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Obec Dolní Rychnov
.j.: ..      V  dne .

Územní plán Dolní Rychnov

Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov, p íslu né podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona
.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní, za pou ití

ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona .500/2004 Sb., správní ád
v platném zn ní, § 13 a p ílohy .7 vyhlá ky .500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, v platném zn ní

vydává

Územní plán Dolní Rychnov
OBSAH  TEXTOVÉ  ÁSTI :

A. e ení územního plánu ......................................................................................................4
A.1. Vymezení zastav ného území .................................................................................................. 4

A.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................ 4
A.2.1. Rozvoj území obce .............................................................................................................................4

A.2.1.1. Struktura osídlení území.............................................................................................................4
A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot ....................................................................................................................4

A.2.2.1. Ochrana kulturních památek.......................................................................................................4

A.3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen ......................................................................................................................................... 5

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce..............................................................................................................5
A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu .............................................................................5

A.3.2.1. Zastav ná území .........................................................................................................................5
A.3.2.2. Zastavitelné plochy.....................................................................................................................5
A.3.2.3. Nezastav ná území .....................................................................................................................5

A.3.3. P ehled zastavitelných ploch ..............................................................................................................6
A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla..........................................................................................6

A.3.4.1. Ob anská vybavenost..................................................................................................................6
A.3.4.2. Výroba a sklady..........................................................................................................................6
A.3.4.3. Obyvatelstvo a bytový fond .........................................................................................................6
A.3.4.4. Zele ..........................................................................................................................................7

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování............................... 7
A.4.1. Koncepce dopravy..............................................................................................................................7

A.4.1.1. Automobilová doprava................................................................................................................7
A.4.1.2. Nemotoristická doprava ..............................................................................................................8
A.4.1.3. Doprava v klidu ..........................................................................................................................8
A.4.1.4. Hromadná doprava .....................................................................................................................8

A.4.2. Koncepce odkanalizování ...................................................................................................................8
A.4.3. Koncepce zásobování vodou ...............................................................................................................8
A.4.4. Koncepce zásobování teplem ..............................................................................................................9
A.4.5. Koncepce zásobování plynem.............................................................................................................9
A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií............................................................................................9

A.4.6.1. Rozvoj sítí VN............................................................................................................................9
A.4.7. Spojová za ízení.................................................................................................................................9

A.4.7.1. Pozemní telefonní sít .................................................................................................................9



3                                       Územní plán Dolní Rychnov

3

A.4.8. Ob anské vybavení.............................................................................................................................9
A.4.9. Ve ejná prostranství ...........................................................................................................................9
A.4.10. Nakládání s odpady......................................................................................................................10

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení,
ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání lo isek nerostných surovin a podobn ....................... 10

A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny............................................................................................................ 10
A.5.2. Územní systém ekologické stability ..................................................................................................11

A.5.2.1. Nadregionální ÚSES.................................................................................................................11
A.5.2.2. Regionální ÚSES...................................................................................................................... 11
A.5.2.3. Místní ÚSES............................................................................................................................. 11
A.5.2.4. Tabulky biocenter a biokoridor ................................................................................................ 11

A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi ................................................ 13
A.5.4. Rekreace ..........................................................................................................................................13
A.5.5. Dobývání lo isek nerostných surovin................................................................................................13

A.6. Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením p eva ujícího ú elu
vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití
(v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení
pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín n  p ípustného
vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek
ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich vyu ití)............... 13

A.6.1. Funk ní uspo ádání území ............................................................................................................... 13
A.6.1.1. Funk ní uspo ádání území........................................................................................................ 13
A.6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách ...............14
A.6.1.3. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území ....................................................19
A.6.1.4. Definice n kterých pou itých pojm ......................................................................................... 21

A.6.2. Regulace funk ního vyu ití území .................................................................................................... 22
A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území................................................................................................22
A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití........................................................................................................22

A.7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení, staveb a opat ení
k zaji t ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit .............................................................................................................................. 23

A.7.1. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných staveb.....................................................................................24
A.7.1.1. Dopravní infrastruktura ............................................................................................................ 24
A.7.1.2. Technická infrastruktura........................................................................................................... 24

A.7.2. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných opat ení..................................................................................24
A.7.2.1. ÚSES........................................................................................................................................24

A.7.3. Vymezení ploch asanací ................................................................................................................... 24

A.8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk ,
názvu katastrálního území a p ípadn  dal ích údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ............ 25

A.8.1.1. Ve ejná prostranství..................................................................................................................25

A.9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení mo ného budoucího vyu ití, v etn
podmínek pro jeho prov ení ............................................................................................................. 25

A.10. Po et list  územního plánu a po et výkres .......................................................................... 25



4                                       Územní plán Dolní Rychnov

4

A. e ení územního plánu

A.1. Vymezení zastav ného území

Zastav né území je stanoveno ke dni 12.11.2011.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:

  A.1. - Výkres základního len ní
  A.2. - Hlavní výkres

A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury
A.4. - Koncepce technické infrastruktury

A.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

A.2.1. Rozvoj území obce
A.2.1.1. Struktura osídlení území
Sídlo bude rozvíjeno jako souvisle urbanizovaná území. Ve volné krajin  nebudou vytvá ena nová sídla ani

sídelní lokality.

Obec Dolní Rychnov je a z stane centrem p evá n  bydlení v symbióze s ostatními funkcemi  vybavenost,
výroba, slu by a sport. D raz je kladen zejména na zdravý a spokojený ivot obyvatel a vytvo ení podmínek pro
zlep ení ivota v sídle. K dosa ení prosperity je pot eba zajistit nezbytné investice do dopravy, in enýrských sítí a na
ochranu v ech slo ek ivotního prost edí. Návrhem jsou vytvo eny podmínky pro postupné zlep ení parametr
ivotního prost edí.

Návrh ÚP e í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í
zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území. P itom v ak jsou respektovány
celospole enské po adavky, stávající struktura osídlení, rozmíst ní základních fond  a funk ní vyu ití území. D raz
je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu. Nová zástavba bude korespondovat
se stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Návrh ÚP respektuje stávající historicky cenné objekty v e eném území. Území pro výstavbu jsou

navrhována s ohledem na charakter sídla.
Návrh ÚP respektuje p írodní podmínky správního území obce Dolní Rychnov.
Návrh ÚP respektuje zvlá t  chrán ná území a jejich ochranná pásma, stávající vodní plochy a vzrostlou

zele , které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Nov  navr eným e ením územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot

území.
  Návrhy nových objekt  budou z hlediska vazby na stávající dominanty posuzovány tak, aby nenaru ovaly
jejich celkov  dominantní p sobení.

V návrhu p estaveb a p ístaveb jednotlivých dom  bude respektován urbanistický a hmotový charakter okolní
zástavby.

A.2.2.1. Ochrana kulturních památek
 V rámci návrhu ÚP není navr ena ádná nová stavba k památkové ochran .
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A.3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch
p estavby a systému sídelní zelen

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
 Urbanistická koncepce rozvoje sídla sleduje historicky zalo ené trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad  ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí v území.

Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídla. Zachovalou strukturu obce navrhujeme
doplnit o výrobní plochy a plochy smí ené, které umo ní realizovat roz í enou nabídku slu eb a drobné neru ící
p idru ené výroby. P vodní sídlo tvo ené bytovými i rodinnými domy z stává zachováno. Nov  jsou dopln ny
plochy p evá n  rodinného bydlení umíst né v jihovýchodní ásti sídla, která není ru ena stávající výrobou. V t ina
p vodních výrobních ploch je zachována. Západní ást obce se stávající výrobou je dopln ná o nové plochy výroby a
smí ená obytná území, které odd lují výrobu od bydlení. V severozápadní ásti e eného území, jsou v blízkosti sídla
a v návaznosti na silnice II/210, umíst ny nové smí ené obytné plochy. V ji ní ást e eného území, jsou
v návaznosti na rychlostní komunikaci, umíst ny nové smí ené obytné plochy. ást p irozeného centra obce a okolí
p ístupové komunikace je p evedeno do ploch smí ených obytných venkovských umo ujících kombinaci slu eb
neru ící obsluhy území v etn  podílu bydlení.

Novým prvkem v e eném území jsou plochy NSl plochy smí ené nezastav ného území  lesnické ur ené pro
lesopark, které jsou v blízkosti stávajícího centra obce.

Hlavním urbanistickým cílem bylo vymezit zastavitelné území sídla, zkoordinovat investi ní zájmy, e it
dopravní závady v území, zajistit ochranu p írodních a kulturních hodnot a najít nové vyu ití pro nevyu ité území.

A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení e ené území na:

a) zastav ná území

b) zastavitelné plochy

c) nezastav ná území

A.3.2.1. Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické

p íloze A.1.-Výkres základního len ní, A.2.-Hlavní výkres, A.3.-Koncepce dopravní infrastruktury a A.4.-
Koncepce technické infrastruktury).

Zastav né území je území, ve kterém se struktura zastav ní a funk ní vyu ití m ní pouze áste n  nebo se
nem ní.

A.3.2.2. Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí plochy nezastav né, av ak k zastav ní ur ené touto územn  plánovací

dokumentací, které jsou vymezeny hranicí zastavitelné plochy (vyzna ených v grafické p íloze A.1.-Výkres
základního len ní, A.2.-Hlavní výkres, A.3.-Koncepce dopravní infrastruktury a A.4.-Koncepce technické
infrastruktury). Jsou to vhodné plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.

Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezené plochy, ve kterých dojde k podstatné zm n  ve funk ním
vyu ití pozemk  a ke zm n  charakteru území.

A.3.2.3. Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem d lský p dní fond, ochranná

pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad  parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich  to výslovn  stanoví
platná územn  plánovací dokumentace.



6                                       Územní plán Dolní Rychnov

6

A.3.3. P ehled zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní.

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
Z1 Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)

a plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)  - sever sídla Dolní Rychnov
Z2 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL),

plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM),
a plochy vodní a vodohospodá ské (W)   - severovýchodn  od sídla Dolní Rychnov

Z3/1 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
 a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  - východ sídla Dolní Rychnov
Z3/2 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
 plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)
 a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  - východ sídla Dolní Rychnov
Z4 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
 plochy smí ené obytné - venkovské (SV)

a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)   - jih sídla Dolní Rychnov
Z5 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)   - jihozápad sídla Dolní Rychnov
Z6 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL) - jihozápad sídla Dolní Rychnov
Z7  Plochy smí ené obytné  m stské (SM)

a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  - ji n  od sídla Dolní Rychnov
Z8  Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)

a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)   - ji n  od sídla Dolní Rychnov
Z9  Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX) - jihovýchodn  od sídla Dolní Rychnov
Z10  Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX) - jihovýchodn  od sídla Dolní Rychnov

A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na komunikace,
konstrukce a za ízení.

A.3.4.1. Ob anská vybavenost
Ordinace nebo malá soukromá zdravotnická za ízení mohou být mimo ploch ob anského vybavení sou ástí

ploch bydlení a v ech ploch smí ených obytných.
Na úseku obchodu budou nová za ízení realizována dle zájmu investor . Drobná za ízení maloobchodu a

slu eb jsou uva ována v rámci p estaveb dom . Obchodní vybavenost ve smí ených zónách obytných, m stských i
venkovských stejn  tak v plochách ob anského vybavení.

V rámci návrhu územního plánu Dolní Rychnov je e ena stabilizace ploch se zam ením na sport. V severní
ásti sídla je nová sportovní plocha. Dal í sportovní za ízení jsou p ípustné ve v ech plochách  s obytnou funkcí.

(nap . plochách pro bydlení m stské, venkovské i ve smí ených plochách).

A.3.4.2. Výroba a sklady
Návrh po ítá se zachováním stávajících výrobních a skladovacích areál . V jihozápadní ásti je navr ena

nová plocha pro výrobu.
Objekty drobné výroby je v územním plánu mo no e it v rámci k tomu ur ených ploch s rozdílným

zp sobem vyu ití (nap . plochy smí ené obytné  - venkovské). Proto e jsou tyto objekty navr eny v plochách
ur ených p evá n  pro bydlení, v dy se bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídla jako
centra bydlení a o provozy, jen  nemají negativní vliv na ivotní prost edí.
 Ve v ech lokalitách se po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat jednotlivé areály, bude
formována jako doprovodná alejová zele  p i komunikacích a bude zárove  vytvá et klidové plochy v rámci
jednotlivých areál .

A.3.4.3. Obyvatelstvo a bytový fond
 Návrh ploch pro bydlení bude slou it pro usm r ování investic a pro volbu regulativ  v konkrétních
p ípadech zájmu investor  a vývoje sídla obecn . Z hlediska formy se po ítá hlavn  s výstavbou rodinných dom .
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 V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím
návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb a výroby.

A.3.4.4. Zele
Návrh e ení zelen  v rámci územního plánu Dolní Rychnov vychází z následujících zásad:

§ Zele  ve v ech formách je jednou z nejd le it j ích funk ních ploch, vymezených územním plánem
§ Stávající plochy zelen  z stávají v maximální mo né mí e zachovány
§ Tvorba nových ploch zelen  je umo n na v plo e NSr a NSl.

Alejová zele
V e eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (hluková bariera,

sn hové a v trné zábrany), esteticko izola ní funkci (podél stávajících výrobních provoz ) a p edev ím
bioklimatickou funkci obytného prost edí.

Alejovou zele  je nutno doplnit a umis ovat p edev ím na p íjezdové komunikaci v náv trných plochách, ale
i podél komunikací v obytném území.

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
Tato zele  je v návrhu respektována p edev ím pro její sídlotvornou funkci.

P i úprav  a zakládání nových ploch ve ejných prostranství - ve ejné zelen  v centrech se navrhuje:
§ Vytvá et ucelené trávníkové plochy, net í t né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin

provád t do kompaktních, zapojených porost  (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn j í hmotové
uplatn ní v kompozici), k vy í estetické kvalit  prost edí na vhodných místech pou ít solitéry

§ Dopl ovat stávající zele  tak, aby mohly být postupn  nahrazovány star í  a v trem atakované d eviny.

