně na místech, kde je umožněn spontánní vývoj. 

Nepravidelný a ostrůvkovitý je rovněž výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (ptáků a 

obojživelníků).  

Z hlediska biotopů je území Podkrušnohorské výsypky charakteristické rozhodující převahou 

biotopů vytvořených člověkem v rámci postupných rekultivací. Přírodní biotopy se teprve vytvářejí, 

nejprve mokřadní a vodní, další vzniknou až za desítky let.. 

Ekologická stabilita krajiny se nejčastěji hodnotí pomocí šestistupňové pomocné tabulky, kde 

stupeň 0 značí zcela nestabilní plochy a stupeň 5 plochy ekologicky nejstabilnější. Hodnocení se 

provádí v rámci zpracování návrhu ÚSES. Podle tohoto hodnocení je většina řešeného území na 

Podkrušnohorské výsypce málo ekologicky stabilní, vyšší stabilitu představují ostrůvky mokřadů. 

Hlavním důvodem ekologické destabilizace území se stala těžba hnědého uhlí a činnosti s ní spojené. 

Je nutno poznamenat, že ekologická stabilita je časově velmi proměnlivá (zde zejména v závislosti na 

postupu rekultivací), a každé hodnocení má tedy jen omezenou platnost. 

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Vzhledem k charakteru území je možné předpokládat udržení významnějších rostlinných a 

živočišných druhů zatím jen v izolovaných ostrovních lokalitách. Zvýšení ekologické stability území je 
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dlouhodobou záležitostí. Nedošlo by ovšem k zmenšení prostoru, kde by v budoucnu mohlo dojít k 

zvýšení ekologické stability a k šíření rostlinných a živočišných druhů. .  

 

KRAJINNÝ RÁZ A KRAJINA 

 Stav 

Řešené území je pánevní, z velké části uměle vytvořenou krajinou. V krajině se projevují jako 

prvořadé dominanty prostory těžby - lomy a výsypky. Původní charakter krajiny byl na většině území 

definitivně zničen, vzniklá náhradní krajina má zcela jiné měřítko. V současné době se jedná o 

významné negativní krajinné znaky, teprve vzdálenější budoucnost ukáže, nakolik se nová krajina 

zapojí do navazujícího prostředí.  

Estetická hodnota území je celkově podprůměrná.  

Území Podkrušnohorské výsypky nemá v současné době takové charakteristiky krajinného 

rázu, které by měly být chráněny.  

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce 

 Stav vnímání krajiny jako umělého a neuspořádaného prostoru by se nezměnil. 

 

GEOLOGICKÉ, PALEONTOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ JEVY A LOKALITY 

Stav 

 V sledovaném území nebyly zjištěny žádné paleontologické, geologické ani geomorfologické 

prvky, které by byly předmětem ochrany. 

 

HMOTNÝ MAJETEK A HODNOTY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

Stav 

V území Podkrušnohorské výsypky se nenacházejí žádné památkově chráněné nebo kulturně 

hodnotné objekty či plochy. Není zde hmotný majetek, u něhož by mohlo dojít snížení hodnoty nebo 

zničení bez náhrady.   

 

 

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny 

 

 Významně ovlivněné mohou být následující charakteristiky: 

 Půda – zábor PUPFL, změna využití 

 Příroda – poškození rostlinných a živočišných druhů, snížení ekologické stability, vznik biotických 

bariér, zásah do ÚSES 

 Voda – změna odtokových poměrů 

 Ovzduší a klima - možnost znečišťování ovzduší a ovlivnění mikroklimatických charakteristik 

 Ovlivnění ostatních charakteristik není ve významnějším rozsahu pravděpodobné nebo není v 

této fázi určitelné, a to vzhledem k poloze a znalostem o charakteru návrhu. 
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5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 

plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a 

ptačí oblasti 

 

Hlavními problémy a jevy životního prostředí Karlovarského kraje ovlivněnými uplatněním 

změny územního plánu, jsou  

 Nadměrné využívání kvalitní zemědělských půd pro zástavbu - posuzované koncepce se netýká 

 Zábor PUPFL a likvidace lesů jako VKP - negativní ovlivnění vzhledem k celkovému záboru lesní 

půdy a k likvidaci porostů charakteru VKP  

 Znečišťování ovzduší a změny mikroklimatu - pravděpodobné negativní ovlivnění vzhledem k 

rozsahu a charakteru navrhované plochy 

 Snižování biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny - negativní ovlivnění vzhledem 

k poloze navrhované plochy v území, které by v budoucnu  mohlo být pro přírodu významné 

 Poškození krajinného rázu - negativní ovlivnění vzhledem k expanzi plochy do dosud volné krajiny  

 Ohrožení kvality vod a změny vodního režimu - pravděpodobné negativní ovlivnění vodního 

režimu vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch 

 

Uplatněním územně plánovací dokumentace nebude přímo zasaženo žádné zvláště chráněné 

území ani památný strom. Nebude zasažen žádný přírodní park.  

Posuzovaný návrh se nedotýká ploch evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  

 

 

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací 

dokumentace 

 

 Výběr vhodného systému hodnocení územně plánovací dokumentace je poměrně nesnadnou 

záležitostí související s extrémní rozdílností jednotlivých dokumentací. 

 Zpracovatel vybral jako nejvhodnější a pro veřejnost nejpochopitelnější systém relativních 

jednotek (systém rating). Systém spočívá v tom, že každému očekávanému vlivu je přiřazena číselná 

hodnota podle předem stanovených kritérií.  

Vzhledem k hlavnímu smyslu vyhodnocení (posoudit vhodnost a přijatelnost návrhů) byly 

systémem rating posuzovány pouze negativní vlivy. Pozitivní vlivy nevyžadují ve fázi změny územního 

plánu korekce nebo jsou velmi významné v oblastech, které nejsou vyhodnotitelné v rámci životního 

prostředí (ekonomický rozvoj obce, zaměstnanost).  

Pro posouzení vlivů byla zpracovatelem zvolena pětibodová stupnice – tříbodové stupnice 

jsou pro posouzení příliš hrubé a jemnější stupnice nejsou vhodné kvůli přílišným neurčitostem.  

 

STUPNICE PRO POSOUZENÍ VLIVŮ – SYSTÉM RATING: 

 

-1 velmi mírně nepříznivý vliv 

-2 mírně nepříznivý vliv 
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-3 středně nepříznivý vliv 

-4 výrazně nepříznivý vliv 

-5 velmi výrazně nepříznivý vliv 

 

Kritéria pro zařazení vlivu do určitého stupně byla zpracována tak, aby bylo v maximální míře 

omezeno subjektivní vnímání a posuzování vlivů. Soubor kritérií zahrnuje všechny základní vlivy na 

složky životního prostředí – obyvatelstvo a lidské zdraví, ovzduší, vodu, půdu a území, přírodu, krajinu 

a širší vlivy. Do hodnocení nejsou zařazeny vlivy, které se v území nemohou vyskytnout. 

U návrhů hodnocených v blocích se do rating tabulky udává nejhorší dosažená hodnota. 

  

SOUBOR KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ VLIVŮ 

 

Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví 

0 bez vlivů 

-1 vlivy zasahují jen vlastní plochu, bez rizikových faktorů 

-2 vlivy zasahují sousední plochy, bez rizikových faktorů 

-3 vlivy zasahují jen vlastní plochu, s rizikovými faktory 

-4 vlivy zasahují sousední plochy, s rizikovými faktory 

-5 vlivy zasahují celé sídlo, s rizikovými faktory 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

0 bez vlivů 

-1 vlivy jednotlivých vytápěných objektů 

-2 soustředění jednotlivých vytápěných objektů, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 1 ha 

-3 plošně rozsáhlé objekty s možnými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 2 ha, 

vlivy studených startů vozidel 

-4 plošně rozsáhlé objekty s předpokládanými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 

2 ha 

-5 plošně rozsáhlé objekty s předpokládanými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 

10 ha 

 

Vlivy na režim a kvalitu povrchových a podzemních vod 

0 bez vlivů 

-1 jednotlivé objekty na místě stávajícího vsakování dešťových vod 

-2 soustředění jednotlivých objektů na místě stávajícího vsakování dešťových vod, možnost 

vzniku technologických odpadních vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti 

snižující nepravidelně průtoky vodních toků s vracením vody do oběhu 

-3 plošně rozsáhlé objekty, možnost vzniku technologických odpadních vod, možnost zne-

čišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků se spotřebou 

vody; zásahy do vodního režimu (odvodnění apod.) místně omezené 

-4 plošně rozsáhlé objekty, vznik technologických odpadních vod, znečišťování dešťových vod, 

činnosti snižující dlouhodobě průtoky vodních toků s vracením vody do oběhu; zásahy do 

vodního režimu (odvodnění apod.) na rozsáhlých územích 
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-5 plošně rozsáhlé objekty, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 10 ha, vznik technologických od-

padních vod, znečišťování dešťových vod, činnosti snižující dlouhodobě průtoky vodních toků 

se spotřebou vody 

 

Vlivy na půdu a území 

0 bez vlivů 

-1 zábor ostatních ploch ≥ 1 ha, zábor ZPF nebo odlesnění ≤ 0,9 ha 

-2 zábor ZPF ≥ 1 ha, nevyužívané nebo udržované, odlesnění ≥ 1 ha na přírodní plochu 

-3 zábor ZPF ≥ 1 ha, produkčně využívané, III. třída ochrany ZPF ≥ 1 ha,  I. a II. třída ochrany 

ZPF nebo jinak vzácné a cenné půdy ≥ 0,6 ha, odlesnění ≥ 1 ha na zpevněnou nebo 

zastavěnou plochu nebo odlesnění izolované plochy 

-4 zábor ZPF ≥ 5 ha, I. a II. třída ochrany ZPF nebo jinak vzácné a cenné půdy ≥ 1 ha, odlesnění 

≥ 5 ha  

-5 zábor ZPF ≥ 5 ha, produkčně využívané, se vzácnými nebo jinak cennými půdními typy či 

druhy, odlesnění ≥ 10 ha nebo odlesnění ≥ 5 ha na nepříznivých stanovištích 

 

Souhrn vlivů na přírodu  

Vlivy na fragmentaci krajiny 

0 plocha obklopena z více než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi 

-1 plocha obklopena z méně než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi, nedělí nebo 

neizoluje přírodní prvky 

-2 plocha obklopena z méně než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi, dělí nebo izoluje 

přírodní prvky 

-3 plocha je ve volné krajině, nedělí nebo neizoluje přírodní prvky 

-4 plocha je ve volné krajině, dělí nebo izoluje přírodní prvky 

-5 plocha je ve volné krajině, tvoří bariéru s rozměry delšími než 1 km 

 

Vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy 

0 bez vlivů 

-1 zásah do biotopů umělých, druhově chudých 

-2 zásah do biotopů umělých, druhově bohatších; možnost zasažení přilehlých přírodních bio-

topů 

-3 zásah do biotopů přírodních, druhově chudších; možnost poškození rostlinných a živočišných 

druhů na souvislé ploše ≥ 2 ha 

-4 zásah do biotopů přírodních, druhově bohatších 

-5 zásah do biotopů přírodních, se vzácnými nebo zvláště chráněnými druhy 

 

Vlivy na ekologickou stabilitu 

0 poškození ploch ekologicky bezvýznamných 

-1 poškození ploch ekologicky málo významných, bez perspektivy nebo s velmi vzdálenou 

perspektivou zvýšení ekologické stability 

-2 poškození ploch ekologicky málo významných, s perspektivou zvýšení ekologické stability 

-3 poškození ploch ekologicky středně významných, bez perspektivy nebo s velmi vzdálenou 

perspektivou zvýšení ekologické stability 
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-4 poškození ploch ekologicky středně významných, s perspektivou zvýšení ekologické stability 

-5 poškození ploch ekologicky významných 

 

Vlivy na územní systémy ekologické stability 

0 bez vlivů 

-1 bez kontaktu s prvkem ÚSES, ale s možností nepřímého ohrožení 

-2 v kontaktu s prvkem ÚSES, možnost přímého i nepřímého ohrožení 

-3 zásah prvku ÚSES nepřesahující 50 % plochy (u biokoridoru šířky) prvku, bez zásahu do 

jádrového či jinak cenného území 

-4 zásah prvku ÚSES přesahující 50 % plochy (u biokoridoru šířky) prvku nebo zásah do 

jádrového či jinak cenného území 

-5 likvidace prvku ÚSES 

 

Vlivy na významné krajinné prvky 

0 bez vlivů 

-1 bez kontaktu s VKP, ale s možností nepřímého ohrožení 

-2 v kontaktu s VKP, možnost přímého i nepřímého ohrožení 

-3 zásah VKP nepřesahující 50 % plochy prvku, bez zásahu do jádrového či jinak cenného 

území 

-4 zásah VKP přesahující 50 % plochy prvku nebo zásah do jádrového či jinak cenného území 

-5 likvidace prvku 

 

Vlivy na krajinný ráz 

0 bez narušení krajinného rázu 

-1 v kontaktu nebo těsné blízkosti stávajících přírodních nebo kulturních krajinných znaků, bez 

projevu v dálkových pohledech 

-2 dílčí zakrytí dominantních míst nebo narušení stávajících přírodních nebo kulturních kra-

jinných znaků z méně než 25 %, místní narušení dálkových pohledů bez změny krajinného 

obrazu 

-3 částečné zakrytí nebo poškození dominantních míst nebo krajinných znaků z méně než 50 %, 

místní narušení dálkových pohledů bez změny krajinného obrazu 

-4 zakrytí nebo poškození dominantních míst nebo krajinných znaků z více než 50 %, výrazné 

narušení dálkových pohledů se změnou krajinného obrazu  

-5 úplné zakrytí nebo zničení dominantních míst nebo krajinných znaků, zásadní narušení 

dálkových pohledů s úplnou změnou krajinného obrazu 

 

Vlivy na geologické, paleontologické a geomorfologické lokality 

0 bez vlivů 

-1 bez kontaktu s lokalitou, ale s možností nepřímého ohrožení 

-2 v kontaktu s lokalitou, možnost přímého i nepřímého ohrožení 

-3 zásah lokality nepřesahující 50 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území 

-4 zásah lokality přesahující 50 % plochy nebo zásah do jádrového či jinak cenného území 

-5 likvidace lokality 
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Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní parky 

0 bez vlivů 

-1 v kontaktu s územím, možnost přímého i nepřímého ohrožení 

-2 zásah území nepřesahující 10 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území 

-3 zásah území nepřesahující 50 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území 

-4 zásah území přesahující 50 % plochy nebo zásah do jádrového či jinak cenného území 

-5 likvidace chráněného zájmu 

 

Vlivy na hmotný majetek a hodnoty kulturního dědictví 

0 bez vlivů 

-1 v kontaktu s hmotným majetkem nebo kulturními hodnotami, možnost přímého i nepřímého 

ohrožení 

-2 možnost snížení hodnoty nebo poškození hmotného majetku a kulturních hodnot na méně 

než 10 % plochy, bez zásahu do jádrových či jinak cenných částí 

-3 možnost snížení hodnoty nebo poškození hmotného majetku a kulturních hodnot na méně 

než 50 % plochy, bez zásahu do jádrových či jinak cenných částí 

-4 možnost snížení hodnoty nebo poškození hmotného majetku a kulturních hodnot na více než 

50 % plochy nebo zásah do jádrových či jinak cenných částí 

-5 nevratné zničení hmotného majetku, likvidace kulturních hodnot 

 

 Vlivy širšího dosahu 

0 bez vlivů 

-1 zátěž způsobuje téměř výhradně osobní doprava 

-2 zátěž způsobuje převážně osobní doprava v kombinaci s lehkou nákladní dopravou 

-3 zátěž způsobuje osobní a lehká nákladní doprava, možnost vlivu technologií, vznik bari-

érového efektu, zatěžování přírodně cenných území; možnost vyvolání nebezpečných jevů 

(povodní, požárů, eroze, sesuvů, apod.) místně omezených 

-4 zátěž způsobuje těžká nákladní doprava, předpoklad vlivu technologií; možnost vyvolání 

nebezpečných jevů (povodní, požárů, eroze, sesuvů, apod.) na rozsáhlých územích 

-5 zátěž způsobuje těžká nákladní doprava, předpoklad průjezdu přes centrum obce nebo 

obytné a rekreační lokality, předpoklad vlivu technologií 

 

KOMENTÁŘ 

 

Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví 

 Rozsah vlivů na obyvatelstvo se hodnotí podle rozsahu území zasaženého negativními vlivy, 

intenzita vlivů na zdraví se hodnotí podle toho, zda návrh vyvolává rizikové faktory. Jimi jsou hluk a 

znečišťování ovzduší z těžké automobilové dopravy a technologií, znečišťování vody odpadními 

vodami z technologií nebo odpadními vodami splaškovými bez jakéhokoliv čištění a znečišťování půdy 

depozicí škodlivin nebo odpady. 

  

Vlivy na ovzduší a klima 

 Vlivy na ovzduší sledují předpokládaný rozsah vytápění a možnosti znečišťování ovzduší 

vlivem technologií nebo soustředěného výskytu studených startů vozidel, vlivy na klima sledují 
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předpokládaný rozsah zastavěných a zpevněných ploch. Hodnotí se jen vlivy vznikající přímo na 

místě, emise z dopravy jsou zařazeny do vlivů širšího dosahu. 

 

Vlivy na vodu 

 Nehodnotí se vznik splaškových vod, jejichž likvidace je technicky snadno řešitelná indivi-

duálně nebo v rámci sídel, a nejde tedy o strategický problém. Hodnoceny jsou technologické odpadní 

vody vzhledem k očekávaným složitějším způsobům jejich čištění.  

 Ovlivnění režimu vod se hodnotí podle očekávaného rozsahu zástavby – jde o místa, kde 

v současné době probíhá vsakování dešťové vody a tento stav bude narušen. Dále se sleduje i odběr 

vody a jeho charakter (trvání, spotřeba vody nebo vracení vody do oběhu).  

 

Vlivy na půdu a území 

 Hodnotí se nejprve plocha záboru půdy a následně u zemědělské půdy způsob jejího vyu-

žívání. Jako nejmenší ztráta se hodnotí zábor nevyužívané nebo jen udržované zemědělské půdy, 

která neslouží k zemědělské produkci. Významnými ztrátami jsou potom zábory produkčně využívané 

nebo využitelné půdy, zábory půd I. a II. třídy ochrany a zábory půd se vzácnými charakteristikami. U 

odlesnění se sleduje hlavně rozsah, kromě rozsahu dále i charakter a umístění odlesněných ploch.  

 

Souhrn vlivů na přírodu a krajinu 

Vlivy na fragmentaci krajiny 

 Sleduje se nejprve návaznost na stávající zástavbu a komunikace, tím se hodnotí, nakolik 

záměr expanduje do volné krajiny. Dále se sleduje rozdělování do té doby souvislých přírodních prvků 

(ploch nebo linií) a vytváření bariér mezi nimi. Přírodními liniovými prvky se rozumí např. meze, vodní 

toky, stromořadí, pásy křovin, za přírodní plochy se považují lesy, louky a pastviny, vodní plochy a 

mokřady, nálety dřevin, travnatá lada. 

 

Vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy 

Sledují se biotopy rozdělené na umělé a přírodní. Za umělé se považují pole, intenzivní louky 

a pastviny, lesní monokultury, plochy zeleně v sídlech, vodní toky a plochy se zpevněnými břehy. 

Přírodními biotopy jsou biotopy zjištěné mapováním NATURA.  

K rozšíření rostlinných a živočišných druhů nejsou v rámci tak rozsáhlého území k dispozici 

podrobnější podklady, proto byly jednotlivé lokality rozděleny jen na druhově chudší a bohatší. U 

možnosti poškození rostlinných a živočišných druhů se jedná o planě rostoucí a volně žijící druhy 

mimo oblasti nahodilého výskytu - nehodnotí se stávající zástavba a intenzivně využívané zemědělské 

pozemky. 

 

Vlivy na ekologickou stabilitu 

 Ekologický význam jednotlivých ploch byl určen dle metodiky vymezování ÚSES pomocí 

standardní stupnice, kde stupeň 0 znamená plochy zcela nestabilní (např. zpevněné) a 5 označuje 

plochy nejstabilnější (např. některé mokřady). Pro zjednodušení a lepší vysvětlení pro veřejnost byly 

použity termíny plochy ekologicky bezvýznamné, málo a středně významné a významné. Vzhledem 

k tomu, že ekologická stabilita se může v čase rychle měnit, je do hodnocení agregováno i časové 

hledisko – sleduje se možnost a pravděpodobnost zvýšení ekologické stability v případě, že by se 

způsob využívání nebo nevyužívání plochy nezměnil. 
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Vlivy na územní systém ekologické stability 

 Sleduje se možnost ohrožení prvků ÚSES zvnějšku a intenzita případného přímého zásahu, 

kde se hodnotí rozsah zasaženého území a ohrožení funkce prvku (zasažení jádrového území). 

 

Vlivy na významné krajinné prvky 

 Hodnotí se stejným způsobem jako vlivy na ÚSES. 