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování
Územní plán vymezuje plochy ve ejné infrastruktury. Tyto plochy je mo no v územním ízení, na základ

podrobn j í dokumentace, up esnit dle místních podmínek a dle normových hodnot.
Koncepce ve ejné infrastruktury je e ena ve výkresové ásti (A.3., A.4., A.5.) územního plánu Dolní

Rychnov.

V grafické ásti územního plánu je u vyzna ených in enýrských a dopravních sítí vymezena osa, od které je
mo no e it p esnou trasu:
§ u dopravních sítí - v rozmezí vyzna ené plochy dopravní infrastruktury
§ u koridoru el. energie - v rozmezí vyzna eného koridoru
§ u in enýrských sítí vedených ve stávajících nebo navr ených plochách dopravy - v rozmezí plochy dopravní

infrastruktury
§ u ostatních in enýrských sítí - v rozmezí - u plynovodu STL -10m na ob  strany od vyzna ené osy

             - u tras ostatních sítí  - 5m od vyzna ené osy

A.4.1. Koncepce dopravy
A.4.1.1. Automobilová doprava

ir í vztahy
Vedení dálnice a silnic III. t íd z stává v e eném území nezm n no.

Zásady dopravního e ení
V echny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy

automobilové dopravy, ale sou asn  musí p sobit esteticky a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového
provozu v prost edí sídel.

Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na komunikace,
konstrukce a za ízení.
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Komunika ní sí  v sídlech
Koncep ní p ístup uplatn ný p i e ení dopravní ásti územního plánu v zásad  ponechává stávající

komunika ní skelet. Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách mohou být e eny komunikace (v
podrobn j ích navazujících projektových dokumentacích). Jejich hlavním ú elem je zaji t ní obsluhy území, kterým
procházejí. Ve výkresové ásti jsou vyzna eny významné stávající komunikace.

Jednotlivé závady jsou e eny následujícím zp sobem:
§ nespln né po adavky SN  jakékoliv stavební úpravy stávajících k i ovatek a komunikací musí spl ovat

po adavky platných p edpis
§ í ka komunikací  je nutno e it úpravy í kových pom r  komunikací
§ technický stav místních obslu ných komunikací  je nutno e it opravy technického stavu
§ K i ovatka Dobrovského, Revolu ní, Palackého  je umo n na úprava
§ Místy chybí p echody pro chodce  je umo n na úprava
§ Chybí chodníky (podél n kterých silnic nejsou vybudované chodníky pro p í)  je umo n na úprava
§ Chybí p irozené bariéry na sní ení rychlosti projí d jících vozidel (na komunikaci III.t ídy) - je mo no

zmírnit vybudováním nových p echod  pro chodce, p ípadn  zpomalova i dopravy (nap . st ední d lící
ostr vky nebo místním zú ením komunikace).

§ mo nost dobudování chyb jících záliv  pro zastávku autobusu

A.4.1.2. Nemotoristická doprava
P í doprava
V sídle je t eba vycházet p edev ím z kultivace ve ejných prostor  a komunikací, kde je nutné provést

bezpe né odd lení p í dopravy (chodníky) u frekventovaných komunikací.

Cyklistická doprava
Je navr eno n kolik cyklistických tras procházejících e eným územím.

A.4.1.3. Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji t no prioritn  v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn  platí, e ka dý

investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav  staveb respektovat platnou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn  pasá í souvisejících s e ením dopravy v klidu.

A.4.1.4. Hromadná doprava
Autobusová doprava
Umíst ní odjezdových stání z stává stávající. Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k

dopravnímu napojení sídla na p ilehlé obce. P i rekonstrukci komunikací bude vybudování autobusových zastávek
sou ástí úprav.

A.4.2. Koncepce odkanalizování
Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady.

 Rozsah stokové sít  je dán p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk  ur ených k zástavb .
Kanalizace bude trasována p evá n  v místních komunikacích. P edpokládá se p evá n  gravita ní odvád ní
odpadních vod.

A.4.3. Koncepce zásobování vodou
Návrh zásobování pitnou vodou vychází ze sou asného stavu vybudovaných sítí.
Pro sídlo Dolní Rychnov je navr eno roz í ení systému zásobování pitnou vodou p i vyu ití rozvodu

stávajícího. Nový vodovod bude napojen na stávající, který v sou asné dob  zásobuje vodou tém  celé sídlo.
Vodovodní ady jsou situovány p evá n  do komunikací. Dle pot eby mohou být rekonstruovány stávající hlavní ady
vedoucí k t mto lokalitám. V sídle bude roz i ován nový vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované výstavby,
který bude slou it i k po árním ú el m.
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A.4.4. Koncepce zásobování teplem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
Jedním ze stanovisek územního plánu je cílev domý systém ochrany a tvorby ivotního prost edí a zlep ování

istoty ovzdu í. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny je  je ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé
u itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i nov  budované nebo navrhované. Pot eba jednotlivých
energií neustále stoupá se zvy ující se ivotní úrovní obyvatelstva, poskytovaných slu eb a rozvojem území.

Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh  paliv a energií.
S ohledem na zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) se doporu uje postupn  nahradit nevyhovující pevná

paliva. e ení vychází z filozofie efektivního vyu ití a roz í ení stávajícího systému zásobování zemním plynem s
d razem na ochranu ivotního prost edí. Elektrická energie bude pro vytáp ní vyu ita pouze omezen .

V e eném území jsou navr eny dv  trasy zásobování teplem: teplovod Dolní Rychnov a teplovod Sokolov - B ezová.

Pro zásobování e eného území:
Nové lokality je mo né napojit na systém CZT v závislosti na technickoekonomické parametry dodávaného

média.
Pro lokality bez zásobování CZT :
- vyu it u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan, tepelné erpadlo, el. energie
- nahradit nevyhovující kotle  nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
- roz í it plynofikaci sídla
- realizace opat ení vedoucí ke sní ení spot eby tepla zaregulováním stávajících vytáp cích systém  a v

dal í etap  efektivní zateplování objekt .

A.4.5. Koncepce zásobování plynem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

P i roz í ení výstavby bude roz í ena i stávající STL plynovodní sí  (zemní plyn), která bude p evá n
v tvená. V sídle jsou e eny nové plochy pro výstavbu, zaji t ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu p isp je
k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

A.4.6.1. Rozvoj sítí VN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídle.

Hlavním cílem je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru (výroba, drobné
podnikání, slu by, ob anská vybavenost atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým
rozvojem, zavád ním nových technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk  automatizace a regulace, je
tento po adavek prvo adý.

Pro novou zástavbu, navr enou v ÚP, budou stávající trafostanice dle pot eby posíleny.
V e eném území je v ji ní ásti navr en koridor el. energie - vedení ZVN  propojení TR Vítkov  Pomezí.

A.4.7. Spojová za ízení

A.4.7.1. Pozemní telefonní sít
V souvislosti s p edpokládaným rozvojem sídla dle územního plánu budou provedeny nové rozvody tel. sítí.

A.4.8. Ob anské vybavení
Návrh územního plánu e í stabilizaci ploch ob anského vybavení ( kolský areál, h bitov) a dopl uje nové

plochy ob anského vybavení se zam ením na sport v severní ásti obce.
Dv  plochy smí ené obytné  venkovské v blízkosti lesoparku, jsou také ur eny pro p ípadný rozvoj ve ejné

ob anské vybavenosti.

A.4.9. Ve ejná prostranství
Nejsou taxativn  navr ena nová ve ejná prostranství. Ve ejná prostranství lze realizovat v rámci

zastavitelných ploch v etn  podrobn j ího komunika ního e ení.
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A.4.10. Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady nebude m n na - sb r tuhého komunálního odpadu bude nadále shroma ován

v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy bude komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO
mimo správní území obce Dolní Rychnov.

V e eném území nebudou umíst ny ádné nové skládky pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO),
ani skládky nebezpe ných odpad .

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání
lo isek nerostných surovin a podobn

A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
 Koncepce uspo ádání krajiny zachovává základní krajinný ráz e eného území.
 Koncepce uspo ádání krajiny je zalo ena na vymezení ploch, které zaji ují pln ní funkce krajiny jako
p írodního prost edí a jako prost edí pro zem d lskou výrobu.

Návrh e í v krajin  zejména:
- zvý ení ekologické stability krajiny vymezením a zalo ením prvk  ÚSES
- roz í ení mo ných vyu ití, která jsou vhodná vzhledem k stávající funkci e ené krajiny

V  nezastav ném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití, které e í uspo ádání krajiny:
- plochy vodní a vodohospodá ské (W)
- plochy lesní - hospodá ské (NL1)
- plochy lesní - ochranné (NL2)
- plochy p írodní (NP)
- plochy zem d lské - travní (NZ1)
- plochy zem d lské - orné (NZ2)
- plochy smí ené nezastav ného území - lesnické (NSl)
- plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové (NSr)
- plochy ob anského vybavení - sport - golfová h i t  (OS1)

ÚP navrhuje v nezastav ném území rozvojové plochy zm n v krajin , které m ní strukturu krajiny. Plochy zm n
v krajin  vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní.

Územní plán vymezuje tyto plochy zm n v krajin :
K1  Zalo ení lesoparku (roz í ení funkce lesa) - plochy smí ené nezastav ného území - lesnické (NSl) 

severozápadn  od centra Dolního Rychnova
K2  Zalo ení lesoparku (roz í ení funkce lesa) - plochy smí ené nezastav ného území - lesnické (NSl) 

severozápadn  od centra Dolního Rychnova
K3  Zalo ení rekrea n  nepobytové krajinné zóny  plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní

nepobytové (NSr)  západn  od centra Dolního Rychnova
K4  Zalo ení rekrea n  nepobytové krajinné zóny  plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní

nepobytové (NSr)  jih sídla Dolní Rychnov
K5  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  východn  od sídla Dolní Rychnov
K6  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  východn  od sídla Dolní Rychnov
K7  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  východn  od sídla Dolní Rychnov
K8  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  východn  od sídla Dolní Rychnov
K9  Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  jihovýchodn  od sídla Dolní Rychnov
K10  Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  jihovýchodn  od sídla Dolní Rychnov
K11  Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  jihovýchodn  od sídla Dolní Rychnov
K12  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  jihovýchodn  od sídla Dolní Rychnov
K13  Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  ji n  od sídla Dolní Rychnov

 Dále jsou v zastav ných územích a zastavitelných plochách vymezeny plochy, kde je po ítáno
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s významným podílem zelen , jedná se o plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV) a plochy rekreace -
zahrádkové osady (RZ), které slou í ke stabilizaci p írodních ploch v obytném prost edí.

A.5.2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p íloze A.2..

Vypracoval:  RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY � Ji ní 3 � 360 01  Karlovy Vary �
tel.  353 563 963 � mobil  603 293 697 � e-mail  j.krivanec@centrum.cz

A.5.2.1. Nadregionální ÚSES
 Severozápadním cípem e eného území prochází ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 40 Amerika -
Svato ské skály. V takto vymezeném prostoru se prvky ÚSES v ech úrovní pova ují za integrální sou ást
nadregionálního biokoridoru. Smyslem ochranné zóny je podpora koridorového efektu, zam ená na ochranu a
roz i ování prvk  s vy ím stupn m ekologické stability. Prvek je p evzat z platných nad azených dokumentací.

A.5.2.2. Regionální ÚSES
Do e eného území zasahuje regionální biokoridor 20 113. Prochází ji ním okrajem obce, spojuje lokality na

severních svazích Slavkovského lesa.  Prvek je p evzat z platných nad azených dokumentací.

A.5.2.3. Místní ÚSES
 Prvky místního ÚSES byly vymezeny s ohledem na charakter území a k zaji t ní návaznosti na sousední
území - B ezová u Sokolova, Sokolov.

P i koncipování místního ÚSES byla vzata do úvahy tato hlediska:
§ ÚSES musí umo ovat existenci v ech významn j ích ekosystém , které mohou v území existovat - jde tedy

o respektování rozmanitosti potenciálních ekosystém . V e eném území jde o lesní porosty typu
acidofilních bu in a lu ních les  a mok ady

§ místní biocentra . 1 a 3 jsou vymezena dále kv li dodr ení prostorových parametr  (vzdálenosti na
regionálním biokoridoru)

§ v rekultivovaných prostorech nemá v sou asnosti smysl vymezovat prvky ÚSES, teprve ve vzdálen j í
budoucnosti po stabilizaci zám r  v území bude vhodné provést revizi a bude mo né p ípadn  uva ovat o
vymezení reprezentativního  biocentra

§ v echny prvky jsou navr eny tak, aby byly z ásti funk ní a mohly být pouze postupn  dotvo eny a p ípadn
udr ovány v po adovaném stavu

§ je pot ebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky s ur itým re imem
hospoda ení

A.5.2.4. Tabulky biocenter a biokoridor
Prvky ÚSES v ech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o

prvcích tak, jak to p edpokládá úrove  plánu ÚSES. Zárove  jsou tabulky koncipovány jednodu e a srozumiteln ,
aby mohly být p ímo pou ity v územn  plánovací dokumentaci. Navrhovaná opat ení p edstavují ur ité minimální
zásady pro zaji t ní funk nosti jednotlivých prvk .

A.5.2.4.1. Vymezení biocenter
Po adové íslo  :  1
Katastrální území   : Dolní Rychnov
Název : Nad Horním polem
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika :  výrazné ú labí Rychnovského potoka, zalesn né porosty blízkými acidofilním

bu inám a ol ovým luh m
Funk nost   : funk ní BC
Návrh opat ení :  podporovat p irozenou obnovu p vodních d evin, omezovat smrk ve prosp ch

listná
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Po adové íslo  :  2
Katastrální území   : Dolní Rychnov
Název : Rychnovský rybník
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika :  ploché údolí Rychnovského potoka s rybníky a navazujícími ol inami,

rákosinami, tu ebníkovými lady a st ídav  vlhkými loukami
Funk nost   : funk ní BC
Návrh opat ení :  etrné hospoda ení na rybnících, jinak bez opat ení a ponechání spontánnímu

vývoji

Po adové íslo :  3
Katastrální území  : Dolní Rychnov
Název : Pod cestou
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika :  výrazný zalesn ný svah, v t inou um lé smrkové monokultury s p ím sí dal ích

d evin
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení :  podporovat p irozenou obnovu p vodních d evin, omezovat smrk ve prosp ch

listná  a borovice

A.5.2.4.2. Vymezení biokoridor

Po adové íslo  : K 40
Spojnice - název   : Amerika - Svato ské skály
Charakteristika :  v t inou um lé prost edí zástavby obce a rekultivací na výsypce
Biogeografický význam : nadregionální BK - ochranná zóna
Funk nost   : funk ní BK
Návrh opat ení :  zachovávat a roz i ovat p írodní prvky v území

Po adové íslo  : 20 113
Spojnice - název   : Pod pasekou - R BK 20 116
Charakteristika :  lesní porosty na severních svazích Slavkovského lesa
Biogeografický význam : regionální BK
Funk nost   : funk ní BK
Návrh opat ení :  podporovat p irozenou obnovu p vodních d evin, omezovat smrk ve prosp ch

listná  a borovice, vymezit plo ky pro spontánní vývoj

Po adové íslo  :  1
Spojnice - název   : BC 1 - BC 2
Charakteristika :  údolí Rychnovského potoka
Biogeografický význam : místní BK
Funk nost   : navr ený BK
Návrh opat ení :  zachovat p írod  bli í úseky toku, podporovat p irozenou obnovu p vodních

d evin, vymezit plo ky pro spontánní vývoj; pro p ekrytí potoka na golfovém
h i ti musí být dlouhodob  vymezena náhradní trasa v etn  p eru ení,
v náhradním úseku odstra ovat jehli nany ve prosp ch listná .
V sou asné dob  neexistuje jiné e ení, ve vzdálené budoucnosti po ukon ení
ivotnosti golfového h i t  by se m lo uva ovat s op tovným otev ením koryta

Rychnovského potoka.
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A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
 Prostupnost krajiny je zaji t na systémem stávajících silnic, obslu ných a ú elových komunikací a
cyklistických tras.

Je vhodné zvy ovat podíl zelen  v krajin   nap íklad remízky ve volné krajin  a podél polních cest, meze,
osázení a úprava hrází rybník , stromo adí podél komunikací.

Ochrana p ed povodn mi není e ena vzhledem k tomu, e hranice záplavových území dosud nebyla oficiáln
stanovena.

A.5.4. Rekreace
V rámci návrhu územního plánu je e eno n kolik ploch se zam ením na r zné formy rekreace.
V rámci rekrea ní nabídky je navr ena rekrea ní krajinná zóna - plochy smí ené nezastav ného území -

rekrea ní nepobytové, e ící volnou krajinu západn  a ji n  od sídla. Dále jsou navr eny plochy ur ené k zalo ení
lesoparku (roz í ení funkce lesa) - plochy smí ené nezastav ného území - lesnické (NSl)  severozápadn  od centra
Dolního Rychnova.

A.5.5. Dobývání lo isek nerostných surovin
V rámci územního plánu nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerost  ani plochy pro jeho technické

zaji t ní.
Vzhledem k velkému rozsahu evidovaných území - výhradní lo iska, poddolovaná území a chrán né

lo iskové území (CHLÚ) byly nutno e it zastavitelné plochy áste n  i na t chto plochách. P ípadná výstavba bude
e ena s ohledem k omezením vznikajícím v tomto území.

A.6. Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením
p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit,
p ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití (v etn  stanovení, ve kterých
plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín n
p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich vyu ití)

A.6.1. Funk ní uspo ádání území

A.6.1.1. Funk ní uspo ádání území
Funk ní uspo ádání území stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres v m ítku 1 : 5 000, v

n m  je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.

Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy bydlení - v bytových domech        BH
plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské    BI
plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské      BV
plochy smí ené obytné - m stské        SM
plochy smí ené obytné - venkovské       SV
plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím      SX
plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci      RI
plochy rekreace - zahrádkové osady        RZ
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura      OV
plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední    OM
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plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení   OS
plochy ob anského vybavení - h bitovy       OH
plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím     OX
plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba     VD
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl      VL
plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika    VT
plochy výroby a skladování - zem d lská výroba      VZ
plochy dopravní infrastruktury - silni ní        DS
plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní)      DZ
plochy technické infrastruktury - in enýrské sít       TI
plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele        ZV

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy vodní a vodohospodá ské         W
plochy lesní - hospodá ské         NL1
plochy lesní - ochranné         NL2
plochy p írodní           NP
plochy zem d lské - travní          NZ1
plochy zem d lské - orné           NZ2
plochy smí ené nezastav ného území - lesnické       NSl
plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové     NSr
plochy ob anského vybavení - sport - golfová h i t       OS1

A.6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách

Plochy bydlení - v bytových domech (BH)
zna ka  vyu ití poznámka

(BH) Jsou ur eny pro bydlení m stské ve vícepodla ních bytových domech
s mo ným malým podílem inností vázaných p evá n  k bytovému fondu.

P ípustné je zde umis ovat stavby sídli tního typu, vícepodla ní viladomy a
dále blokové i bodové stavby bydlení s dopl kovým vyu itím pro drobné
za ízení maloobchodu, slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport,
zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu. Dále je zde
p ípustné umis ovat stavby pro sociální pé i, kolství a vzd lání.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)
zna ka  vyu ití poznámka

(BI) Je ur eno pro bydlení a umis ují se v n m stavby rodinných dom  
m stského a p ím stského charakteru s mo ným malým podílem inností
vázaných p evá n  k obytné funkci.

P ípustné je zde umis ovat stavby viladom  a dále stavby pro maloobchod,
slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu,
slou ící pro vymezenou lokalitu. Dále je zde p ípustné umis ovat stavby pro
drobná ubytovací za ízení, sociální pé i, kolství a vzd lání.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekt gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
zna ka  vyu ití poznámka

(BV) Jsou ur eny pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického charakteru (do
dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím) s mo ností chovatelského
a p stitelského zázemí za ú elem samozásobení.

P ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , a dále stavby bydlení
s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování, kulturu,
sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné  - venkovské (SV)
zna ka vyu ití poznámka

(SV) Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu se st edním podílem
hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod,
slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování a kultura.

P ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, kolství, vzd lání,
za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky na
bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

V zastavitelné plo e Z8 je
podmínka prokázat
v územním resp.
stavebním ízení
nep ekro ení maximální
p ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech
staveb a venkovních
prostorech.

Plochy smí ené obytné  - m stské (SM)
zna ka vyu ití poznámka

(SM) Je ur eno pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné
ubytování, kulturu, láze ství a bydlení m stského typu.

P ípustné jsou zde stavby bytových a rodinných dom   m stského
a p ím stského charakteru, stavby láze ských objekt , stavby pro
administrativu, kolství, zdravotnictví a sociální pé i, a stavby pro
sport, rozhledny, za ízení drobné výroby a slu eb, které neru í
bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

V zastavitelné plo e Z7 je
podmínka prokázat
v územním resp.
stavebním ízení
nep ekro ení maximální
p ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech
staveb a venkovních
prostorech.

Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX)
zna ka vyu ití poznámka

(SX) Jsou ur eny pro golfové klubovny s mo ností ve ejného ubytování se st edním
podílem hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod,
slu by a ve ejné stravování.

P ípustné jsou zde dále stavby pro golfové klubovny, zdravotnictví a sociální
pé i, vzd lání, za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky
na bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci  (RI)
zna ka vyu ití poznámka

(RI) Je ur eno pro rodinnou (individuální) rekreaci a chatové lokality
(osady).

P ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace se
zastav nou plochou v etn  verand, vstup  a podsklepených teras
maximáln  100 m2 v urbanizovaných plochách.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
zna ka vyu ití poznámka

(RZ) Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské
chaty se zastav nou plochou v etn  verand, vstup  a podsklepených
teras maximáln  25 m2 a dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu
vymezené lokality za p edpokladu, dodr ení pro plochu
charakterického vysokého podílu zelen .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
zna ka vyu ití poznámka

(OV) Jsou ur eny pro p evá n  nekomer ní ob anskou vybavenost -
ve ejnou správu, kolství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální
pé i, administrativu, po ty.

P ípustné jsou stavby pro ve ejné stravování, slu by, archivy,
policii, v du a výzkum, areály A R a hasi ské záchranné sbory.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
zna ka vyu ití poznámka

(OM) Jsou ur eny pro plochy p evá n  komer ní ob anské vybavenosti  -
slou ící nap íklad pro maloobchod, ubytování, ve ejné stravování a
slu by.

Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál ,
výzkumná za ízení, datové archivy a administrativa, vliv inností
na t chto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenaru uje
sousední plochy bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
zna ka vyu ití poznámka

(OS) Jsou ur eny pro sport  innosti spojené s aktivní nebo pasivní
regenerací lidského organismu ve sportovních za ízeních, pro
h i t  sportovní haly, stadiony a bazény.

P ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h i , st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH)
zna ka vyu ití poznámka

(OH) Jsou ur eny pro plochy zelen  h bitov   ve ejná a vyhrazená
poh ebi t . Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby
dopl kových vybavení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím (OX)
zna ka vyu ití poznámka

(OX) Jsou ur eny pro cvi né plochy.

P ípustné je zde umis ovat cvi i t , stavby pro sport  innosti
spojené s aktivní regenerací lidského organismu ve sportovních
za ízeních, technické zázemí h i  a st elnice. Nep ípustné jsou
ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
zna ka vyu ití poznámka

(VD) Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn  výrobních i nevýrobních slu eb,
servisní provozy a sklady  p evá n  v objektech drobných m ítek.

P ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a výzkum,
ve ejné stravování, maloobchod, stavby pro sport, ve ejné erpací
stanice pohonných hmot, areál po ární stanice, areál technických slu eb
a byt správce (majitele) za ízení.

Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika (VT)
zna ka vyu ití poznámka

(VT) Je ur eno pro umis ování staveb pro t ký pr mysl a energetiku s
p ípadným negativním vlivem nad p ípustnou míru mimo areál a
která proto není mo né umis ovat v jiných územích.

P ípustné jsou zde za ízení t ké pr myslové výroby a sklad ,
stavební dvory, za ízení na údr bu technického vybavení a
komunikací, stavby pro v du a výzkum, administrativu, ve ejné
stravování, nákupní centra, ve ejné erpací stanice pohonných
hmot, areál po ární stanice. V lokalit  je mo no z ídit byt správce
za ízení.  Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
zna ka vyu ití poznámka

(VL) Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad  a
ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej  nákupní centra), areály více firem s výrobní
a skladovací funkcí.

Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.
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Plochy výroby a skladování - zem d lská výroba (VZ)
zna ka vyu ití poznámka

(VZ) Jsou ur eny pro plochy za ízení zem d lské výroby, drobné
výroby, výrobní i nevýrobní slu by a sklady.

P ípustné jsou zde stavby pro ivo i nou i rostlinnou výrobu, pro
drobnou výrobu, servisní provozy a sklady,  administrativu, správu,
v du a výzkum, ve ejné stravování a byt správce za ízení
(majitele).

Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
zna ka vyu ití poznámka

(DS) Jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro
dopravní silni ní sí .

P ípustné jsou stavby pro silnice a místní komunikace, v etn
pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace,
nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní
zelen , a dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního
vybavení, nap íklad autobusová nádra í, terminály, odstavná stání
pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové gará e a
odstavné a parkovací plochy, p ekladi t , ve ejná prostranství, p í
komunikace, cyklistické stezky a trasy, hipostezky, areály údr by
pozemních komunikací.  Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní) (DZ)
zna ka vyu ití poznámka

(DZ) Je ur eno pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro eleznici.

P ípustné jsou stavby pro provoz dráhy, v etn  násp , zá ez ,
op rných zdí, most , koleji  a doprovodné zelen , dále pozemky
za ízení pro elezni ní dopravu, nap íklad stanice, zastávky,
nástupi t , provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
p ekladi  a správních budov.  Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)
(TI) Jsou ur eny pro technickou infrastrukturu a obsluhu území

s nároky na plochu.

P ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektrorozvody, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody. Dále
jsou p ípustné areály a stavby pro technické slu by obce (údr ba
obce). Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV)
(ZV) Jsou ur eny pro významné plochy sídelní zelen  v etn  vodních

ploch s funkcí okrasnou, ochrannou a relaxa ní.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Dále je na t chto plochách p ípustné umis ovat stavby a
za ízení pro retenci vody v krajin  a stavby a za ízení pro podporu
ekologické stability krajiny nap . mok ad, polder, t  apod..
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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A.6.1.3. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
zna ka charakteristika poznámka

(W) Jsou ur eny pro plochy vodní a vodohospodá ské zahrnují pozemky
vodních ploch (vodních nádr í, rybník , p ehrad), koryt vodních
tok , (vodote í, potok , ek), mok in a jiné pozemky ur ené pro
p eva ující vodohospodá ské vyu ití.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy lesní - hospodá ské (NL1)
zna ka charakteristika poznámka

(NL1) Jsou ur eny k pln ní funkcí lesa - s p eva ujícím vyu itím pro lesní
produkci.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy lesní - ochranné (NL2)
zna ka charakteristika poznámka

(NL2) Jsou ur eny k pln ní funkcí lesa - s up ednostn ním
mimoproduk ních funkcí (ochranné, ekologické apod.).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy p írodní (NP)
zna ka  charakteristika poznámka

(NP) Jsou ur eny pro plochy s p eva ující p írodní funkcí - vymezené za
ú elem stabilizace krajiny, pop ípad  zaji t ní podmínek pro
ochranu p írody a krajiny, zahrnující mimo jiné zvlá t  chrán né
plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvn
chrán né, prvky ÚSES apod.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zem d lské - travní (NZ1)
zna ka  charakteristika poznámka

(NZ1) Jsou ur eny pro pozemky zem d lského p dního fondu pro
p eva ující zem d lské vyu ití  p evá n  pro trvalý travní porost.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení, to jest stavby nezbytné pro obhospoda ování zem d lské
p dy v nezastav ném území, pastevectví apod. (silá ní laby,
p íst e ky pro dobytek).