 

Vlivy na krajinný ráz 

 Hodnocení vlivů na krajinný ráz je obecně obtížně uchopitelnou disciplínou, dokladem toho je i 

existence a vytváření četných metodických návodů a postupů. Pro posouzení dotčených lokalit není 

zcela vhodný žádný stávající postup. Jakékoliv hodnocení je vždy vysoce subjektivní záležitostí.   

 Z výše uvedených důvodů bylo hodnocení upraveno tak, aby byly co nejvíce eliminovány 

subjektivní náhledy. Hodnotí se vlivy na dominantní místa, stávající přírodní a kulturní krajinné znaky a 

narušení dálkových pohledů. Dominantním místem přírodního charakteru je např. terénní hřbet nebo 

výrazné údolí. Přírodními krajinnými znaky jsou lesy, louky a pastviny, vodní toky s přírodě blízkým 

charakterem, mokřady, rozptýlená zeleň, skály a sutě. Kulturními krajinnými znaky jsou kromě 

památek a historických míst i tradiční zástavba místa nebo krajinné úpravy (historické cesty, pomníky, 

kříže). 

 U dominantních míst a krajinných znaků se hodnotí stupeň zakrytí, poškození či zničení. 

 Ovlivnění dálkových pohledů se hodnotí podle rozsahu „zakryté“ krajiny (která už po výstavbě 

nebude viditelná) a podle intenzity změny krajinného obrazu. Krajinným obrazem je vlastně charakter 

viditelné části krajiny. Příklad změny krajinného obrazu: nezastavěná zemědělská krajina se může 

změnit na krajinu průmyslovou, městskou apod. u krajinného obrazu se zjednodušeně sleduje, kolik 

zůstane z původní krajiny. 

 

Vlivy na geologické, paleontologické a geomorfologické lokality 

Hodnotí se stejným způsobem jako vlivy na ÚSES. 

 

Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní parky 

Hodnotí se podobným způsobem jako vlivy na ÚSES. 

 

Vlivy na hmotný majetek a hodnoty kulturního dědictví 

 Hodnotí se intenzita zasažení hmotného majetku a kulturních hodnot, vzhledem k úrovni a 

měřítku změny územního plánu podle rozsahu zasažené plochy. Zároveň je přihlédnuto k tomu, zda 

dojde k zásahu do mimořádně cenných částí. 

 

Vlivy širšího dosahu 

 Tyto vlivy jsou zaměřeny na ovlivnění širšího území obce, a to především na zatěžování 

emisemi a hlukem z dopravy a technologií. Hodnotí se očekávaný převažující způsob silniční dopravy 

(osobní, lehká a těžká nákladní) a u těžké nákladní se posuzují i předpokládané hlavní směry příjezdů 

ve vztahu k centru obce a hlavním obytným a rekreačním územím. Dále se hodnotí, zda je záměr 

rizikový pro okolí (např. z hlediska vzniku požárů a jiných nebezpečných jevů) a zda nepřináší zátěž 

do přírodně cenných území.   
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VÝSLEDKY 

 

Základním výsledkem rating systému je tabulka, kde každý dílčí návrh nebo soubor návrhů 

má přiřazeno bodové hodnocení podle výše uvedených kritérií. Jednotlivé stupně jsou interpretovány 

takto: 

 Stupně -1 a -2 indikují obvyklé vlivy, kterým se není třeba dále věnovat – tzv. standardní 

záměry. 

Stupeň -3 upozorňuje na situaci, kdy výsledná podoba záměrů může vyžadovat dílčí úpravy 

nebo podrobnější šetření, pro něž není v současné fázi dostatek informací (např. proces EIA) – tzv. 

potenciálně problémové záměry. 

Stupně -4 a -5 ukazují na záměry, které lze doporučit jen za určitých podmínek nebo v případě 

zásadních vlivů je nelze doporučit vůbec – tzv. problémové záměry. 

Návrhy nebo soubory návrhů (standardní záměry), které dosáhly u všech vlivů pouze stupňů -

1 a -2, se dále nesledují. V těchto případech jde o běžné vlivy objevující se u každé nové činnosti, pro 

jejichž posuzování není proces SEA určen. Tyto změny se proto považují za přijatelné v té podobě, 

v které byly uvedeny v návrhu změny územního plánu.  

U ostatních se dále posuzuje význam jednotlivých vlivů v celkovém kontextu, zda jsou vlivy 

technicky či jinak řešitelné, jaké jsou možnosti jejich kompenzace apod. Konečným výsledkem 

hodnocení je výrok ve smyslu 

A) návrh nebo soubor návrhů se považuje za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu změny 

územního plánu 

B) návrh nebo soubor návrhů není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu ak-

ceptovatelný, pro jeho akceptování se považuje za nutné provést navrhovanou úpravu 

C) návrh nebo soubor návrhů není v navržené podobě akceptovatelný a navrhuje se jeho vy-

puštění nebo přesunutí 

 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ 

 

V návrhu změny územního plánu byla předložena pouze jedna varianta, jejíž předpokládané 

vlivy jsou předmětem posouzení.  

Kompletní rating tabulka je zařazena jako příloha tohoto vyhodnocení.  

 Systémem rating bylo zjištěno, že návrh D1-Z spadá do kategorie problémových návrhů.  

 

Shrnutí hodnocení pro problémové návrhy 

D1-Z  

 Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší a klima, vodu, půdu a území, frag-

mentaci krajiny a krajinný ráz. Silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ÚSES a širší vlivy, negativně 

vlivy na obyvatelstvo a zdraví, biotopy, rostlinné a živočišné druhy a významné krajinné prvky. 

Negativní hodnocení je dáno především rozsahem dotčeného území - v rámci celého kraje jde o zcela 

výjimečnou plochu. Je zřejmé, že aby mohl hlavní záměr - vývojové a výzkumné centrum au-

tomobilového průmyslu - obvyklým způsobem fungovat, nemohou být jeho negativní vlivy zásadním 

způsobem eliminovány či kompenzovány. Na druhé straně je rovněž zřejmé, že vhodnější lokalita než 

území devastované těžbou hnědého uhlí v Karlovarském kraji neexistuje.  
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 Při hodnocení vlivů vlastního vývojového a výzkumného centra se navrhuje využít postulát "ve 

výjimečném případě může jiný zájem převážit nad zájmy ochrany životního prostředí". Jiným zájmem 

je v tomto případě realizace záměru s mezinárodním dosahem umožňujícímu rozvoj území dosud 

závislého na těžbě a zpracování hnědého uhlí. Pro další plochy (zázemí) mimo uzavřený areál 

vlastního centra už není důvod tento princip uplatňovat (mohlo by dojít k jeho zneužívání), na tyto 

plochy je nahlíženo standardním způsobem.  

 Ovzduší a klima mohou negativně ovlivnit zejména jízdy vozidel po zkušebních drahách, 

studené starty parkujících vozidel spolu se vznikem rozsáhlejších stavebních objektů (mikroklima - 

oteplení území) a výrobních zařízení (technologie).  

 Vlivy na vodu se týkají zejména ovlivnění specifického vodního režimu na Podkrušnohorské 

výsypce, daného systémem odvodňovacích příkopů a vodních ploch. Znečišťování vod - vznik 

technologických a splaškových vod a znečišťování dešťových vod na parkovištích je věcí technického 

řešení a v rámci posuzování SEA je spíše marginální záležitostí.  

 Vlivy na půdu a území jsou vyvolány jednak rozsáhlostí plochy, jednak záborem pozemků 

určených k plnění funkce lesa v rozsahu větším než 5  ha.  

 Zastavitelná plocha ve všech dotčených obcích  - Lomnici, Vintířově a Dolních Nivách - 

zaujímá rámcově 900 ha, které již nebude možno využívat stávajícím nebo připravovaným způsobem 

(na území obce Lomnice jde o cca 290 ha). Na území Karlovarského kraje nelze nalézt jinou plochu 

než území devastované těžbou hnědého uhlí - všude jinde by šlo o enormní zábory zemědělských a 

lesních půd, v tomto případě tvoří rozhodující část území ostatní plochy. Zátěží je likvidace lesnických 

rekultivací, v Lomnici je to cca 250 ha. Naštěstí jde o dosud velmi mladé, místy i mezernaté porosty,  u 

nichž vzhledem k extrémním poměrům na výsypce by trvalo ještě řadu desetiletí, než by dosáhly 

klasického lesního prostředí. Likvidace zemědělských rekultivací se nepovažuje za problematickou, 

jde o cca 10 ha ploch odlehlých od zemědělských hospodářství a v současnosti pro standardní 

zemědělství nevyužívaných. Vodní plochy zlikvidovaných hydrických rekultivací (asi 5,6 ha) lze 

snadno nahradit při obvodu nové plochy. 

 Zásah do PUPFL se týká nejstarších částí lesnických rekultivací, které již vykazují věkem a 

zapojením charakter lesa. Jde tedy opět o novodobě uměle založený náhradní porost.   

 Fragmentace krajiny je jedním ze zásadních problémů navrhované plochy. V dosud volně 

prostupné krajině by měla vzniknout neprostupná bariéra délky zhruba 4 km a šířky 1 - 2 km. I na 

samotném území obce Lomnice má bariéra rozměry větší než 1 km. .  

 Krajinný ráz - výsypka je specifickou krajinou, jejíž ochranu příslušná zákonná ustanovení 

jednoznačně nepředpokládají. Obecně ovšem nelze připustit, aby byť devastovaná krajina byla 

nadměrně zatěžována a znehodnocována pro pohledy zvnějšku nebo pro dálkové pohledy přes ní. 

Problémem v tomto případě není pevné oplocení areálu vlastního centra, to lze z vnější strany 

pohledově rozbít terénními úpravami a vegetací, ale přípustná výška staveb (4 nadzemní podlaží) a 

koeficient míry využití území ve výši 75 %). Tyto parametry by mohly vést k vytvoření cizorodého, 

měřítkům širšího území neodpovídajícího prostředí - nalezení vhodného architektonického výrazu vůči 

pohledům zvnějšku není ovšem věcí této úrovně posuzování.  

 Vlivy na územní systém ekologické stability .vyplývají z narušení regionálního systému. Na 

území Lomnice jde o regionální biokoridor č. 1000, jehož trasa je přerušena těsně za hranicí obce. 

Mimo území Lomnice je stávající vymezení regionálního ÚSES zcela rozbito. Určitou výhodou je, že 

celý systém na Podkrušnohorské výsypce je navrhovaný a bez stanovení konkrétních opatření. V 

současné době je již prověřeno, že prvky ÚSES v tomto prostoru mohou být posunuty mimo zájmovou 
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plochu při dodržení závazných metodických pravidel (dle dokumentace Úprava regionální úrovně 

ÚSES v prostoru Podkrušnohorské a Vintířovské výsypky).   

 Problematika širších vlivů a vlivů na obyvatelstvo trpí vysokou mírou neurčitostí - plocha 

podobného charakteru dosud v kraji nebyla posuzována. Pro Lomnici je důležité, že ve vztahu k 

obytné zástavbě je navrhovaná plocha vlastního centra izolovaná a relativně odlehlá bez přímého 

dopravního napojení. Příjezd na plochy zázemí není znám, v Lomnici jde přitom o značně rozsáhlé 

území, v jehož některých částech hrozí potenciální příjezd přes obytnou zástavbu Lomnice a Týna. 

Řešit emise a hluk bude možné až v rámci jejich modelování v rozptylových a hlukových studiích. 

 Negativní vliv na biotopy, rostlinné a živočišné druhy je indikován kvůli existenci zvláště 

chráněných druhů živočichů (obojživelníci, ptáci). Přírodní biotopy nebyly v navrhované ploše zjištěny, 

za dobu existence Podkrušnohorské výsypky nemohly v tomto prostředí vzniknout. Rostliny a živoči-

chové teprve začínají kolonizovat umělé prostředí výsypky, i po rekultivacích nehostinné (většinu 

lesnických rekultivací tvoří jehličnaté stejnověké monokultury). Vznik přírodě příznivého prostředí je v 

takových podmínkách otázkou mnoha desetiletí. Pro zvláště chráněné druhy je v okolí navrhované 

plochy dostatek prostoru pro vytvoření náhradních biotopů.  

 Vlivy na významné krajinné prvky ("ex lege" lesy) odpovídají v rozhodující míře vlivům na 

půdu (PUPFL). Ostatní porosty lesnických rekultivací neodpovídají dosud definici lesa. Umělé vodní 

plochy zřízené v rámci rekultivací nejsou rybníky ani jezery a tedy nepatří pod VKP. 

  

Shrnutí  

Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný a navrhuje se:    

 pro plošné vymezení vlastního vývojového a výzkumného centra automobilového průmyslu 

použít postulát "jiný zájem svým významem převažující nad zájmem ochrany životního 

prostředí" a plošné vymezení tohoto areálu ponechat v navrhovaném rozsahu 

 plochy zázemí zmenšit/vypustit v blízkosti zástavby Týna a Lomnice; přesný rozsah určí 

zpracovatel změny územního plánu 

 plochy zázemí v západní části rozdělit dvěma pásy nezastavěného území - hlavním šířky 100 

m zhruba při hranici pozemků p. p. č. 379/1 a 270/1, vedlejším šířky 50 m kolmým na hlavní 

zhruba v polovině navržené plochy; přesný průběh a funkci ploch určí zpracovatel změny 

územního plánu 

 upravit prostorovou regulaci - koeficient míry využití území ve výši 75 % snížit na hodnotu 

kolem 65 %; přesný rozsah určí zpracovatel změny územního plánu 

 umožnit realizaci náhradních opatření zejména pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů; 

přesnou formulaci určí zpracovatel změny územního plánu 

 zajistit prostor pro mokřadní biotopy při patách svahů výsypky na plochách zázemí; přesnou 

formulaci určí zpracovatel změny územního plánu 

 

Zdůvodnění:  

Návrh zasahuje velmi  výrazně do stavu životního prostředí v Lomnici a sousedních obcích. 

Vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu je ovšem záměrem pro Karlovarský kraj 

natolik významným, že lze v tomto výjimečném případě ochranu životního prostředí  částečně 



 
 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA URÚ 
 

 104 

upozaďovat. Je zřejmé, že areál vlastního centra vyžaduje parametry, zejména prostorové, které při 

standardním posuzování generují velmi silné negativní vlivy. Aby mohly být vlivy vlastního centra 

akceptovány, použil zpracovatel postulát "ve výjimečném případě může jiný zájem převážit nad zájmy 

ochrany životního prostředí". V okolí záměru je pak nutné umožnit realizaci náhradních opatření - 

vytvoření náhradních přírodních biotopů pro zvláště chráněné a jinak významné druhy rostlin a 

živočichů.  

Navrhované úpravy pak směřují do ploch zázemí a mají za cíl zejména omezit bariérový efekt 

a zvýšit podíl přírodních ploch. Ochrana obytné zástavby Týna a Lomnice je zajištěna vypuštěním 

ploch zázemí, které by dopravně byly napojeny přes zástavbu obce. Omezením ploch se zároveň 

zachrání i část již provedených lesnických rekultivací. 

 

 ZÁMĚRY POSUZOVANÉ JINÝMI ZPŮSOBY 

 

Do návrhu změny územního plánu nejsou zařazeny žádné záměry, které byly samostatně 

posouzeny jiným způsobem než vyhodnocením SEA.  

 

 

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých 

variant řešení a jejich zhodnocení. Popis použitých metod hodnocení včetně jejich omezení. 

 

 Návrh změny územního plánu předkládá pouze jednu variantu, projednávanou dle platné 

legislativy. Jedinou další možnou variantou je varianta nulová (no action), bez rozvoje. Z hlediska 

požadovaného rozvoje území postiženého těžbou je nulová varianta považována za nepřijatelnou.  

 Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou obě varianty přijatelné – varianta nulová beze zbytku 

(zachovává se stávající prostředí), varianta dle návrhu změny územního plánu při zohlednění 

významu rozvojové plochy a při splnění doporučujících opatření. 

 Použitá metoda hodnocení vlivů na životní prostředí – rating systém – je podrobně popsána 

v předchozí kapitole. Byla již použita při posuzování územních plánů v krajích Ústeckém, Kar-

lovarském, Plzeňském a Středočeském. Bodové hodnocení dle předem stanovených kritérií vylučuje 

subjektivní náhled. Ze všech metod je nejsrozumitelnější i pro veřejnost.  

 

 

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných 

nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

 

 Opatření a podmínky, za kterých se doporučuje uplatnit předložený návrh, jsou podrobně 

popsány v kapitole 6.  Uvádějí se pouze doporučení, která lze uplatnit v úrovni územním plánu, nikoliv 

opatření pro následné dokumentace.  
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9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně 

plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

 

Posuzovaná dokumentace je zpracována pouze v jedné variantě. Jiné varianty v území 

nemají s ohledem na velikost a charakter navrhované plochy smysl. 

Vnitrostátní cíle ochrany životního prostředí na národní i regionální úrovni lze uplatnit jako 

obecné požadavky, přímý územní průmět na úroveň obcí není k dispozici.  

Nejdůležitějšími cíli zařazenými do více národních koncepcí jsou - ochrana PUPFL před 

nadměrnou zástavbou, ochrana biodiverzity (přírodních prvků a systému ÚSES), ochrana krajiny a 

krajinného rázu, ochrana obyvatel před negativními vlivy výroby a dopravy.  

Návrh změny č. 1 Územního plánu Lomnice se dotýká s různou silou všech složek životního 

prostředí. Se stanovenými obecnými cíli se návrh změny územního plánu nemůže uspokojivě 

vyrovnat, zejména ve vztahu k ochraně přírody a volné krajiny. Je to dáno velikostí a charakterem 

navrhované plochy i tím, že vlastní vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu pro své 

fungování vyžaduje určitý plošný standard, do něhož nelze způsoby obvyklými v SEA zasahovat 

(zmenšení, rozdělení). Vzhledem k tomu, že jde pro Karlovarský kraj o mimořádně prestižní a 

významný záměr, navrhuje se částečný nesoulad s vnitrostátními cíli ochrany přírody a krajiny 

akceptovat. Jediným obecným cílem, s níž je posuzovaná koncepce v souladu, je "umisťovat 

rozvojové plochy přednostně do devastovaných a dříve zastavěných území". K tomu lze uvést, že jiné 

vhodné místo než jsou území devastovaná těžbou, nelze v celém kraji najít.    

Úpravy navrhované zpracovatelem SEA částečně snižují vlivy na půdu, přírodu a krajinu a 

umožňují realizaci kompenzačních opatření. Pokud má být záměr realizován, nelze se jiným 

způsobem přiblížit k souladu s obecnými cíli ochrany životního prostředí. . 

 

 

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

 

 Pro sledování územních plánů je obtížné stanovit vhodný soubor ukazatelů pro sledování vlivů 

na životní prostředí. Ukazatele by měly být snadno zjistitelné i v delším časovém období, jednoduše 

interpretovatelné a srozumitelné i pro veřejnost. Z hlediska vlivů na životní prostředí se obvykle 

využívají např. indikátory trvale udržitelného rozvoje. Problémem podobných informací je to, že nemají 

jednoznačnou vazbu na územně plánovací dokumentace a nejsou příslušnými orgány přímo 

sledovatelné (emise okyselujících látek, kvalita místního ovzduší). 

 S ohledem na výše uvedené se pro sledování vlivů navrhuje následující omezený soubor 

ukazatelů: 

 rozsah záboru PUPFL  

 rozsah zásahu do provedených rekultivací 

 rozsah náhradních opatření 
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11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

 

 Pro co nejobjektivnější vypracování této kapitoly jsem požádal Odbor posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o výklad. Dle představ MŽP 

by zde měly být formulovány konkrétní požadavky pro posuzované plochy a koridory, na rozdíl od 

podobných znění předchozích kapitol, kde se navrhují obecná opatření z hlediska minimalizace 

negativních vlivů na životní prostředí. 

 Ve vztahu k obecným opatřením se považuje za samozřejmé, že budou dodržována veškerá 

ustanovení týkající se ochrany veřejného zdraví a jednotlivých složek životního prostředí vyplývající 

z platné legislativní úpravy a ze stanovisek příslušných úřadů. Tato ustanovení a podmínky zde 

nejsou uváděna, k tomu dokument SEA neslouží. Nad tento rámec nejsou pro posuzovanou změnu 

územního plánu navrhována další obecná opatření, opatření z předchozích kapitol jsou již konkrétně 

vztahována k navrhované ploše. 

 Souhrn požadavků na rozhodování v území z hlediska negativních vlivů na životní prostředí 

všeobecně: 

- plochy a koridory, vyhodnocené jako akceptovatelné, nemají stanoveny zvláštní požadavky (viz 

předchozí odstavec) - v posuzované dokumentaci se nevyskytují 

- plochy vyhodnocené jako neakceptovatelné dle původního návrhu, mají stanovena opatření plošná 

(zmenšení a rozdělení ve prospěch původního prostředí) a regulační (doplnění či změny regulačních 

podmínek); po jejich splnění nebudou mít upravené plochy  stanoveny další požadavky (viz předchozí 

odstavec) - v posuzované dokumentaci jde o plochu D1-Z. 