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy zem d lské - orné (NZ2)
zna ka  charakteristika poznámka

(NZ2) Jsou ur eny pro pozemky zem d lského p dního fondu pro
p eva ující zem d lské vyu ití  p evá n  pro ornou p du.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení, to jest stavby nezbytné pro obhospoda ování zem d lské
p dy v nezastav ném území.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené nezastav ného území - lesnické (NSl)
zna ka  charakteristika poznámka

(NSl) Tyto plochy jsou vymezeny pro lesopark. Jsou ur eny pro
nezastavitelné plochy lesní a sídelní zelen  s charakterem
lesoparku, s vysokým podílem p irozené vegetace, v etn  vodních
ploch s funkcí okrasnou a relaxa ní.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení a cyklistických a p ích cest.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové (NSr)
zna ka  charakteristika poznámka

(NSr) Krajinná zóna s vyu itím obsahující plochy pro sport a rekreaci
nepobytovou.

P ípustné jsou nekryté plochy sportovních areál , slune ní louky,
piknikové louky, plochy pro volnou jízdu na koních, kynologická
cvi i t , trasy pro p í turistiku, cyklistiku, areály zdraví a
p írodní h i t .

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení (nap . d ev né p íst e ky pro úkryty osob p i
nep íznivých klimatických podmínkách, p íst e ky a ustájení pro
dobytek a obsluhu vymezeného území).

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - sport - golfová h i t  (OS1)
zna ka vyu ití poznámka

(OS1) Jsou ur eny pro sport  innosti spojené s aktivní nebo pasivní
regenerací lidského organismu - pro golfová h i t .

Jsou nezastavitelné plochy ur ené pro golfová h i t , slune ní
louky, piknikové louky, plochy pro volnou jízdu na koních, areály
zdraví, nau né stezky.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení (nap . mobiliá  a prvky pro zaji t ní golfové hry).

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec, nebo která lze zastav t výjime n  a za

zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn  závaznými právními p edpisy nebo územn  plánovací
dokumentací.

V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je ur eno
pro funk ní vyu ití t chto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického
vybavení v etn  p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací stanice kanalizace apod.), meliorací
zem d lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

A.6.1.4. Definice n kterých pou itých pojm
a) Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu

zam stnanc  a objemu p epravy. V územích výrobních (VZ) je objekt drobné výroby za ízení, jeho
zastav ná plocha nep esahuje 550 m2. V ostatních územích (BH, BI, BV, SV, SM) je objekt drobné výroby
za ízení, jeho  plocha celkem ve v ech podla ích nep esahuje 150 m2, v t chto územích je mo no umis ovat
za ízení pro výrobu elektrické energie slou ící pouze pro vlastní spot ebu, pokud negativní ú inky a vlivy na
okolí nep ekro í p ípustnou míru.

b) Slu by - Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich  zastav ná plocha
nep esahuje 400 m2.

c) Ve ejné ubytování - Ve ejným ubytováním se rozumí stavby pro p echodné ubytování se souvisejícími
slu bami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v
autokempech.

d) Administrativa - Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní slu by administrativního charakteru
poskytované obyvatel m a náv t vník m, v etn  administrativy správní, jeho  zastav ná plocha
nep esahuje 400 m2 a s parkováním na vlastním pozemku. V územích VZ, VT  a VL není max. zastav ná
plocha omezená.

e) Správa (ve ejná správa)  - Správou se rozumí objekty pro ve ejnou administrativu správní (nap . radnice,
policie, vojenská správa, celní ú ad a po ta).

f) Za ízení a stavba slou ící pro obsluhu vymezené lokality - Za ízením a stavbou slou ící pro obsluhu
vymezené lokality se rozumí taková za ízení a stavby, jejich  kapacity svým rozsahem podstatn
nep esahují pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny.

g) Dopl kové vybavení - Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro
vyu ití hlavní funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, mobiliá , vyhlídky, pomníky, márnice,
ly a ské vleky apod.

Altán je stavba, která slou í pouze k ochran  osob p ed pov trnostními vlivy.

Mobiliá  je ve keré mobilní p enosné za ízení a vybavení.
h) Areál je ást pozemku, pozemek, nebo soubor pozemk  slou ící jednomu funk nímu vyu ití. Do ploch

areálu se zahrnují plochy dot ené stávajícími i navr enými stavbami bez pozemk  dot ených pouze
in enýrskými sít mi. Není nutno vlastnictví v ech pozemk  v areálu. U samostatn  stojících objekt
v území bez podrobn j ího rozd lení katastrálních hranic pozemk  mezi objekty (nap . sídli t ), je areálem
celé území nále ející ke spole nému pozemku.

i) Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, které slou í k obchodu s max. zastav nou plochou
200m2 v etn  provozn  souvisejících za ízení (s výjimkou tr i  a erpacích stanic).

Tr i t m se rozumí obchodní za ízení, jednopodla ní objekt, který má formu stánkového prodeje se
sdru eným sociálním za ízením, nebo seskupení více ne  3 stánk , kde jednotlivé obchodní prostory nejsou
trvale uzav ené.

j) Drobným za ízením maloobchodu se rozumí obchodní za ízení, ást objektu, které slou í k obchodu a je
umíst no pouze v parteru objektu ( ím  se rozumí p ízemí pop ípad  suterén).

k) P ípustnou mírou se rozumí hranice standard  ur ené obecn  platnými p edpisy (jako nap . hygienické
normy, ob anský zákoník apod.).
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l) Bytem správce (majitele) se rozumí jeden byt, který je sou ástí objektu slou ícího p edepsané funkci, který
zaujímá max. 40% tohoto objektu.

A.6.2. Regulace funk ního vyu ití území
Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy  nejsou v souladu s

po adavky této závazné ásti, pokud nebudou negativn  ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad
p ípustnou míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.

Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich
u ívání) a rozhodovat o zm n  vyu ití území je mo no jen v souladu s po adavky této textové ásti.

V p ípad  stavební úpravy objektu (stavby), který není v souladu s navr enou charakteristikou plochy
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné m nit v ásti stavby ú el u ívání (roz i ovat, zmen ovat), a také
dopl ovat chyb jící za ízení pro zaji t ní stávajícího provozu budovy a to pouze ve stávajícím u ívání (funkci)
objektu.

Umis ování za ízení technické a dopravní infrastruktury, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í
p ípustnou míru.

Umis ování parkovi  a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.

Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách je p ípustné umis ovat:

a) komunikace vozidlové slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu

b) zele

c) liniové stavby technické infrastruktury v etn  p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.)

A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena

urbanistická hmotová struktura okolí.

Jednotlivé ve ejné spole ensky významné objekty ( ím  se rozumí obecní ú ad, kostel a dominanty) mohou
být vy í ne  je stanoveno regulativy (= max. podla nost) o t chto p ípadech rozhoduje stavební ú ad.

Jednotlivé dominantní ásti staveb ( ím  se rozumí pouze ást pr elí nebo náro í v pr hledech) mohou být
vy í ne  je stanoveno regulativy (= max. podla nost). O mo nosti takového zvý ení rozhoduje - s p ihlédnutím k
místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá  - stavební ú ad.

V p ípad  stavební úpravy objektu (stavby), který svou stávající velikostí není v souladu s platnými regulativy,
není nutno dodr et max. procento zastav ní pozemku, min. procento ozelen ní pozemku a min.-max. podla nost, ale
stavební úprava nesmí regulativy prostorového vyu ití dále zhor it.

Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji t n prioritn  v rámci vlastního území
(pozemku) stavby.

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:

a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech
objekt  k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen
k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

c) maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p i em  posuzovaná
konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým
sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu
nadzemních podla í.
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Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného
pro výstavbu se rozli uje:

a) zastav ná ást pozemku a vodními plochami
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha atd.)

Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BH  50   40   4+p
BI  40   50   2+p
BV  30   60   2+p

SV  40   50   2+p
SM  60   30   4+p
SX  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RZ  10   90   1+p

OV  40   40   2+p
OM  40   40   2+p
OS  70   30   1+p
OH  10   80   1+p
OX  10   0   1+p

VD  60   30   2+p
VZ  30   70   2+p
VL  70   30   3+p
VT  80   20   3+p

DS  100     0   1+p
DZ  100     0   1+p

TI  60   10   2

ZV  10   90   1+p

P i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st e ní zahrada atd.).

V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do
15m.

A.7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení,
staveb a opat ení k zaji t ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

Ve ejn  prosp né stavby, ve ejn  prosp ná opat ení, stavby a opat ení k zaji t ní obrany a bezpe nosti státu
a plochy pro asanaci vymezuje územní plán v grafické p íloze A.5.  Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a
asanací.
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Vysv tlivky:  W-  mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
  V-  mo no uplatnit vyvlastn ní

P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.7.1. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných staveb
Jako plochy ve ejn  prosp ných staveb jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.1.1. Dopravní infrastruktura
WD 01 Parkovací plocha u h bitova
WD 02 Obslu ná komunikace - jih
WD 03 Obslu ná komunikace - východ
WD 04 Cyklistické trasy

A.7.1.2. Technická infrastruktura
VT 01  Kanalizace
VT 02  Vodovod
VT 03  STL plynovod
VT 04  Teplovod

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

WD 01 Parkovací plocha u
h bitova

855, Dolní
Rychnov

Obec Dolní
Rychov

WD 02 Obslu ná komunikace -
jih

827/87, Dolní
Rychnov

Obec Dolní
Rychnov

WD 03 Obslu ná komunikace -
východ

996/1, 996/14, 996/19, Dolní
Rychnov

Obec Dolní
Rychnov

WD 04 Cyklistické trasy 827/1, 827/85, 968/1, 827/31, 896, 1085/8, 827/86 933, 1085/41,
918/1, 885/1, 981/4, 808, 130/1, 158, 88, 996/2, 941/2, 981/2,
982/3, 1085/26, 133, 999, 981/1, 12, 254, 1090, 292, 1001,
1085/24, 916/2, 930, 997/1, 1009, 1085/5, 917/2, 1085/23, 940/4,
1085/25, 857/10, 1085/32, 1003, 1085/33, 1085/10, 1085/11,
997/2, 1085/57, 916/13, 827/18, 918/2, 1085/29, 985/3, 916/12,
916/11, 1085/12, 916/10,

Dolní
Rychnov

Obec Dolní
Rychnov

A.7.2. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných opat ení
Jako plochy ve ejn  prosp ných opat ení jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.2.1. ÚSES
VU 01 Místní biokoridor 1 - sever
VU 02 Místní biokoridor 1 - jih
VU 03 Místní biocentrum 3

A.7.3. Vymezení ploch asanací
 V e eném území nejsou navr eny plochy asanací.
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A.8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které
lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn
dal ích údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Vysv tlivky:  P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.8.1.1. Ve ejná prostranství
PP 01 Plocha pro lesopark
PP 02 Plocha pro lesopark

zna ka název pozemky katastrální území p edkupní
právo pro

PP 01 Plocha pro lesopark 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 668, 669,
671/2, 671/3, 824/1, 839,

Dolní Rychnov Obec
Dolní Rychnov

PP 02 Plocha pro lesopark 842, 843/1, 844, Dolní Rychnov Obec
Dolní Rychnov

A.9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení mo ného
budoucího vyu ití, v etn  podmínek pro jeho prov ení

V e eném území je územním plánem vymezena územní rezerva .1.
Územní rezerva .1 se nachází ve východní ásti sídla Dolní Rychnov a je ur ena pro budoucí mo né vyu ití -

plocha bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI).
 Vyu ití této územní rezervy je mo né a  po vydání zm ny územního plánu, která bude p íslu nou plochu
e it.

Územní rezerva blokuje území pro budoucí vyu ití pro bydlení. Ve vymezené rezerv  je mo né provozovat
stávající funkce a provád t jen nezbytnou údr bu.

A.10. Po et list  územního plánu a po et výkres

TEXTOVÁ  ÁST
    Po et list

 A.  e ení územního plánu      25

GRAFICKÁ   ÁST
    M ítko

 A.1.  - Výkres základního len ní území     1 : 10 000

 A.2.  - Hlavní výkres     1 :   5 000

A.3. -  Koncepce dopravní infrastruktury         1 :   5 000

A.4. -  Koncepce technické infrastruktury         1 :   5 000

 A.5.  - Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a asanací      1 :   5 000
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B. Od vodn ní územního plánu

Od vodn ní územního plánu Dolní Rychnov obsahuje textovou a grafickou ást.

Textová ást od vodn ní územního plánu obsahuje krom  nále itostí vyplývajících ze správního ádu a
nále itostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona zejména nále itosti dle p ílohy . 7 ást II. vyhlá ky
. 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn

plánovací innosti.

OBSAH  TEXTOVÉ  ÁSTI :

B. Od vodn ní územního plánu ...........................................................................................26
B.1. Postup p i po ízení územního plánu...................................................................................... 28

B.2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah ....................... 29

B.2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje.......................................................................... 29
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B.1. Postup p i po ízení územního plánu
Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov na svém zasedání dne 07.12.2010 schválilo usnesením . 13b zám r

po ízení Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen ÚP ). Na tomto zasedání zastupitelstvo zárove  schválilo
v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd j ích p edpis  (dále také stavební zákon ) ádost o po ízení ÚP M stským ú adem Sokolov, odborem
stavebním a územního plánování a dále zastupitelstvo ur ilo zastupitele pro spolupráci s po izovatelem  p. Annu
Klímovou, starostku obce. Zpracovatelem ÚP se stal Ing. arch. Miroslav Míka, který v prosinci 2011 zpracoval
dopl ující pr zkumy a rozbory.

V únoru 2012 zpracoval po izovatel ÚP ve spolupráci s ur eným zastupitelem návrh zadání ÚP.