 

 

12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

 

 Tato dokumentace se zabývá vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí. Koncepcí je 

v tomto případě návrh změny č. 1 Územního plánu Lomnice.  

Návrh je posuzován individuálně, protože může zakládat rámec pro zjišťovací řízení dle 

příslušného zákona. Posuzována je plocha D1-Z.  

 Vyhodnocení předpokládaných vlivů bylo provedeno pomocí bodového systému (rating) dle 

předem připravených kritérií pro jednotlivé vlivy. Byly hodnoceny vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a 

klima, vodu, půdu a území, přírodu, krajinný ráz, geologické, paleontologické a geomorfologické 

lokality, majetek a kulturní hodnoty a vlivy širšího dosahu. Vlivy na přírodu byly hodnoceny podrobněji. 

Sledovány byly pouze negativní vlivy, pozitivní vlivy nepřinášejí potřebu úprav a často se nacházejí i 

mimo oblast životního prostředí (ekonomické a sociální kategorie). 

 Výsledkem hodnocení je rozdělení jednotlivých návrhů do kategorií: 

 standardní návrhy bez nutnosti dalšího hodnocení   

 návrhy s méně akceptovatelnými a v dalších etapách řešitelnými negativními vlivy mohou být 

uplatněny dle návrhu změny územního plánu bez úprav  

 návrhy s významnějšími negativními vlivy, které nejsou plně akceptovatelné dle návrhu změny 

územního plánu a vyžadují úpravy plochy a regulačních podmínek - sem spadá plocha D1-Z        
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Vlastní vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu je z plošných úprav vyňato, 

vzhledem k významu záměru pro celý Karlovarský kraj byl pro jeho hodnocení použit postulát "ve 

výjimečném případě může jiný zájem převážit nad zájmy ochrany životního prostředí". To umožní 

plochu zachovat v požadovaném tvaru. V případech, kdy je to rozumné, je v okolí umožněna realizace 

náhradních opatření pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

Pro další plochy - zázemí - je použito standardního hodnocení s návrhem úprav. Úpravy 

spočívají v zmenšení ploch v blízkosti obytné zástavby a v rozdělení ploch pásy volné krajiny ve 

prospěch zachování stávajícího prostředí a zejména kvůli rozbití extrémně rozsáhlé přírodní a krajinné 

bariéry. Spolu s návrhem úprav a doplnění regulačních podmínek se tím akcentuje ochrana a obnova 

přírodních prvků (např. mokřadů) i dílčí zjemnění narušeného krajinného obrazu. Navržené úpravy 

zároveň zajistí, aby byly alespoň částečně naplněny vnitrostátní cíle koncepcí v oblasti životního 

prostředí - ochrany přírody a krajiny při nových stavbách v dosud volné krajině. 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Lomnice předkládá pouze jednu variantu řešení, která byla 

posuzována. Varianta nulová (no action), tj. ponechání stávajícího stavu, je z hlediska rozvoje území 

zasažených těžbou uhlí pokládána za nepřijatelnou. 

Posuzovaný návrh se nedotýká evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Celkově je třeba říci, že návrh je klasickým případem střetu zájmu ochrany životního prostředí 

s jiným zájmem, který má velkou váhu v rámci kraje i v mezinárodním měřítku. Identifikované 

negativní vlivy nelze na úrovni územního plánu přiměřeně vyřešit, ale mnohé z nich mohou být 

omezeny na únosnou míru v následných dokumentacích. Fatální, trvalé a nevratné znehodnocení 

životního prostředí není pravděpodobné. Charakter návrhu neumožňuje pro něj nalézt jiné vhodnější 

místo - území devastovaná těžbou uhlí jsou z hlediska životního prostředí nejméně konfliktními 

lokalitami.   

 Zpracovatel i vzhledem k výše uvedenému neshledal zásadní důvody, které by vedly k 

odmítnutí návrhu změny územního plánu. 

 

 Návrh změny č. 1 Územního plánu Lomnice může být uplatněn při zapracování a re-

spektování navrhovaných opatření. 

 

 

13. Závěry a doporučení  

 

 Dokumentace Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Lomnice na životní 

prostředí byla vypracovaná v rozsahu přílohy 1 zákona 183/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu 

ustanovení § 10i zákona 100/2001 Sb., v platném znění osobou autorizovanou podle § 19 příslušného 

zákona. 

 Návrh koncepce se na základě provedeného hodnocení doporučuje přijmout za předpokladu 

zapracování podmínek, stanovených v kapitole 6.  
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příloha  

 

Rating tabulka I – III pro předpokládané negativní vlivy 

 

RATING TABULKA – ČÁST I  

dílčí návrh 

vlivy na 

obyvatelstvo a 

zdraví 

ovzduší 

a klima 
vodu 

půdu 

a území 

D1-Z -3 -5 -5 -5 

 

 

RATING TABULKA – ČÁST II 

dílčí návrh 

vlivy na přírodu a krajinu 

fragmentaci 

krajiny 

biotopy, 

rostl. a živoč. 

druhy  

ekologickou 

stabilitu 
ÚSES VKP 

D1-Z -5 -3 -2 -4 -3 

 

 

RATING TABULKA – ČÁST III  

 

dílčí návrh 

vlivy na přírodu a krajinu 
vlivy na maje-

tek a kulturní 

hodnoty 

vlivy 

širšího 

dosahu krajinný ráz 

geolog., 

pal. a geom. 

lokality 

přírodní parky, 

ZCHÚ 

D1-Z -5 0 0 0 -4 

 

 

 

Vysvětlivky 

 

  Seznam a označení návrhů posuzovaných individuálně: 

D1-Z plocha specifické dopravy pro vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu na 

Podkrušnohorské výsypce  

 

 

--   návrh akceptovatelný bez úprav a podmínek 

D1-Z   návrh akceptovatelný s úpravami  
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 

LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA 

TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL 

 

Orgán ochrany přírody KÚ KK, OŽPZ ve svém stanovisku ze dne 7.8.2017 zn. 2749/ZZ/17 k návrhu 

zadání změny č.1 ÚP Lomnice vyloučil významný vliv na EVL a ptačí oblasti. 

Nebylo proto třeba zpracovat vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 na EVL nebo ptačí oblasti. 

 

 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ 

V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 

Pro zpracování této kapitoly vyhodnocení byly použity poskytnuté podklady 4. úplné aktualizace ÚAP 

ORP Sokolov z 12/2016. 

Změna č.1 řeší pouze jednostranně zaměřenou změnu v koncepci rozvoje území, která nepostihuje 

většinu jevů uvedených ve SWOT analýzách ÚAP. 3 zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z pro DX 

jsou součástí nadmístní rozvojové plochy pro vývojové a výzkumné centrum BMW zasahující správní 

území 3 sousedních obcí Lomnice, Vintířov a Dolní Nivy. Tato kapitola je zpracována pouze ve vztahu 

ke skutečnostem na území obce Lomnice, které změna č.1 ovlivňuje. Způsob a míra ovlivnění 

každého takto vybraného jevu ÚAP je popsána a ohodnocena odborným odhadem v samostatných 

tabulkách pro silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tabulky jsou rozděleny do podkapitol 

dle vlivů změny č.1 na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území. 

 

C.1. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Silné stránky 

- většina území ORP má 

vybudované ČOV 

- pro plochy specifické silniční dopravy bude 

vybudovaná společná centrální ČOV na území 

obce Dolní Nivy – mimo řešené území 

0 

- zastoupení prvků sítě Natura 2000 - změna č.1 respektuje stávající EVL Natura 

2000 Matyáš CZ0413185 a Pískovna Erika 

CZ0413184 

0 

- obnova krajiny rekultivace - nové zastavitelné plochy specifické silniční 

dopravy jsou řešeny na místě původně 

probíhajících a rovněž i plánovaných 

rekultivací – viz. ÚP. Změnou č.1 budou 

zabírány především lesnické rekultivace 

v celkovém rozsahu 228 ha a rovněž i 14 ha 

lesa jako dokončené lesnické rekultivace na 

Podkrušnohorské výsypce 

- 

- změnou č.1 nebude zabírán žádný ZPF, ale 

budou zabírány rozpracované dosud 
- 
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neukončené zemědělské rekultivace na 

Podkrušnohorské výsypce v rozsahu 9,7 ha 

- vysoké procento zalesnění - změnou č.1 budou zabírány lesy v rozsahu 14 

ha a rozpracované dosud neukončené 

lesnické rekultivace na Podkrušnohorské 

výsypce v rozsahu 228 ha 

- 

- důsledná ochrana ZPF - změnou č.1 nebude zabírán žádný ZPF, ale 

budou zabírány rozpracované dosud 

neukončené zemědělské rekultivace na 

Podkrušnohorské výsypce v rozsahu 9,7 ha 

- 

 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Slabé stránky 

- nestabilní plochy v důsledku těžby - nové zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z 

jsou řešeny zejména pro okruh zkušebních 

drah pro testování automobilů jako součást 

vývojového a výzkumného centra 

automobilového průmyslu, což je vhodná 

aktivita pro využití méně stabilních ploch 

vnější výsypky 

+ 

- rozsáhlé plochy současně 

těžených nebo ještě 

nerekultivovaných území 

- změna č.1 zohledňuje aktuální stav 

ukončených zemědělských a lesnických 

rekultivací oproti řešení ÚP z r. 2013 

+ 

- změna č.1 je navržena na 228 ha navržených 

lesnických rekultivacích a na 9,7 ha 

navržených zemědělských rekultivacích, které 

tímto ruší 

- 

 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Příležitosti  

- následná rekultivace a revitalizace 

krajiny – vznik vodních ploch, 

rekreace, turistika 

- zastavitelné plochy změny č.1 velmi omezí 

prostupnost krajinou Podkrušnohorské 

výsypky a podstatně sníží rozsah volně 

přístupné kulturní krajiny v dané oblasti pro 

možnost rekreace a turistiku 

- 

- obnova krajiny rekultivací - změna č.1 ruší v součtu 228 ha 

rozpracovaných lesnických rekultivací a 9,7 ha 

rozpracovaných zemědělských rekultivací 

- 

- obnova původních přírodních - na ploše Podkrušnohorské výsypky budou + 
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společenství v okolí zastavitelných ploch změny č.1 

vyčleněny plochy na dosud neukončených 

rekultivacích jako náhradní opatření pro  

přírodní biotopy pro zvláště chráněné druhy 

rostlin a živočichů 

- součástí každé jednotlivé plochy D1-Z, D2-Z, 

D3-Z budou soustředěné plochy zeleně 

přírodního charakteru, které budou určeny pro 

obnovu a zachování přírodních společenství 

v dané lokalitě 

+ 

- vyloučení umisťování výrobních 

zdrojů s negativním vlivem na 

životní prostředí 

- dle zadání změny č.1 byla změna č.1 

posouzena z hlediska jejího vlivu na životní 

prostředí a na základě výsledů tohoto 

posouzení byla změna č.1 upravena: 

- plocha DX byla rozdělena na 3 části D1-Z, 

D2-Z, D3-Z 

- pro každou jednotlivou plochu DX byly 

ještě stanoveny podrobné podmínky pro 

umístění a rozsah soustředěné plochy 

zeleně přírodního charakteru situované 

v plochách D1-Z, D2-Z, D3-Z 

- byl snížen koeficient zastavitelnosti ploch 

DX z 75 na 70 

- plochy DX byly zmenšeny severně nad 

Týnem a Lomnicí 

- regulační podmínky rekultivací na 

Podkrušnohorské výsypce byly rozšířeny o 

možnost realizovat náhradní opatření pro 

zvláště chránění druhy rostlin a živočichů 

+ 

- vymezení prvků ÚSES - pro potřeby změny č.1 a ve vazbě na A1-ZÚR 

KK jsou aktualizovány vybrané prvky ÚSES 

v dané lokalitě – RBK 1000, LBK 1, LBC 2 

+ 

 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Ohrožení 

- sesuvy a eroze na výsypkách - úprava rozsáhlého území na Podkrušnohorské 

výsypce pro účely vývojového a výzkumného 

centra automobilového průmyslu sníží riziko 

sesuvu a eroze výsypky 

+ 

- rozšiřování zastavěných a 

zastavitelných ploch na úkor ZPF a 

PUPFL 

- změna č.1 je součásti rozsáhlé plochy 

nadmístního významu s přesahem do obcí 

Vintířov a Dolní Nivy. Na území obce Lomnice 

- 
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jsou řešeny 3 zastavitelné plochy zejména na 

ostatních plochách s probíhajícími 

rekultivacemi a na 14 ha PUPFL. Změnou č.1 

bude zrušeno 228 ha lesnických a 9,7 ha 

zemědělských dosud neukončených 

rekultivací. 

 

 

C.2. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ: 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Silné stránky 

- existující zdroje vody pro 

hospodářský rozvoj 

- plochy specifické silniční dopravy budou 

napojeny na stávající skupinový vodovod 

Horka  

+ 

- přítomnost velkých výrobců tepla 

na území ORP Sokolov (Tisová, 

Vřesová) 

- zastavitelné plochy specifické dopravy budou 

zásobovány teplem horkovodem z Vřesové + 

- nabídka rozvojových ploch pro 

podnikání 

- změna č.1 řeší nové zastavitelné plochy pro 

zcela konkrétní dlouhodobě připravovaný 

záměr soukromého investora 

+ 

 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Slabé stránky 

- existence nevyužívaných a 

opuštěných průmyslových areálů 

- změna č.1 nevyužívá žádné stávající 

přestavbové plochy v hranicích ZÚ v regionu a 

to pro svoji výraznou velikost, zároveň je 

zohledněna budoucí funkce ploch nevhodných 

pro bezprostřední kontakt s bydlením v obcích 

- 

 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Ohrožení 

- růst nezaměstnanosti v souvislosti 

s ukončením těžby hnědého uhlí 

- v celém areálu, jehož je změna č.1 součástí, 

bude vytvořeno 800 – 1000 nových 

pracovních míst 

+ 

- nárůst automobilové dopravy - dá se očekávat zvýšení frekvence 

automobilové dopravy v dané lokalitě, - 
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- plocha D1-Z nebude na území obce Lomnice 

dopravně napojena na komunikace + 

- plochy D2-Z a D3-Z budou dopravně napojeny 

na stávající komunikace ke střelnici západně 

od obce zcela mimo požadavek průjezdu obcí 

+ 

 

 

C.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OVYBAVETL V OBCI: 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Silné stránky 

- přítomnost velkých výrobců tepla 

na území ORP Sokolov (Tisová, 

Vřesová) 

- zastavitelné plochy specifické dopravy budou 

zásobovány teplem horkovodem z Vřesové + 

- nadprůměrná úroveň vzdělání 

v rámci Karlovarského kraje 

- celé vývojové a výzkumné centrum 

automobilového průmyslu na území 3 obcí 

zaměstnává 800 – 1000 nových zaměstnanců 

zejména technického vzdělání 

+ 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Slabé stránky 

- vysoká míra nezaměstnanosti - na zastavitelných plochách změny č.1 bude 

vytvořeno 800 – 1000 nových pracovních míst + 

- nevhodné umístění průmyslových 

objektů uvnitř sídel 

- změna č.1 navrhuje zastavitelné plochy 

specifické silniční dopravy zcela mimo obce a 

sídla, zcela mimo stávající sídelní strukturu na 

území probíhajících rekultivací po hornické 

činnosti 

+ 

 

Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Příležitosti  

- podpora oblastí se specifickými 

problémy 

- území obce leží ve specifické oblasti ochrany 

nerostného zdroje ST1 Sokolov, kde ZÚR KK 

stanovila jako úkoly zajistit restrukturalizaci 

území a vytvoření nových pracovních 

příležitostí v souvislosti s postupným útlumem 

těžby hnědého uhlí, záměr rozvoje území dle 

změny č.1 je právě jedním z rozhodujících 

investičních počinů v daném regionu 

+ 
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Vybrané významné jevy dle ÚAP 
ORP Sokolov 

Vliv změny č.1  
Hodnocení 

 Ohrožení 

- růst nezaměstnanosti v souvislosti 

s ukončením těžby hnědého uhlí 

- na plochách změny č.1 bude vytvořeno 800 – 

1000 nových pracovních míst + 

- nárůst automobilové dopravy - dá se očekávat zvýšení frekvence 

automobilové dopravy v dané lokalitě, - 

- plocha D1-Z nebude na území obce Lomnice 

dopravně napojena na komunikace 

- plochy D2-Z a D3-Z budou dopravně napojeny 

na stávající komunikace ke střelnici západně 

od obce zcela mimo požadavek průjezdu obcí 

+ 

 

 

D. PŘÍPADNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA JINÉ 

SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ 

ANALYTICKÝCH PODKADECH, NAPŘÍDLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH 

PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

 

V průběhu prací na návrhu změny č.1 projektant nenašel žádné významné skutečnosti, které by 

nebyly podchyceny v rámci zpracované 4.úplné aktualizace ÚAP ORP Sokolov z roku 2016. 

 

Návrh změny č.1 je v souladu s rozpracovanou A1-ZÚR KK a reaguje na posunutí RBC 1157 na 

území sousedních obcí Vintířov a Dolní Nivy. Z toho důvodu je v návrhu změny č.1 řešena úprava 

RBK 1000. Změna č.1 je nadmístního charakteru řešená na území 3 obcí, avšak z hlediska celkové 

koncepce územního plánování Karlovarského kraje se i přes velkou rozlohu zastavitelných ploch DX 

jedná o změnu v území, která není a nebude řešena v ZÚR KK, ani v A1-ZÚR KK.  

Pro ÚP Vintířov a ÚP Dolní Nivy budou řešeny samostatné změny ÚP, které budou řešit související 

zbývající části ploch DX na správním území obce Vintířov a obce Dolní Nivy. 

 

 

E. VYHODNOCENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V PÚR ČR 

NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

Priority PÚR ČR dále rozpracovávají a zpřesňují ZÚR KK, z toho důvodu jsou vyhodnoceny pouze 

priority územního plánování ZÚR KK. 

 

V této kapitole je posouzen vliv změny č.1 na veškeré priority územního plánování uvedené v ZÚR 

KK, kap. a) rozdělené na 3 pilíře URU. Míra naplnění jednotlivých priorit je hodnocena odborným 

odhadem: 

+ - priorita je změnou č.1 naplněna 

0 - priorita není změnou č.1 naplněna, uveden důvod nenaplnění  
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-  - změna č.1 je řešena v rozporu s uvedenou prioritou 

 

 

1.   Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

 

Priorita Vliv změny č.1 
Hodno 

cení 

1.1 vytváření předpokladů pro 

zvyšování zaměstnanosti lokalizací 

nových zastavitelných ploch pokud 

možno mimo chráněná území nebo 

využíváním přestavbových ploch bez 

přílišného narušení jejich chráněných 

hodnot, a to zejména ve specifických 

oblastech s problémy hospodářského 

rozvoje a sociální soudržnosti (resp. 

v hospodářsky slabých částech kraje), 

- všechny 3 zastavitelné plochy DX jsou 

situovány mimo chráněná území na plochách 

negativně ovlivněných hornickou činností  

+ 

- v celém areálu, jehož je změna č.1 součástí, 

bude vytvořeno 800 – 1000 nových 

pracovních míst 

+ 

- změna č.1 reaguje na potřeby 

restrukturalizace výrobní základy po ukončení 

těžby hnědého uhlí 

+ 

1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a 

rekreaci místních obyvatel, pro kulturní 

rozvoj regionu a pro sport vymezováním 

vhodných zastavitelných ploch a 

potřebných koridorů pro dopravní a 

technickou infrastrukturu, aniž by jimi 

byla ohrožena nebo nepřiměřeně 

dotčena chráněná území a chráněné 

hodnoty sídel, 

- změna č.1 navrhuje pouze zastavitelné plochy 

pro dopravní infrastrukturu – nové zastavitelné 

plochy jsou řešeny zcela mimo stávající 

strukturu sídel, takže ve svém důsledku 

neovlivní stávající podmínky v obci Lomnice 

pro klidové bydlení (200 m) 

0 

1.3 vytváření podmínek pro zmenšení 

sociálního napětí ve vztahu 

k menšinám, které by měly být 

integrovány do většinové společnost – 

mj. prostřednictvím kultivace urbánního 

prostředí 

- změna č.1 nezasahuje do urbánního prostředí 

obce Lomnice, lze předpokládat zmenšení 

sociálního napětí v obci vytvořením nových 

pracovních míst na zastavitelných plochách 

řešených změnou č.1 a tím snížení 

nezaměstnanosti v daném regionu 

0 

1.4 obnova a rozvoj jedinečné 

urbanistické struktury území, osídlení i 

kulturní krajiny, pokud jsou tyto hodnoty 

zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, 

přitom respektovat stávající historicky 

utvořené sídelní struktury, tradiční obraz 

městských a vesnických jídel v krajině a 

kulturní památky. Pokud je tato 

struktura nenávratně přeměněna, 

například jako následek těžby 

nerostných surovin, navrhovat 

specifická řešení nové krajiny a 

urbanistické struktury, která přinesou do 

území nový potenciál hospodářského, 

- změna č.1 představuje zcela specifické řešení 

využití území zasaženého těžbou, kdy je 

zhodnocena zejména rozloha samotné 

Podkrušnohorské výsypky, neboť řešené 

vývojové a výzkumné centrum 

automobilového průmyslu zaujímá celkovou 

rozlohu více jak 500 ha, z toho na území obce 

Lomnice přes 250 ha a to bez záboru ZPF a 

s minimálním záborem PUPFL. 