Po izovatel zaslal dle § 47 stavebního zákona návrh zadání ÚP pod .j. 11662/2012/SÚPÚP/JADO ze dne
09.02.2012 dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému ú adu. Zárove  po izovatel zajistil zve ejn ní návrhu
a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn  ode dne vyv ení oznámení o projednávání zadání ÚP
ve ejnou vyhlá kou .j. 12113/2012/OSÚP/JADO ze dne 09.02.2015, a to na ú ední desce Obecního ú adu Dolní
Rychnov a na ú ední desce M stského ú adu Sokolov. Oznámení v etn  návrhu zadání bylo zárove  zve ejn no i na
internetových stránkách Obecního ú adu Dolní Rychnov a M stského ú adu Sokolov.

Návrh zadání ÚP byl po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem upraven dle po adavk  dot ených
orgán , podn t  a p ipomínek a upravený návrh byl p edlo en obecnímu zastupitelstvu k projednání a schválení.
Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov schválilo zadání na svém zasedání dne 24.04.2012 usnesením . 2.

Po izovatel p edal dne 18.05.2012 schválené zadání projektantovi  Ing. arch. Miroslavu Míkovi (dále jen
zhotovitel ), který na základ  n ho zpracoval návrh ÚP. Zpracovaný návrh ÚP byl obci p edán dne 17.12.2012.

Na základ  § 50 stavebního zákona zaslal po izovatel dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému
ú adu oznámení o spole ném jednání o návrhu ÚP Dolní Rychnov pod .j. 3412/2013/SÚPÚP/JADO  ze dne
16.01.2013. Termín spole ného jednání byl stanoven na 11.02.2013.

Dále pokra oval po izovatel postupem dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. Mo nost nahlédnout do návrhu ÚP
byla oznámena ve ejnou vyhlá kou .j. 3414/2013/OSÚP/JADO dne 16.01.2013 a zárove  byl doru en návrh ÚP
ve ejnosti. Do 30 dn  ode dne doru ení ve ejné vyhlá ky mohl ka dý uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky.

Dne 11.2.2013 se konalo spole né jednání o návrhu ÚP Dolní Rychnov. Dot ené orgány byly vyzvány
k uplatn ní stanoviska nejpozd ji do 30 dn  ode dne spole ného jednání a sousední obce mohly uplatnit své
p ipomínky do 30 dn  ode dne spole ného jednání s tím, e se k pozd ji uplatn ným stanovisk m a p ipomínkám
nep ihlí í. Od 11.02.2013 do 13.03.2013 byl návrh ÚP Dolní Rychnov vystaven k nahlédnutí na Obecním ú adu
Dolní Rychnov a na M stském ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování. Dále bylo do n j mo né
nahlédnout na internetových stránkách obce Dolní Rychnov a M stského ú adu Sokolov.

V pr b hu b ezna  prosince 2013 probíhala jednání s orgánem ochrany zem d lského p dního fondu 
Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem ivotního prost edí a zem d lství, a soub n  byl upravován návrh
ÚP tak, aby vyhov l po adavk m tohoto dot eného orgánu.

Po izovatel dle § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslal dne 23.12.2013 Krajskému ú adu Karlovarského kraje
stanoviska a p ipomínky k návrhu ÚP  a po ádal jej o stanovisko z hledisek zaji t ní koordinace vyu ívání území
s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územn  plánovací dokumentací vydanou
krajem. Krajský ú ad p edal po izovateli stanovisko zn. 6/RR/14-2 ze dne 17.01.2014.

Poté po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a dne 26.02.2014 pod
.j. 14145/2014/OSÚP/JADO p edal zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu ÚP p ed ízením o územním plánu.

Upravený návrh ÚP Dolní Rychnov byl zhotovitelem p edán v kv tnu 2015.
Po izovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil konání ve ejného projednání návrhu ÚP

Dolní Rychnov. Dne 01.06.2015 oznámil pod .j. 45799/2015/OSÚP/JADO dot eným orgán m sousedním obcím
termín a místo konání ve ejného projednání a dne 03.06.2015 ve ejnou vyhlá kou .j. 45802/2015/OSÚP/JADO
oznámil termín a místo konání ve ejného projednání ve ejnosti. Zárove  bylo umo n no nahlédnutí do upraveného a
posouzeného návrhu ÚP Dolní Rychnov na Obecním ú adu Dolní Rychnov a na M stském ú adu Sokolov, a na
jejich internetových stránkách. Ve ejná vyhlá ka byla vyv ena na ú edních deskách M stského ú adu Sokolov a
Obecního ú adu Dolní Rychnov.

Dne 15.07.2015 se na Obecním ú adu Dolní Rychnov konalo ve ejné projednání o upraveném a posouzeném
návrhu ÚP Dolní Rychnov, spolu s odborným výkladem, který podal zhotovitel.

V zákonné lh t  byly uplatn ny stanoviska dot ených orgán , námitky a p ipomínky. Po izovatel ve
spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona a
zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek. Poté
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po izovatel tyto návrhy doru il dopisem .j. 90717/2015/OSÚP/JADO ze dne 06.11.2015 dot eným orgán m a
krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu a vyzval je, aby ve lh t  30 dn  od obdr ení uplatnily stanoviska.

Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a upravil návrh rozhodnutí
o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek podle stanovisek dot ených orgán  a dne 01.02.2016 p edal pod .j.
8171/2016/OSÚP/JADO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu ÚP Dolní Rychnov.

Dále po izovatel p ezkoumal upravený návrh  ÚP podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a p edlo il
zastupitelstvu obce Dolní Rychnov návrh na vydání Územního plánu Dolní Rychnov s jeho od vodn ním.

B.2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území
z hlediska ir ích vztah

B.2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Územní plán Dolní Rychnov není v rozporu s Politikou územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace .1 

která nabyla platnosti dne 17. dubna 2015.
Návrh respektuje vymezené rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a plochy a koridory dopravní a

technické infrastruktury.
Územní plán Dolní Rychnov je v souladu s Republikovými prioritami územního plánování pro zaji t ní

udr itelného rozvoje území.

B.2.2. Vyhodnocení souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem
Územní plán respektuje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  (dále jen ZÚR KK ). Tato územn

plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010 zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením . ZK
223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010. Územní plán vyu ívá záv ry vyplývající ze schválené dokumentace.

Respektované po adavky vyplývající pro e ené území jsou nap :
§ V územním plánu jsou vytvo eny podmínky pro zkvalitn ní bydlení a rekreaci obyvatel
§ V územním plánu je na plochách po t b  navr eno nové vyu ití krajiny
§ V územním plánu je respektována Pr myslová zóna Dolní Rychnov - Silvestr (5) - jsou respektovány stávající

plochy pr myslové výroby a roz í eny o nové plochy ur ené pro výrobu
§ V územním plánu je respektována realizovaná Rychlostní komunikace R6 (VPS D.03)
§ V územním plánu je respektována realizovaná p elo ka silnice II/606 u obce B ezová (VPS D.83)
§ Územní plán e í návrh - zásobování teplem  Sokolov - B ezová (VPS T.06)
§ Územní plán e í návrh - zásobování teplem  Dolní Rychnov (VPS T.07)
§ Územním plánem je e en funk ní - U.555 - RBK - regionální biokoridor

zna ka
v ÚP

název v ÚP zna ka
v ZúR

název v ZúR

VT 04 Teplovod T.06,
T.07

Zásobování teplem  Sokolov - B ezová,
Zásobování teplem  Dolní Rychnov

Návrh územního plánu Dolní Rychnov je v souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem.

B.2.3. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah  v území
 e ená obec z hlediska struktury osídlení spadá mezi sídla trvalého významu s p irozenou spádovostí k m stu
Sokolov.

Územní plán je koordinován s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí bezprost edn
navazujícími na e ené území.

P i návrhu byly respektovány vazby týkající se dopravy, technické infrastruktury nadmístního významu,
biocentra a biokoridory regionálního územního systému ekologické stability a ostatní limity vyu ití území
nadmístního významu.
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Základní charakteristika území z hlediska ir ích vztah

Kraj     : Karlovarský
Okres     : Sokolov
Kód okresu    : 4103
Sousední ZÚJ : Sokolov, B ezová

B.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Navrhované e ení je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Návrh e í funk ní vyu ití celého

správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a
civiliza ních hodnot v území. D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
Územní plán je zpracován v souladu s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
po adavky na ochranu nezastav ného území. Územní plán takté  zaji uje koordinaci ve ejných i soukromých
zám r , ím  bude zaji t n spole enský a hospodá ský rozvoj území.

B.4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis
Územní plán Dolní Rychnov je v souladu s po adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn  analytických
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a vyhlá ky . 501/2006
Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání území. Dále je v souladu se zákonem . 500/2004 Sb., správní ád a
dal ími souvisejícími p edpisy.

B.5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se
stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem e ení rozpor
ÚP Dolní Rychnov byl zpracován v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se stanovisky

dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis .
V dosavadním pr b hu po izování návrhu ÚP Dolní Rychnov nebyl e en ádný rozpor mezi po izovatelem a

dot enými orgány, ani mezi dot enými orgány navzájem.
Oblasti, kde dot ené orgány z hlediska své p sobnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Územního plánu Dolní

Rychnov, byly prov eny a bylo shledáno, e ve ejné zájmy, které tyto dot ené orgány hájí, jsou v návrhu ÚP
respektovány a zohledn ny.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona

Ministerstvo dopravy
náb e í Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Zn.: 139/2013-910-UPR/2 ze dne 05.03.2013
V c: Dolní Rychnov, návrh ÚP
Ministerstvo dopravy, jako dot ený orgán ve v cech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd j ích p edpis , podle § 56 písm. d) zákona . 266/1994 Sb., o dráhách, ve
zn ní pozd j ích p edpis , podle § 88 odst. 1 písm. p) a q) zákona . 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve zn ní
pozd j ích p edpis  a podle § 4 zákona . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní pozd j ích p edpis , Vám
zasílá následující stanovisko k návrhu územního plánu Dolní Rychnov podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis .
Doprava na pozemních komunikacích
e eným územím je vedena rychlostní silnice R6, kterou po adujeme v etn  silni ního ochranného pásma

respektovat. Silni ní ochranné pásmo rychlostní silnice je dle § 30 odst. 2, písm. a) zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích 100 metr  od osy p ilehlého jízdního pásu.
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T ídu silnice (§ 5 odst. 3 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a ochranné pásmo po adujeme
v textové i grafické ásti návrhu uvést do souladu s vý e uvedenými fakty.
V plochách, které zasahují nebo se nacházejí v OP silnic, je podle § 30 a § 32 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích nutné pro umis ování staveb povolení silni ního správního ú adu a to za podmínek v povolení
uvedených.
V lokalitách Z7 a Z8, které zasahují do ochranného pásma rychlostní silnice R6 po adujeme za adit objekty a
za ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funk ního vyu ití podmín n  p ípustného.
Podmínka bude prokázat v územním resp. stavebním ízení nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Z hlediska drá ní, letecké a vodní dopravy nemáme p ipomínky, nebo  nejsou dot eny námi sledované zájmy.

Ing. Josef Kubovský
editel odboru infrastruktury a územního plánu

ØPo adavky budou respektovány.
ØV textové ásti návrhu ÚP Dolní Rychnov bude v podmín n  p ípustném vyu ití dopln na

podmínka dle stanoviska.
ØLokalita Z8 (zábor 25) bude z návrhu ÚP vypu t na na základ  stanoviska KÚKK O PZ zn.

572/ZZ/13 ze dne 02.05.2013.

Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 15 Praha 1 - Staré M sto

. j. MOCR 2775-1 / 64658  ÚP/2013  7103/44 ze dne 01.02.2013

V c: Návrh územního plánu Dolní Rychnov.

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sd luje, e obdr ela ádost o projednání návrhu územního plánu
Dolní Rychnov.

Ministerstvo obrany, zastoupené Ing. Ale em MECNEREM, editelem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha,
ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2 zák. . 219/2000 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis , v souladu s Rozkazem ministra
obrany . 39/2011 V stníku MO, ro ník 2011, ástka 16 souhlasí s p edlo eným Návrhem územního plánu Dolní
Rychnov .

Vzhledem k tomu, e VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem funk ního vyu ití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zaji ování obrany a bezpe nosti státu, nemáme k e ené ÚPD p ipomínek.

Ing. Ale  Mecner
editel
ØSouhlasné stanovisko.

Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: 1887/12/31100 ze dne 05.03.2013

V c: Návrh Územního plánu D. Rychnov
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplat ujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k vý e uvedené
územn  plánovací dokumentaci p ipomínky.
Lokality zm n ozna ené Z 2, 3, 4, 7 jsou situovány v plo e chrán ného lo iskového území Tisová I, p i em  zasahují
z ásti do plochy výhradního lo iska Tisová u Sokolova  Silvestr. Návrh tak nerespektuje po adavky uvedené
v zadání (budou respektovány limity vyplývající z výskytu výhradních lo isek nerostných surovin a chrán ného
lo iskového území). Vzhledem k dot ení p ímo plochy lo iska m e být umis ování staveb postupem podle
ustanovení § 18 a 19 horního zákona problematické. S návrhem územního plánu nesouhlasíme.

Ing. Zby ek Sochor, Ph.D.
editel odboru hornictví a stavebnictví
ØVyhodnocení následuje u nového stanoviska MPO .j. 19441/13/31100 ze dne 29.05.2013.
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Ministerstvo pr myslu a obchodu - nové stanovisko
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: 19441/13/31100 ze dne 29.05.2013

V c: Návrh Územního plánu D. Rychnov  nové stanovisko
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplat ujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k vý e uvedené
územn  plánovací dokumentaci p ipomínky.
Lokality zm n ozna ené Z 2, 3, 4, 7 jsou situovány v plo e chrán ného lo iskového území Tisová I, jejich roz í ení
nad rámec platného územního plánu s výjimkou ásti lokality Z 7 nezasahuje do plochy výhradního lo iska Tisová u
Sokolova  Silvestr. Jestli e je nezbytné v zákonem chrán ném obecném zájmu umístit stavby v chrán ných
lo iskových územích, povolení stavby, která nesouvisí s dobýváním výhradního lo iska, m e vydat podle
ustanovení § 19 horního zákona stavební ú ad pouze se souhlasem krajského ú adu, vydaným po projednání s
obvodním bá ským ú adem.
S návrhem územního plánu souhlasíme.
Ing. Zby ek Sochor, Ph.D.
editel odboru hornictví a stavebnictví
ØSouhlasné stanovisko.

Ministerstvo ivotního prost edí
Odbor výkonu státní správy IV,

kolní 5335, 40301 Chomutov
Zn.: 100/530/13 3437/ENV/13

V c: Stanovisko k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV obdr elo dne 16.01.2013 od M stského ú adu
Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu) o
spole ném jednání o návrhu Územního plánu Dolní Rychnov se ádostí o stanovisko. Zákonné zmocn ní
Ministerstva ivotního prost edí vyjad ovat se k ÚPD vyplývá z po adavk  § 50 odst. 2 stavebního zákona .
183/2006 Sb., z po adavk  § 15 odst. 2 horního zákona . 44/1988, konkrétn  z t ch jeho ástí, které se vztahují
k ochran  a vyu ití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona . 62/1988 o geologických pracích. Oprávn nost
t chto po adavk  a povinnost orgán  územního plánování a zpracovatel  ÚPD ídit se jimi v p íslu né územn
plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona . 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona . 62/1988
o geologických pracích.
K p edm tné ÚPD ministerstvo sd luje, e nemá z hlediska ochrany výhradních lo isek nerostných surovin a
ochrany horninového prost edí p ipomínek, nebo  jsou vý e uvedené zájmy v návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov respektovány (viz. od vodn ní na str. 36). Chybn  je uvedeno pouze íslo CHLÚ Tisová I . 08110000,
správn  má být Tisová I . 08170000.

Ing. Miroslav Libecajt
editel odboru výkonu státní správy IV
Ø íslo CHLÚ bude opraveno.

Ministerstvo zdravotnictví
eský inspektorát lázní a z ídel

Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2
Zn.: MZDR 2033/2013-2/OZD- IL-L

V c: Vyjád ení k návrhu územního plánu Dolní Rychnov
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2  eský inspektorát lázní a z ídel (dále jen IL), jako úst ední ú ad státní správy
pro vyhledávání, ochranu, vyu ívání a dal í rozvoj zdroj , p írodních lé ebných lázní a láze ských míst a pro výkon
dozoru podle § 35 odst. 1 zákona . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních minerálních
vod, p írodních lé ebných lázních a láze ských místech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní
pozd j ích p edpis  (dále jen láze ský zákon), k návrhu územního plánu Dolní Rychnov sd luje:
Na správním území obce Dolní Rychnov se nenacházejí ádná místa, která by byla láze skými místy podle
láze ského zákona, ani se v n m nenacházejí ádné zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu, které by byly
prohlá eny za p írodní lé ivé zdroje anebo za zdroje p írodních minerálních vod ve smyslu láze ského zákona, ani
do n ho nezasahují ochranná pásma t chto zdroj . Na základ  uvedených skute ností IL není na správním území
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obce Dolní Rychnov dot eným orgánem podle § 37 odst. 1 láze ského zákona, a tedy neuplat ujeme
k projednávanému návrhu územního plánu ádné stanovisko.

Mgr. Lucie K es anová
vedoucí odd lení OZD/2
ØNa území Dolního Rychnova není dot eným orgánem, proto neuplat uje stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

. j.: KHSKV 485/2013/HOK/Nov ze dne 28.02.2013
Dolní Rychnov, Návrh Územního plánu  stanovisko ke spole nému jednání
Na základ  oznámení po izovatele M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova
1929, 356 01 Sokolov o konání spole ného jednání o návrhu uvedeného Územního plánu, posoudila Krajská
hygienická stanice Karlovarského kraje p edm tný návrh.
Po posouzení z hlediska po adavk  v oblasti ochrany ve ejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dot ený orgán ve smyslu § 77 zákona . 258/2000 Sb., o
ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , ve spojení s § 4
odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích
p edpis , toto stanovisko:
Posuzovaný Návrh Územního plánu Dolní Rychnov neobsahuje údaje prokazující, e plochy ur ené pro bydlení
s funkcí SM (ozn. Z7) a s funkcí SV (ozn. Z8), situované do t sné blízkosti liniového zdroje hluku, tj. rychlostní
silnice R/6, vyhoví po adavk m na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a
vibrací.
Od vodn ní:
Dne 16.1.2013 bylo na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doru eno
oznámení po izovatele M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01
Sokolov o konání spole ného jednání o návrhu uvedeného Územního plánu Dolní Rychnov, který zpracoval Ing.
arch. Miroslav Míka, Projektová kancelá  MARKANT, Palackého 303, Mariánské Lázn  v listopadu 2012.
Za problematické v tomto návrhu se jeví navrhované vyu ití plochy ozn Z7 (plocha obytná  m stská  SM) a plochy
ozn. Z8 (plocha smí ená obytná  venkovská  SV), vzhledem k situování v t sné blízkosti liniového zdroje hluku
(rychlostní silnice R/6) a k vyu ití t chto ploch s hlavní funkcí pro bydlení. Umíst ní staveb pro bydlení v daných
loalitách tak není z hlediska ochrany ve ejného zdraví pova ováno za vhodné. Navrhované e ení sou asn
neakceptuje po adavky ust. § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona a zejména ustanovení § 14 odst. 2 vyhlá ky
268/2009 Sb., která je provád cím právním p edpisem stavebního zákona a konstatuje, e p i zaji ování ochrany
staveb proti vn j ímu hluku, zejména dopravy, se musí p ednostn  uplat ovat opat ení urbanistická p ed opat eními
chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly spln ny podmínky pro ochranu hluku v chrán ném venkovním prostoru,
chrán ném venkovním prostoru staveb a chrán ném vnit ním prostoru staveb.

Ing. Edita Novotná
vedoucí odd lení hygieny obecné a komunální

ØPo izovatelem vy ádáno dopl ující stanovisko. Vyhodnocení je uvedeno ní e v etn  dopln ného
stanoviska .j. KHSKV 3235/2013/HOK/Nov ze dne 15.05.2013.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech  dopln né
stanovisko
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

. j.: KHSKV 3235/2013/HOK/Nov ze dne 15.05.2013

Dolní Rychnov, Návrh Územního plánu  dopln ní stanoviska ke spole nému jednání

Na základ  ádosti M stského ú adu Sokolov, odbor stavebního a územního plánování, Rokycanova 1929, Sokolov,
doru ené dne 9. 4. 2013, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
jako dot ený orgán ve smyslu §77 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , ve spojení s § 4 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , dopln ní stanoviska ke spole nému
jednání o návrhu Územního plánu Dolní Rychnov.
Po zhodnocení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis  v oblasti ochrany ve ejného zdraví vydává
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko:
S dopln ním stanoviska k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov sesouhlasí.
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V souladu s §77 zákona . 258/2000 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis , se souhlas vá e na spln ní takto stanovené
podmínky:
V podmín n  p ípustném vyu ití funk ních ploch (ozn. Z7 a Z8) bude stanoveno, e pro umíst ní objekt  a za ízení
ur ených pro bydlení s funkcí SM a s funkcí SV, bude v dal ím stupni ízení, tj. v územním resp. stavebním ízení
prokázáno nep ekro ení hygienických limit  hluku pro chrán ný venkovní prostor, chrán né venkovní prostory
staveb a chrán né vnit ní prostory staveb (§§ 11,12 na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací).
Od vodn ní:
Dne 9.4.2013 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doru ena
ádost M stského ú adu Sokolov, odbor stavebního a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o

dopln ní stanoviska ke spole nému jednání o návrhu Územního plánu Dolní Rychnov.
Návrh ÚP Dolní Rychnov, zpracovaný v listopadu 2012 Ing. arch. Miroslav Míka, projektová kancelá  MARKANT,
Palackého 303, Mariánské Lázn  byl dne 11.2.2013 projednán s dot enými orgány na spole ném jednání. Následn
bylo dne 28.2.2013 pod .j. KHSKV 485/2013/HOK/Nov vydáno na e stanovisko s konstatováním  návrh
neobsahuje údaje, prokazují, e plochy ur ené pro bydlení vyhoví po adavk m na ízení vlády . 272/2011 o ochran
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Dle va eho posouzení v ak toto stanovisko neobsahuje jednozna ný
souhlas i nesouhlas s p edlo eným návrhem, a proto jsme byli po ádáni o jeho dopln ní. Vzhledem k tomu, e
zájmy chrán né zákonem . 258/2000 Sb., je mo né zapracovat do územního plánu stanovením podmínky, která
bude realizována a  v dal ím stupni ízení (p i povolání staveb), bylo p istoupeno k p ehodnocování na eho
po adavku a stanovení vý e uvedené podmínky, která byla stanovena vzhledem k blízkosti liniového zdroje hluku, tj.
rychlostní silnice R/6. Provedené místní et ení vede jednozna n  k záv ru, e oblast bude nutné v dal ím stupni
ízení posoudit a  po p edlo ení hlukové studie  (viz podmínka).

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech p ezkoumala d vodnost této ádosti
v návaznosti na písemný materiál s ní p edlo ený a na základ  konzultace s odbornými pracovníky M stského ú adu
Sokolov, odbor stavební a územního plánování a dosp la k záv ru, e v c vyhovuje po adavk m p edpis  v oblasti
ochrany ve ejného zdraví.
Za tohoto stavu v ci bylo proto ádosti vyhov no a bylo vydáno souhlasné stanovisko.

Ing. Edita Novotná
vedoucí odd lení hygieny obecné a komunální

ØSouhlasné stanovisko.

ØV textové ásti ÚP Dolní Rychnov bude v podmín n  p ípustném vyu ití dopln na podmínka dle
stanoviska.

ØLokalita Z8 (zábor 25) bude z návrhu ÚP vypu t na na základ  stanoviska KÚKK O PZ zn.
572/ZZ/13 ze dne 02.05.2013.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 696/DS/13-2 ze dne 04.03.2013

Stanovisko k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 16.1.2013 Oznámení
spole ného jednání o návrhu Územního plánu Dolní Rychnov, dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákona . 183/2006 Sb.).
K zaslanému návrhu nemá odbor dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Karlovarského kraje, jako
p íslu ný orgán z hlediska e ení silnic a II. a III. t ídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, p ipomínky.

Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství
ØBez p ipomínek.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 500/ZZ/13 ze dne 4.3.2013
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Návrh územního plánu Dolní Rychnov  - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 16. 1. 2013 Oznámení o
spole ném jednání o návrhu Územního plánu Dolní Rychnov a k tomuto vydává následující stanovisko:

Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
P íslu ným orgánem ochrany p írody je M stský ú ad Sokolov.
ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Ing. Vin /221)
K návrhu nemáme p ipomínky. K zadání Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství
jako dot ený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb.,        o posuzování vliv  na ivotní prost edí a o
zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon        o posuzování vliv  na ivotní prost edí), ve zn ní pozd j ích
p edpis  vydal stanovisko zn. 724/ZZ/12 ze dne 29. 02. 2012 s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv  na ivotní
prost edí po adavky na vyhodnocení vliv  Územního plánu Dolní Rychnov na ivotní prost edí, ani na
zpracování variantního e ení.

ØBez p ipomínek.

Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek

ØBez p ipomínek.

Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Hrdinová/415)
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní
pozd j ích p edpis , uplat uje stanovisko k územn  plánovací dokumentaci (k návrhu ÚP) obecní ú ad obce s
roz í enou p sobností, tedy M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j ích
p edpis , k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov bude dle dohody s po izovatelem, obcí, projektantem na
spole ném jednání o návrhu Územního plánu Rychnov dne 11. 2. 2013 uplatn no po dopln ní zem d lské p ílohy
s aktuálním podkladem BPEJ. Dle sd lení po izovatele byla podn tem k ov ení údaj  BPEJ p ipomínka fyzické
osoby v rámci projednání návrhu územního plánu dle § 50 odst. 3 stavebního zákona.

ØStanoviska orgánu ochrany ZPF zn. 572/ZZ/13 ze dne 02.05.2013, zn. 2563/ZZ/13 ze dne
21.08.2013 a zn. 4087/ZZ/13 ze dne 16.12.2013 jsou uvedena a vyhodnocena ní e.

Geologie a hornictví  (Ing. Ra ka/217)
Podrobnosti k e ené problematice jsou uvedeny na webových stránkách eské geologické slu by-Geofondu -
www.geofond.cz - v rámci zálo ky Státní geologická slu ba , oddíl Informace o P , ást Mapy lo iskové
ochrany , Mapy poddolovaných území  a Mapy sesuvných území .
Aktuální informace o výhradních lo iskách, dobývacích prostorech, chrán ních lo iskových územích, chrán ných
územích pro zvlá tní zásahy do zemské k ry, poddolovaných územích, sesuvech a sesuvných územích v etn
základních údaj  k jednotlivým objekt m (tzv. signální údaje) jsou trvale voln  p ístupné na zálo ce Webové
aplikace    Geologický mapový server   v levé ásti menu: Úlohy   Surovinový informa ní subsystém
(SurIS) , Údaje o území , Vlivy d lní innosti (informace o poddolovaných územích, hlavní d lní díla, deponie
(haldy))  nebo Sesuvy (informace o sesuvných územích) .
V p ípad , e se stavba nachází v chrán ném lo iskovém území (CHLÚ), m e dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona
. 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis rozhodnutí o

umíst ní staveb a za ízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat p íslu ný orgán podle zvlá tních p edpis  jen na
základ závazného stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti, vydaného po projednání s obvodním bá ským
ú adem, který navrhne podmínky pro umíst ní, pop ípad  provedení stavby nebo za ízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona adatel o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení v CHLÚ, které
nesouvisí s dobýváním, dolo í ádost tímto závazným stanoviskem.

ØPo izovatel bere na v domí.
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Odpadové hospodá ství (Bc. R ková/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dal ích zákon  v platném
zn ní uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz í enou p sobností, v tomto p ípad
M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ochrana ovzdu í (Ing. Ve e ová/646, Mgr. Harzerová/595)
Bez p ipomínek

ØBez p ipomínek.