+ 
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sociálního i kulturního rozvoje 

 

 

2.    Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

 

priorita Vliv změny č.1 
Hodno 

cení 

2.1 budování odpovídající dopravní a 

technické infrastruktury – 

upřednostňování společných koridorů 

s cílem minimalizovat fragmentaci 

krajiny; realizace v souladu 

s promyšlenou etapizací, 

- změna č.1 navrhuje 3 nové zastavitelné 

plochy specifické silniční dopravy pro vývojové 

a výzkumné centrum automobilového 

průmyslu včetně zkušebních drah a dalšího 

zázemí. Jedná se o zcela specifický investiční 

záměr nadmístního rozsahu, který bude 

napojen na stávající veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, která je v daném 

regionu dostatečně kapacitní. Na území obce 

Lomnice se předpokládá: 

> dopravní napojení ploch D2-Z, D3-Z 

z místních komunikací ke střelnici 

> přípojka vodovodu z vodojemu Lomnice  

skupinový vodovod Horka 

> nové vedení VN 22kV z rozvodny Erika v Týně 

> nové optické kabely z Týna  

+ 

- změna č.1 neřeší pro tuto infrastrukturu žádné 

koridory z důvodu možných změn 

uvažovaných tras jednotlivých sítí, ve změně 

č.1 jsou doplněny regulační podmínky 

funkčních ploch kulturní krajiny dle ÚP tak, 

aby přes ně mohly být realizovány jednotlivé 

sítě technické infrastruktury 

+ 

2.2 zlepšení podmínek pro kooperaci 

území s jinými oblastmi v ČR i 

v zahraničí, a to zkvalitněním veřejné 

infrastruktury, zejména dopravní, 

 

- změna č.1 řeší nové zastavitelné plochy DX 

jako nadmístní aktivitu na Podkrušnohorské 

výsypce s přesahem do území obce Vintířov 

na východě a obce Dolní Nivy na severu, vše 

na území ORP Sokolov v Karlovarském kraji 

bez vlivu na jiné oblasti ČR a bez vlivu na 

zahraničí 

0 

2.3 podpora center sídelní struktury 

v rozvojových oblastech a rozvojových 

osách s cílem zajistit pro jejich rozvoj 

dostatek zastavitelných i přestavbových 

ploch; spolupráce mezi urbánními a 

venkovskými prostory zkvalitněním 

veřejné infrastruktury, zejména 

dopravní, s akcentem na sítě veřejné 

hromadné dopravy šetrné k životnímu 

- obec Lomnice leží v rozvojové oblasti OB12 

Karlovy Vary nadregionálního významu, avšak 

nové zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z 

řešené změnou č.1 leží zcela mimo stávající 

sídelní strukturu ORP Sokolov na dosud 

nezastavěné krajině, na které probíhají 

sanace a rekultivace po hornické činnosti, 

změna č.1 nezkvalitní veřejnou infrastrukturu 

na území obce  

0 
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prostředí 

2.4 vytváření územně technických 

podmínek pro stabilizaci perspektivních 

stávajících a lokalizaci nových 

významných průmyslových zón 

k udržení a zvyšování úrovně 

zaměstnanosti, a to pokud možno mimo 

chráněná území a mimo hodnotná 

území sídel, 

 

- zastavitelné plochy na Podkrušnohorské 

výsypce nelze považovat za výrobní 

průmyslovou zónu, jedná se o specifickou 

plochu silniční dopravy s převahou zkušebních 

drah se soustředěnou plochou zeleně 

uprostřed zkušebního okruhu, budovy 

výzkumného a vývojového centra budou 

soustředěny do míst s odpovídající únosností 

terénu na území obce Dolní Nivy 

0 

- v celém vývojovém centru bude na 

Podkrušnohorské výsypce vytvořeno 800 – 

1000 pracovních míst 

+ 

2.5 vytváření územně technických 

podmínek pro transformaci výrobní 

základy, její diversifikaci a rozvoj 

nových technologií 

 

- změna č.1 je určena pro výzkum a vývoj 

nových technologií v automobilovém průmyslu 

zaměřených zejména na autonomní vozy a 

elektromobily, dá se předpokládat, že výrobní 

provozy výhradně související s automobilovým 

průmyslem budou umístěny na plochách D2-Z 

a D3-Z 

+ 

2.6 vytváření územně technických 

podmínek pro využití nových příležitostí, 

vzniklých ukončením těžby, 

 

- změna č.1 je situována výhradně do prostoru 

Podkrušnohorské výsypky na území 3 obcí 

Lomnice, Dolní Nivy a Vintířov, na které 

probíhají po etapách sanace a rekultivace po 

ukončení ukládání zeminy hornickou činností 

 

+ 

- zastavitelné plochy D1-Z, D2-Z, D3-Z jsou 

umístěny celkem na 9,7 ha dosud 

neukončených zemědělských rekultivací, 228 

ha neukončených lesnických rekultivací a 

zároveň na 14 ha PUPFL jako ukončené a 

převedené lesnické rekultivace 

+ 

- změna č.1 představuje jedinečnou příležitost 

využití nově vzniklých ploch po ukončení těžby 

na Sokolovsku 

+ 

2.7 vytváření územně technických 

podmínek pro rozvoj služeb, zejména 

v lázeňství, v cestovních ruchu, i v eko- 

a agro- turistice, 

- změna č.1 tuto prioritu nepodporuje, neboť 

- je navržena pro konkrétní investiční záměr na 

území postiženém hornickou činností 

0 

2.8 vytváření územně technických 

podmínek pro stabilizaci a rozvoj 

lázeňství zejména v tradičních centrech 

lázeňství, 

- změna č.1 tuto prioritu nepodporuje 0 

2.9 vytváření podmínek pro různé formy 

cestovního ruchu, zejména ve 

- změna č.1 tuto prioritu nepodporuje 0 
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specifických oblastech se zvýšeným 

významem pro lázeňství, pro rekreaci a 

cestovní ruch a v oblastech s problémy 

hospodářského rozvoje a sociální 

soudržnosti; v území stabilizovat a nově 

navrhovat vhodné plochy pro tyto 

funkce a systém turistických tras a 

stezek různých typů (pěší, cyklistické, 

vodní, lyžařské, hipostezky), 

2.10 uvážené a koordinované využívání 

přírodních zdrojů – přírodních léčivých 

zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 

vod a nerostných surovin obecně, 

- změna č.1 tuto prioritu nepodporuje 0 

2.11 zlepšování podmínek pro 

udržitelný rozvoj zejména ve 

specifických oblastech s problémy  

hospodářského rozvoje a sociální 

soudržnosti 

- změna č.1 leží ve specifické oblasti ochrany a 

využití nerostných zdrojů ST1 Sokolov a je 

zcela v souladu s požadavkem ZÚR KK č. 

6.3.3 propojení hospodářských aktivit 

s nabídkou služeb v oblasti vědeckého 

výzkumu 

+ 

- ve výzkumném a vývojovém centru na 

plochách DX bude v souhrnu vytvořeno 800 - 

1000 nových pracovních míst 

+ 

2.12 vytváření podmínek pro 

přizpůsobování zemědělství a lesnictví 

místním specifikům, 

- změna č.1 je navržena na místě probíhajících 

zemědělských rekultivací a ukončených a 

probíhajících lesnických rekultivací na 

Podkrušnohorské výsypce, ve svém důsledku 

změna č.1 ruší 9,7 ha zemědělských 

rekultivací, 228 ha lesnických rekultivací a 14 

ha PUPFL, dá se očekávat, že v uvedené 

oblasti budou dlouhodobě plánované 

podmínky pro zemědělství a lesnictví 

zhoršené 

- 

2.13 vytváření územně technických 

podmínek pro efektivní využití 

nerostného bohatství kraje, v územích, 

kde bude probíhat, omezit vliv důsledků 

těžby na životní prostředí, přírodní a 

kulturní prostředí a střety s dalšími 

funkcemi s hodnotami území (např. 

s podmínkami pro lázeňství, turistický 

ruch, rekreaci). 

- změna č.1 tuto prioritu nepodporuje a nemění 

podmínky těžby hnědého uhlí ani podmínky 

jeho využití na území obce Lomnice. Plochy 

DX jsou umístěny na vnější výsypce, na které 

již probíhá po etapách sanace a rekultivace 

území po hornické činnosti 
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3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

 

priorita Vliv změny č.1 
Hodno 

cení 

3.1 hospodárně využívání zastavěného 

území (např. využití brownfields všech 

typů), 

- změna č.1 tuto prioritu nepodporuje neboť 

není situovaná v hranicích ZÚ z důvodu své 

rozlohy 

0 

3.2 důsledná ochrana nezastavěného 

území – ochrana přírody a krajiny před 

nadměrnou zátěží novou výstavbou a 

turistickým ruchem, a to i v územích 

intenzivní urbanizace (v rozvojových 

oblastech a osách), kde je třeba 

zachovávat a vytvářet podmínky pro 

územní systémy ekologické stability, pro 

vznik veřejně přístupných pásů zeleně, 

které umožní rekreační využívání 

krajiny a zachování jejích reprodukčních 

schopností, přitom jako významný 

přírodní prvek chránit a nově navrhovat 

lesní porosty, 

- všechny 3 nové zastavitelné plochy jsou 

řešeny mimo ZÚ na úkor nově vznikající 

kulturní krajiny na lesnických a zemědělských 

rekultivacích Podkrušnohorské výsypky  

- 

- pro změnu č.1 byl na území obce Lomnice 

upraven ÚSES a to s vazbou na širší okolí 

(změna polohy RBC 1157 dle A1-ZÚR KK) 

+ 

- změna č.1 zabírá 14 ha PUPFL a ruší 228 ha 

rozpracovaných lesnických rekultivací 

- 

- zbývající část Podkrušnohorské výsypky bude 

ukončení rekultivací veřejně přístupná jako 

kulturní krajina 

+ 

3.3 vytváření podmínek pro preventivní 

ochranu před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami (zvyšování 

retenčních schopností krajiny: návrh 

protierozních opatření, omezení 

umísťování zastavitelných ploch do 

záplavových území na nezbytné 

minimum, návrh opatření 

protipovodňové ochrany a ploch 

potřebných k rozlivům povodní, apod.), 

- součástí všech 3 zastavitelných ploch DX je 

soustředěná plocha zeleně přírodního 

charakteru, která zároveň přispěje 

k zasakování přívalových vod v dané lokalitě 

-  

+ 

- změna č.1 je řešena mimo záplavové území 

Q100 a jeho aktivní zóny řeky Svatava 

+ 

3.4 využívání krajiny v souladu 

s ochranou krajinného rázu a s cílovými 

charakteristikami krajiny – důsledným 

vyhodnocením záměrů dle zák. č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí v platném znění, resp. 