Vodní hospodá ství (Ing. Vale ková, DiS./229)
P íslu ným ú adem k vyjád ení je M Ú Sokolov, odbor ivotního prost edí.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ing. Regina Kindratová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 572/ZZ/13 ze dne 02.05.2013

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j ích
p edpis , k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad) obdr el oznámení
M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a míst  spole ného jednání o návrhu
Územního plánu Dolní výzvu pro uplatn ní stanoviska ve lh t  30 dn  ode dne jednání, které se koná dne 11. 2.
2013. Termín pro uplatn ní stanoviska byl po izovatelem posunut vzhledem k nutnosti zajistit úpravu grafické ásti
výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu.
Krajský ú ad, orgán ochrany zem d lského p dního fondu p íslu ný dle ustanovení § 13 zákona NR . 334/1992
Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon), posoudil dokumentaci
návrhu Územního plánu Dolní Rychnov podle zákona a s ohledem na postup k zaji t ní ochrany zem d lského
p dního fondu (dále jen ZPF) p i zpracování a projednávání územn  plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky
M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF.  Rovn  bylo p ihlédnuto k metodickému
pokynu M P R - odboru lesa a p dy ze dne 1. 10. 1996 .j. OOLP/1067/96 (dále jen metodický pokyn) a
metodickému doporu ení Vyhodnocení  p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF v územním plánu
z ervence 2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu územního plánu, jejím  projektantem je autorizovaný architekt
Ing. arch. Miroslav Míka, datum zpracování listopad 2012, dopln ní ze dne 20. 3. 2013 o úpravu grafické
ásti výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu, stanoviska krajského ú adu k návrhu zadání

Územního plánu Dolní Rychnov .j. 724/ZZ/12 ze dne 29. 2. 2012. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska
orgánu ochrany ZPF Ministerstva ivotního prost edí .j. 445/530/13, 15409/ENV/13 ze dne 5. 3. 2013 a ze
vzájemného projednání tohoto stanoviska v etn  dodate ného dopln ní úpravy grafické ásti, stanoviska
orgánu ochrany ZPF M stského ú adu Sokolov .j. 42015/2013/O P/EVBR ze dne
26. 4. 2013, dohody o zmen ení záboru lokality 8.
Krajský ú ad p íslu ný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích ZPF e eným
v návrhu Územního plánu Dolní Rychnov na základ  posouzení p edlo ené dokumentace v etn  dodate ného
dopln ní, spole ného jednání o návrhu na M stském ú adu Dolní Rychnov, místního et ení, s p ihlédnutím ke
stanovisku Ministerstva ivotního prost edí a M stského ú adu Sokolov uplat uje z hlediska ochrany ZPF
následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona:

1. Ve vým e p edlo ené k posouzení pro urbanistické zám ry v eho druhu je v navrhovaném e ení
cca 72,16 ha p dy (v t ina rozvojových ploch cca 46,46 ha je p evzata z platného územního plánu).
Vým ra navrhovaného záboru zem d lské p dy je 37,56 ha, z toho 35,80 ha je p edpokládané odn tí
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pro funk ní vyu ití bydlení, 0,21 ha pro funk ní vyu ití ob anského vybavení, 1,06 ha pro funk ní
vyu ití výroby a skladování, 0,13 ha pro funk ní vyu ití dopravní infrastruktura, 0,36 ha pro
funk ní vyu ití smí ené nezastav ného území. Podstatná ást záboru zem d lské p dy cca 20,42 ha
je navrhována na plochách II. t ídy ochrany (55 % z celkové rozlohy), 5,33 ha III. t ídy ochrany (14
% z celkové rozlohy), 9,11 ha IV. t ídy ochrany (24 % z celkové rozlohy), 2,70 ha V. t ídy ochrany
(7 % z celkové rozlohy).
V návrhu Územního plánu Dolní Rychnov jak uvádí i projektant jsou respektovány návrhem vyu ití
pozemk  v zastav ném území, v návaznosti na zastav né území a vyu ití ostatních ploch zásady ochrany
ZPF. Dle orgán  ochrany ZPF velké po adavky na zábor zem d lské p dy, z velké v t iny za azené do II.
t ídy ochrany, nezohled ují dosavadní územní vývoj v oblasti bydlení a nezd vod ují dostate n  pot ebu
v t ího rozsahu navr ených ploch.
Ø Po izovatel bere na v domí.

2. Pro ú ely ochrany ZPF jsou lokality navr ené k záboru ozna eny ísly 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
17, 18, 20, 21, 25,29, 33, 44, 45, 49, 51.

Ø Po izovatel bere na v domí

3. K lokalitám s navrhovaným záborem zem d lské p dy nad 10 ha poskytlo krajskému ú adu ve
smyslu lánku II odst. 1 Metodického pokynu stanovisko M P.
Krajský ú ad projednal s M P lokality, kde návrh na zm nu vyu ití zem d lské p dy p esahuje vým ru 10
ha. Jsou to: lokalita 8  12,37 ha, navrhované vyu ití pro bydlení v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o
zem d lskou p du v kultu e orná p da, z velké v t iny za azené do II. t ídy ochrany.
Krajský ú ad po projednání s M P konstatuje, e v návrhu územního plánu obce Dolní Rychnov jsou takto
rozsáhlé zábory zem d lské p dy pro daný ú el zcela nedostate n  zd vodn ny. Realizací navrhovaného
zám ru budou dot eny p dy II. t ídy ochrany, tedy p dy vysoce chrán né, s nadpr m rnou produk ní
schopností. Av ak vzhledem ke skute nosti, e navr ená plocha lokality 8 (Z3) navazuje v severní ásti na
zastav nou ást obce, krajský ú ad v tomto p ípad  s návrhem souhlasí za podmínky výrazné redukce
rozlohy navrhovaného záboru. Po vzájemném projednání a dohod  po izovatele se starostkou obce paní
Annou Klímovou ze dne 17. 4. 2013 se výjime n  souhlasí se za azením zmen ené plochy lokality 8 (Z3) o
vým e 4,85 ha.
Dále jsou to: lokalita 18  0,25 ha, navrhované vyu ití pro plochu smí enou obytnou,
19  8,63 ha, navrhované vyu ití pro plochu smí enou obytnou, 20  6,12 ha, navrhované vyu ití pro
plochu smí enou obytnou v k.ú. Dolní Rychnov. Vzhledem ke skute nosti, e jednotlivé plochy lokalit na
sebe bezprost edn  navazují a jsou navr eny pro shodné funk ní vyu ití, je t eba tyto plochy posuzovat jako
celek o celkové vým e cca 15,00 ha.
Krajský ú ad po projednání s M P konstatuje, e v návrhu územního plánu jsou takto rozsáhlé zábory
zem d lské p dy pro daný ú el zcela nedostate n  zd vodn ny. Vzhledem ke skute nosti, e navr ená
plocha lokalit nenavazuje na zastav nou ást obce a e navr eným záborem budou dot eny p dy II. t ídy
ochrany, tedy p dy vysoce chrán né, s nadpr m rnou produk ní schopností, krajský ú ad nesouhlasí se
za azením plochy lokalit 18, 19, 20 (Z2) o celkové vým e cca 15 ha. Zám r odporuje § 4 písm. b) a § 5
odst. 1 zákona.
Ø Lokalita . 8 bude zmen ena na 4,85 ha, zbývající ást bude vymezena jako územní

rezerva pro bydlení.
Ø Lokalita . 18 bude ponechána v plo e smí ené obytné a zábor bude od vodn n.
Ø Lokality . 19, 20  budou vymezeny pro výrobu a skladování, zábor od vodn n.
Ø Po izovatel po ádá o nové stanovisko orgán ochrany ZPF.

4. Lokalita 1  0,97 ha, navrhované vyu ití pro bydlení v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o zem d lskou p du
v kultu e orná p da za azenou do III. t ídy ochrany. Se za azením plochy lokality 1 (Z2) navr ené ze t í
stran v návaznosti na zastav né území a komunikaci, za azené do III. t ídy ochrany se dle ustanovení § 4
písm. a) zákona souhlasí.
Ø Souhlasné stanovisko.
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5. Lokalita 3  0,28 ha, navrhované vyu ití pro bydlení,  4  0,14 ha, navrhované vyu ití pro bydlení
v k.ú. Dolní Rychnov. Lokality na sebe bezprost edn  navazující vytvá í plochu o celkové vým e
cca 0,42 ha zem d lské p dy. Jedná se o zem d lskou p du v kultu e trvalý travní porost za azenou
p evá n  do IV. a V. t ídy ochrany. Se za azením plochy lokalit 3, 4 (Z3) o celkové vým e 0,42 ha,
navr ené v návaznosti na zastav né území, za azené p evá n  do ni í t ídy ochrany, se dle
ustanovení § 4 písm. a) zákona souhlasí.
Ø Souhlasné stanovisko.

6. Lokalita 9  0,70 ha, navrhované vyu ití pro bydlení,  10  1,30 ha, navrhované vyu ití pro bydlení
v k.ú. Dolní Rychnov. Lokality na sebe bezprost edn  navazující vytvá í plochu o celkové vým e
cca 2,00 ha zem d lské p dy. Jedná se o neudr ovanou zem d lskou p du, porostlou nálety d evin
v kultu e zahrada, za azenou p evá n  do II. t ídy ochrany. Se za azením plochy lokalit 9, 10 (Z3) o
celkové vým e 2,00 ha, navr ené vedle p írodní zem d lské plochy navazující na zastav né území,
se i p es za azení p evá n  do vy í t ídy ochrany dle ustanovení § 4 písm. a) zákona výjime n
souhlasí.
Ø Souhlasné stanovisko.

7. Lokalita 11  0,71 ha, navrhované vyu ití pro bydlení, 12  0,22 ha, navrhované vyu ití pro bydlení,
14  0,33 ha, navrhované vyu ití pro bydlení, 17  0,2,14 ha, navrhované vyu ití pro bydlení, 33 
1,06 ha, navrhované vyu ití pro výrobu a skladování v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o zem d lskou
p du v kultu e zahrada a orná p da, za azenou do III., IV. t ídy ochrany. Se za azením plochy
lokalit 11, 12, 14, 17 (Z1), 33 (Z6), navr ených v návaznosti na zastav né území, za azených do
ni í t ídy ochrany, se dle ustanovení § 4 písm. a) zákona souhlasí. Do grafické ásti výkresu
p edpokládaných zábor  p dního fondu bude dopln no ozna ení lokality 33 (Z6).
Ø Souhlasné stanovisko.

8. Lokalita 21  0,25 ha, navrhované vyu ití pro bydlení, 51  0,34 ha, navrhované vyu ití pro smí ené
nezastav né území v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o zem d lskou p du v kultu e zahrada za azenou
p evá n  do II. a V. t ídy ochrany. Se za azením plochy lokalit 21, 51 (K1) navr ené v zastav ném
území se dle ustanovení § 4 písm. a) zákona souhlasí.
Ø Souhlasné stanovisko.

9. Lokalita 25  1,39 ha, navrhované vyu ití pro bydlení v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o
zem d lskou p du v kultu e p evá n  trvalý travní porost za azenou do V. t ídy ochrany. Se
za azením plochy lokality 25 (Z8) bez návaznosti na zastav né území se i p es ni í t ídu ochrany
dle ustanovení § 4 písm. b) zákona nesouhlasí.
Ø Nesouhlasné stanovisko.
Ø Lokalita 25 (Z8) bude z návrhu ÚP Dolní Rychnov vypu t na.

10. Lokalita 29  0,21 ha, navrhované vyu ití pro ob anské vybavení v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o
zem d lskou p du v kultu e zahrada za azenou do III. a IV. t ídy ochrany. Se za azením plochy lokality 29
obklopené zastav ným územím se dle ustanovení § 4 písm. a) zákona souhlasí.
Ø Souhlasné stanovisko.

11. Lokalita 44  0,12 ha, navrhované vyu ití pro dopravní infrastrukturu v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o
zem d lskou p du v kultu e orná p da za azenou do II. t ídy ochrany. Se za azením plochy lokality 44
roz i ující stávající komunikaci se i p es vy í t ídu ochrany dle ustanovení § 4 písm. a) a c) zákona
výjime n  souhlasí. V grafické ásti výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu je obtí né nalézt íslo
lokality v modré barv .
Ø Souhlasné stanovisko.

12. Lokalita 45  0,01 ha, navrhované vyu ití pro dopravní infrastrukturu v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o
zem d lskou p du v kultu e trvalý travní porost za azenou do V. t ídy ochrany. Se za azením plochy
lokality 45 pro cyklotrasu, za azené do ni í t ídy ochrany, se dle ustanovení § 4 písm. a) a c) zákona
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souhlasí. V grafické ásti výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu je obtí né nalézt íslo lokality
ve luté barv .
Ø Souhlasné stanovisko.

13. Lokalita 49  0,02 ha, navrhované vyu ití pro smí ené nezastav né území v k.ú. Dolní Rychnov.
Jedná se o zem d lskou p du v kultu e zahrada za azenou do V. t ídy ochrany. Se za azením plochy
lokality 49 ( ást K2) navr ené v lesnaté plo e K2 se dle ustanovení § 4 písm. a) zákona souhlasí.
Ø Souhlasné stanovisko.

14. Plochy lokalit 2 (Z4), 5 (Z3), 6 (Z3), 7 (Z3), 13, 15, 16, 22 (Z4), 23 (Z7), 24 (Z7), 26 (Z9), 27
(Z10), 28, 30 (Z2), 31 (Z2), 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52 (K4) nejsou
z hlediska zábor  ZPF projektantem vyhodnoceny, a proto nejsou p edm tem posouzení z hlediska
ochrany ZPF.
Ø Po izovatel bere na v domí.