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění, ale i zák. č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon) 

v platném znění, 

- záměr změny č.1 byl posouzen posudkem 

SEA a dle jeho závěrů upraven 

+ 

3.5 ochrana přírodních léčivých zdrojů a 

zdrojů přírodních minerálních vod, 

- změna č.1 neleží v žádném OP PLZ ani v OP 

ZPMV 

0 

3.6 ochrana a využití nerostných 

surovin, 

- na území změny č.1 byl zrušen DP Alberov a 

probíhají zde již jen sanace a rekultivace 

0 
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 vnější výsypky po hornické činnosti 

3.7 obnova území po ukončované těžbě 

hnědého uhlí, 

 

- změna č.1 je vhodnou alternativou využití 

rozsáhlých ploch zasažených hornickou 

činností, jedná se o nadmístní aktivitu 

s přesahem do sousedních obcí Vintířov a 

Dolní Nivy 

+ 

- záměr změny č.1 je v souladu s požadavkem 

č. 3.1.2 ZÚR KK pro nadregionální rozvojovou 

oblast OB12 Karlovy Vary, ve které změna č.1 

leží 

+ 

3.8 vytváření podmínek pro ekologické 

zemědělství a pro využívání 

obnovitelných zdrojů energie. 

 

- změna č.1 ruší 9,7 ha zemědělských 

rekultivací a tedy nevytváří vhodně podmínky 

pro ekologické zemědělství 

- 

- změna č.1 rovněž nepodporuje využívání 

obnovitelných zdrojů energie, řeší jiný 

konkrétní záměr v území konkrétního 

investora 

- 

 

 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

– SHRNUTÍ 

 

F.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH 

PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na základě stanoviska orgánu ochran přírody KÚ KK, OŽPZ ze dne 21.8.2017 zn.2643/ZZ/17 

k návrhu zadání změny č.1 ÚP Lomnice bylo třeba vyhodnotit vlivy návrhu změny č.1 na životní 

prostředí. Posudek SEA (viz. kap.A) vyhodnotil původně řešenou jedinou plochu D1-Z (DX) jako 

problémovou s významnými silnými negativními vlivy na ovzduší, klima, vodu, fragmentaci krajiny a 

krajinný ráz. Silně negativně byly hodnoceny vlivy plochy D1-Z na ÚSES, širší vlivy. 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 na životní prostředí stanovilo ve svém závěru úpravy řešení 

změny č.1 tak, aby se snížil možný negativní vliv návrhu změny č.1 na životní prostředí: veškerá 

navržená opatření v posudku SEA byla již zapracována do návrhu změny č.1, leden 2018. Jednalo se 

o tyto úpravy řešení změny č.1: 

- původně jediná plocha D1-Z ve větším rozsahu než je samotný uzavřený areál vývojového a 

výzkumného centra BMW byla zmenšena na jihu a byla rozdělena na 3 části, přičemž plocha D1-Z 

je navržena pro vývojové centrum, plochy D2-Z a D3-Z pro jeho další zázemí 

- území mezi zmenšenými plochami D1-Z D2-Z D3-Z („pásy nezastavěného území“ dle posudku 

SEA) byly umístěny ve spolupráci se SÚ, právní nástupce,a.s. na svahy výsypky, kde probíhá 

lesnická rekultivace, funkční využití těchto „pásů“ zůstává beze změny NSlo  

- regulační podmínky plochy DX – plochy specifické silniční dopravy byly upraveny: koeficient míry 

využití území byl snížen ze 75 na 70 

- pro všechny 3 nové zastavitelné plochy DX byl individuálně detailně regulován požadavek na 

rozsah a umístění soustředěné plochy zeleně přírodního charakteru: 

- pro D1-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru bude umístěna v areálu 

vývojového a výzkumného centra uvnitř okruhu zkušebních drah 
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- pro D2-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy 

D2-Z podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D2-Z. 

- pro D3-Z: soustředěná plocha zeleně přírodního charakteru s významným podílem mokřadů a 

vodních ploch bude umístěna v pásu na veřejném prostranství na východním okraji plochy 

D3-Z podél paty přilehlých svahů výsypky v celkovém rozsahu min. 10% plochy D3-Z. 

- regulační podmínky ploch v okolí zastavitelných ploch DX (NSlo, NSzo), byly rozšířeny o možnost 

provádět na neukončených rekultivacích náhradní opatření pro zvláště chráněné druhy rostlin a 

živočichů 

 

Návrh změny č.1 je v souladu s posudkem SEA a tedy bez negativního vlivu na životní prostředí. 

 

 

F.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Změna č.1 řeší část rozsáhlých zastavitelných ploch pro vývojové centrum BMW včetně dalšího jeho 

zázemí, na Podkrušnohorské výsypce, které zasahuje na území 3 obcí. 

Změna č.1 je jednostranně účelové zaměřena na specifické plochy silniční dopravy pro ucelený areál 

pro vývoj a výzkum automobilového průmyslu, zejména na vývoj autonomních vozů a elektromobilů. 

Západně od plánovaného areálu na ploše D1-Z jsou navrženy další plochy D2-Z, D3-Z pro související 

další aktivity s automobilovým průmyslem. 

Z tohoto jednostranného zaměření změny č.1 je zcela evidentní, že hospodářský rozvoj území bude 

změnou č.1 výrazně podpořen, což ukazuje i SWOT analýza i vyhodnocení přínosu změny č.1 

k naplnění priorit územního plánování pro zajištění URU dle ZÚR KK. Zároveň je třeba sledovat, že 

řešení změny č.1 bylo posouzeno posudkem SEA a upraveno (zmenšeno) v souladu s jeho závěry. 

 

 

F.3 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL V ÚZEMÍ 

Sociální pilíř URU lze nástroji územního plánování ovlivňovat pouze nepřímo. Změna č.1 výrazně 

pozitivně zlepší nezaměstnanost v regionu vznikem nových pracovních příležitostí v celé nadmístní 

rozvojové ploše v plánovaném počtu 800 – 1000. Tuto skutečnost je třeba chápat v souvislosti 

s probíhajícím útlumem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku jako krok ke restrukturalizaci pracovních 

příležitostí v regionu.  

Kvalita bydlení v Lomnici bude zachována, plochy DX jsou navrženy mimo klidovou obytnou obec ve 

vzdálenosti min. 200 m od nejbližšího RD. 

 

 

F.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP LOMNICE K  NAPLNĚNÍ PRIORIT 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBSAŽENÝCH V ZÚR KK 

Vyhodnocením provedeným v kap. E bylo prokázáno, že priority územního plánování Karlovarského 

kraje jsou změnou č.1 v odpovídající míře podporovány s ohledem na situování změny č.1 na části 

Podkrušnohorské výsypky na území obce Lomnice a rovněž ve vazbě na jednostranné zaměření 

změny č.1 pouze pro plánovaný rozvoj specifické silniční dopravní infrastruktury. Změna č.1 tedy 

logicky nepodporuje vybrané priority, které se týkají jiných regionů na území Karlovarského kraje, 
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priority o rozvoji zemědělství a lesnictví, priority o zkvalitnění bydlení a rekreace a rovněž priority o 

rekultivacích a sanacích území zasažených hornickou činností. 

 

 

F.5  ZÁVĚR 

Z výše uvedeného shrnutí je patrné, že změna č.1 neobsahuje záměry s rizikem významného 

negativního vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Změna č.1 významně posiluje územní 

podmínky pro hospodářský rozvoj. Změna č.1 ve vazbě na své jednostranné zaměření pouze na 

rozvoj specifické silniční dopravy přiměřeně pozitivně ovlivní podmínky soudržnosti společenství 

obyvatel a to zejména v souvislosti s celkovým již probíhajícím útlumem těžby hnědého uhlí na 

Sokolovsku a zcela nezbytnou a již plně reálnou potřebou restrukturalizace pracovních příležitostí 

v daném regionu. 

Významným negativním jevem změny č.1 je samotné zrušení 14 ha lesa, 228 ha rozpracovaných 

lesnických rekultivací a 9,7 ha rozpracovaných zemědělských rekultivací. Záměr soukromého 

investora je zcela specifický a plošně velmi rozsáhlý, s jehož umístěním jinde ve stávající kulturní 

krajině by byl problém z důvodu výskytu již existujících  legislativně chráněných území přírody. Je 

proto logické umisťovat takové specifické záměry do lokalit negativně postižených důsledky hornické 

činnosti. 

Úbytek současného a plánovaného lesa v rozsahu 242 ha a plánovaného ZPF v rozsahu 9,7 ha je 

přiměřený vzhledem ke skutečnosti, že SÚ, právní nástupce, a.s. v regionu k 31.12.2017 již ukončila 

3,413 ha lesnických rekultivací, 1,253 ha zemědělských rekultivací a 584 ha vodních rekultivací, 

k uvedenému datu jsou rozpracovány další rekultivace o rozloze 1.086 ha. 

 

Dle závěru ÚAP ORP Sokolov je na území obce Lomnice oslaben hospodářský a environmentální pilíř 

URU. Změna č.1 významně posiluje na území obce hospodářský pilíř. Plochy řešené změnou č.1 byly 

upraveny dle posudku SEA tak, aby neměly významný vliv na stav životního prostředí. Změnou č.1 

budou vytvořeny podmínky pro zvýšení vyváženosti mezi 3 pilíři URU na území obce Lomnice. 

 

Na základě těchto skutečností je možné konstatovat, že návrh změny č.1 vytváří předpoklady pro růst 

udržitelného rozvoj území a to v souladu s § 18 odst.(1), (2) stavebního zákona, v platném znění. 

 

Seznam zkratek: 

A1-ZÚR KK – Aktualizace č.1 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

ČOV - čistírna odpadních vod 

EVL - evropsky významné lokality 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PLZ – přírodní léčivé zdroje 

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa 

PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 

ÚAP - územně analytické podklady  

ÚP - územní plán 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

ZÚR KK  - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

ZÚ - zastavěné území 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ZPMV – zdroje přírodních minerálních vod 