15. Krajský ú ad upozor uje, e plochy smí ené nezastav ného území  sportovní (NSs) uvedené na str. 21
textové ásti jsou vyu ívány dle katastru nemovitostí jako sportovi t  a rekrea ní plocha, druh pozemku
ostatní plocha, tj. pro stávající golfové h i t . Sou asn  upozor uje na ur itý rozpor v údajích katastru
nemovitostí a grafické ásti výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu, kde je na golfovém h i ti
znázorn na zem d lská p da za azená do III., IV. a V. t ídy ochrany. To v ak není mo né, proto e golfové
h i t  by m lo být vedeno v ostatních plochách. Proto ádá po izovatele o prov ení správnosti t chto údaj .
Dále ádá o zapracování Plánu sanace a rekultivace na období 2011 - 2015, p ílohy íslo 5, lokalita Silvestr,
kde jsou ji  znázorn ny ukon ené zem d lské rekultivace a rozpracované lesnické rekultivace. Krajský ú ad
doporu uje, aby plocha NSs byla v textové ásti územního plánu i v jeho od vodn ní uvedena tak, aby
nemohla být vyu ita zejména pro stavbu budov, aby na její plo e byly umíst ny pouze herní prvky.
Ø V návrhu ÚP budou zohledn ny dokon ené rekultivace.
Ø Plocha golfu bude prov ena podle údaj  v KN a dle výsledku bude p ípadn  upraven

návrh ÚP z hlediska zábor  ZPF.

16. Dále ádá u plochy smí ené nezastav ného území  rekrea ní nepobytové (NSr) zohlednit Plán
sanace a rekultivace na období 2011 - 2015, p íloha íslo 5, lokalita Silvestr, kde jsou znázorn ny
rozpracované zem d lské, lesnické a hydrické rekultivace. Obdobn  i u plochy lokality 52 (K4), kde
jsou ji  ukon ené zem d lské rekultivace.
Ø Budou zohledn ny dokon ené rekultivace.

17. Hranice zastav ného území je vymezena ke dni 12. 11. 2011.
Ø Po izovatel bere na v domí.

18. Krajský ú ad po aduje v grafické ásti Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu ponechat
ísla p.p. ., doporu uje doplnit údaje o uspo ádání struktury p dního fondu v území nap . zna kou

druhu pozemku (orná p da, zahrada a sad, TTP, ostatní plocha, PUPFL). Chybí znázorn ní
dobývacího prostoru. Dále dát do souladu grafickou ást výkres p edpokládaných zábor  p dního
fondu s tabulkou, kde jsou nap . lokality 2, 23, 24 uvedeny v tabulce bez záboru ZPF. Upozor uje,
e p.p. . 981/1, 981/4 jsou v kultu e les, golfové h i t  je ostatní plocha. Doporu uje znázornit

pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, up esnit znázorn ní zem d lské p dy s t ídou ochrany I. a  V a
ostatních ploch. Doporu uje dát hranici lokality záboru p dního fondu ervenou nebo jinou
výraznou barvou. Dále doporu uje v dal ím stupni Územního plánu Dolní Rychnov rozli ení dvou
druh  záboru p dního fondu (nový a d íve schválený zábor dle legendy) vypustit. Doporu uje
znázornit v grafické ásti Výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu: hranice rozvojových
ploch, hranice lokalit záboru ZPF a v legend  tohoto výkresu uvést ozna ení rozvojové plochy -
Z1 ,  ozna ení lokality záboru ZPF  1 . Do textové ásti vlo it p evodovou  tabulku v ech
lokalit mezi íslem rozvojové plochy (nap . Z2) a k tomu p íslu ným íslem nebo ísly lokalit záboru
ZPF (nap . 18, 19, 20) s uvedením funk ního vyu ití.
Ø Bude respektováno.
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Ø V návrhu ÚP budou uvedena ísla pozemk  a dle technických mo ností také druh
pozemku.

Ø Dobývací prostor se na území Dolního Rychnova nevyskytuje  v návrhu ÚP bude
uvedeno do souladu.

Ø Grafická ást a tabulka zábor  p dního fondu budou uvedeny do souladu.
Ø Doporu ení budou v návrhu ÚP zohledn na.

19. Textovou ást v bodech B.9.5. Areály a objekty staveb zem d lské prvovýroby, B.9.7. Variantní
e ení, B.9.8. Stanovené dobývací prostory na str. 57 je nutno dopracovat konkrétn ji. Zem d lský

areál vyzna it v grafické ásti Výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu.
Ø Bude respektováno.
Ø Dobývací prostor se na území Dolního Rychnova nevyskytuje  v návrhu ÚP bude

uvedeno do souladu.

20. Pro zpracování dal ího stupn  Územního plánu Dolní Rychnov krajský ú ad po aduje zachovat
stejné ozna ení lokalit jako u tohoto návrhu.
Ø Bude respektováno.

21. Body 1  20 po aduje krajský ú ad zapracovat do návrhu dal ího stupn  Územního plánu Dolní
Rychnov.
Ø Body 1  20 budou v návrhu ÚP Dolní Rychnov respektovány v souladu

s vyhodnocením.

Upozorn ní: V p ípad  zm ny rozsahu záboru zem d lské p dy (roz í ení ploch na pozemcích ZPF) je nutné
dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF a po ádat o stanovisko krajský
ú ad, orgán ochrany ZPF.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu.

Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 2563/ZZ/13 ze dne 21.08.2013

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j ích
p edpis , k p epracovanému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad ) obdr el dne 25.
7. 2013 ádost o stanovisko k p epracovanému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov. Na základ  stanoviska
orgánu ochrany zem d lského p dního fondu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013 a na základ  p ipomínek uplatn ných
dle § 50 odst. 3 stavebního zákona byla provedena po izovatelem úprava návrhu Územního plánu Dolní Rychnov 
grafická ást v rozsahu koordina ního výkresu a výkresu p edpokládaných zábor  p dního fondu; textová ást
v rozsahu kapitoly Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. V p epracovaném návrhu územního plánu do lo zejména k následujícím
úpravám: zmen ení záboru lokality . 8, zm na vyu ití lokality . 19, zm na vyu ití lokality . 20, vypu t ní lokality
. 25.

Krajský ú ad, orgán ochrany ZPF posoudil p edlo enou dokumentaci podle zákona a s ohledem na postup k zaji t ní
ochrany zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF ) p i zpracování a projednávání územn  plánovací
dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF.
Rovn  bylo p ihlédnuto k metodickému pokynu M P R - odboru lesa a p dy ze dne 1. 10. 1996 .j.
OOLP/1067/96 a metodickému doporu ení Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF
v územním plánu  z ervence 2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace, jejím  projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Miroslav Míka, datum
zpracování ervenec 2013, stanoviska krajského ú adu k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov .j. 572/ZZ/13 ze
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dne 2. 5. 2013. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska M P .j. 1651/530/13, 55323/ENV/13 ze dne 7. 8. 2013, ze
stanoviska orgánu ochrany ZPF M stského ú adu Sokolov .j. 76564/2013/O P/EVBR ze dne  20. 8. 2013.
Krajský ú ad p íslu ný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích ZPF e eným
v návrhu Územního plánu Dolní Rychnov na základ  posouzení p edlo ené dokumentace, spole ného jednání o
návrhu na Obecním ú ad  Dolní Rychnov, místního et ení, s p ihlédnutím ke stanovisku M P a M stského ú adu
Sokolov uplat uje z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona:

1. K lokalitám s navrhovaným záborem zem d lské p dy nad 10 ha poskytlo krajskému ú adu ve smyslu
lánku II odst. 1 Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy M P ze dne 1. 10. 1996 .j.

OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze ZPF podle zákona . 334/1992 Sb., o ochran  ZPF, ve zn ní
pozd j ích p edpis  stanovisko M P. Krajský ú ad projednal s M P lokality, kde návrh na zm nu
vyu ití zem d lské p dy p esahuje vým ru 10 ha. Jsou to:
v k.ú. Dolní Rychnov lokality . 18, 19, 20, které na sebe bezprost edn  navazují  cca 15 ha, navrhované
vyu ití pro plochy smí ené obytné a plochy výroby a skladování. Jedná se o zem d lskou p du v druhu orná
p da.
Krajský ú ad konstatuje, e v návrhu územního plánu obce Dolní Rychnov jsou takto rozsáhlé zábory
zem d lské p dy pro daný ú el zcela nedostate n  zd vodn ny. Povinností po izovatele a projektanta
územn  plánovacích podklad  je navrhnout a zd vodnit takové e ení, které je z hlediska ochrany ZPF
nejvýhodn j í. P i tom musí nále it  vyhodnotit p edpokládané d sledky navrhovaného e ení na ZPF a to
zpravidla ve srovnání s jiným mo ným e ením. Tato podmínka v tomto p ípad  v ak spln na nebyla.
V blízkém okolí je dostatek ploch ur ených pro uvedené vyu ití, jejich  kapacita není doposud zcela
napln na.
Vzhledem ke skute nosti, e navr ená lokalita nenavazuje na zastav nou ást obce a e navr eným záborem
budou dot eny p dy II. t ídy ochrany, tedy p dy vysoce chrán né, s nadpr m rnou produk ní schopností,
které jsou zem d lsky obhospoda ovány, krajský ú ad po aduje zachovat tyto plochy pro zem d lskou
výrobu.
Zám r odporuje § 4 písm. b) a § 5 odst. 1 zákona.
Ø Lokalita . 18 a 19 budou z návrhu ÚP vypu t ny.
Ø Lokalita . 20  bude zmen ena a vymezena pouze v rozsahu plochy za azené do IV. a V.
t ídy ochrany. Po izovatel v této souvislosti po ádá o nové stanovisko orgán ochrany
ZPF.

2. V k.ú. Dolní Rychnov lokalita . 8  4,85 ha, navrhované vyu ití plochy bydlení. Jedná se o
zem d lskou p du v druhu orná, za azenou p evá n  do II. t ídy ochrany. Krajský ú ad na základ
p edlo ených podklad  a výsledk  místního et ení výjime n  souhlasí se za azením zmen ené
plochy lokality . 8.
Ø Souhlasné stanovisko.

3. V k.ú. Dolní Rychnov lokalita . 25 je z návrhu dle po adavku vypu t na.
Ø Konstatování.

Stanovisko krajského ú adu k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013 z stává
nadále v platnosti.

Upozorn ní: V p ípad  zm ny rozsahu záboru zem d lské p dy (roz í ení ploch na pozemcích ZPF) je nutné
dopracovat Vyhodnocení ZPF a znovu po ádat o stanovisko zdej í orgán ochrany ZPF.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 4087/ZZ/13 ze dne 16.12.2013

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
P epracovaný návrh Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad ), který je
dle § 13 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále
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jen zákon ), orgánem ochrany zem d lského p dního fondu, obdr el Va i ádost o stanovisko
k p epracovanému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov. Na základ  stanovisek krajského ú adu .j.
572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013 a .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 byla provedena úprava návrhu Územního
plánu Dolní Rychnov  grafická ást v rozsahu hlavního výkresu a výkresu p edpokládaných zábor  p dního
fondu, dále textová ást v rozsahu kapitoly Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. V návrhu do lo k vypu t ní lokalit . 18 a .
19, zmen ení lokality . 20.
Posouzení vycházelo ze stanoviska krajského ú adu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013,
.j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a z p epracovaného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov.

Krajský ú ad p íslu ný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích zem d lského
p dního fondu e eným v p epracovaném návrhu Územního plánu Dolní Rychnov na základ  posouzení p edlo ené
dokumentace uplat uje z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu následující stanovisko podle § 5 odst. 2
zákona.
P edm tem posouzení je tato lokalita s návrhem na zm nu vyu ití zem d lské p dy:
Lokalita 20  3,32 ha, navrhované vyu ití pro výrobu a skladování v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o zem d lskou
p du v druhu orná p da, za azenou do IV. a V. t ídy ochrany.
Krajský ú ad na základ  p edlo ených podklad  souhlasí se za azením lokality 20 (Z2). P edlo ený návrh respektuje
zásady ochrany zem d lského p dního fondu, uvedené v § 4 zákona.
Lokality 18 a 19 jsou z návrhu dle po adavku vypu t ny.
ØSouhlasné stanovisko.

Podmínky a po adavky uplatn né z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu ve stanovisku krajského
ú adu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013 a .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 z stávají nadále v platnosti.
Upozorn ní: V p ípad  zm ny rozsahu záboru zem d lské p dy (roz í ení ploch na pozemcích zem d lského
p dního fondu) je nutné dopracovat Vyhodnocení zem d lského p dního fondu a znovu po ádat o stanovisko zdej í
orgán ochrany zem d lského p dního fondu.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

M stský ú ad Sokolov
Odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zn. OD /5442/2013/Me ze dne 21.01.2013

Stanovisko
Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40, odst. 4, písm. c)  zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd j ích p edpis  na základ  Va í ádosti pro pot eby ízení ve v ci
Spole ného jednání o Návrhu územního plánu obce Dolní Rychnov  sd luje, e s tímto s o u h l a s í .

Pro p ípadný zásah do t lesa komunikací I/6  (budoucí II/606), II/210, III/21022 a III/21026 v majetku
Karlovarského kraje bude nutné p edchozí stanovisko správce komunikací Krajské správy a údr by silnic
Karlovarského kraje, Policie R Krajského editelství Karlovarského a na eho silni ního správního ú adu.

Karel Merxbauer
silni ní hospodá ství

ØSouhlasné stanovisko.

M stský ú ad Sokolov
Odbor ivotního prost edí

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j.: 12972/2013/ZP/JIRY ze dne 12.03.2013

Vyjád ení ke spole nému jednání o návrhu Územního plánu Dolní Rychnov

Dne 16.01.2013 obdr el M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí ádost o vyjád ení k vý e
uvedenému návrhu. K návrhu ÚP Dolní Rychnov vydává odbor ivotního prost edí M stského ú adu
Sokolov následující vyjád ení:
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Ochrana p írody a krajiny: (Bc. Linda Tomeszová  359 808 166)
Jako orgán ochrany p írody a krajiny p íslu ný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb. o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákona) k uplat ování stanovisek k územním
plán m z hlediska p enesené p sobnosti obce s roz í enou p sobností, obecního a pov eného obecního
ú adu s návrhem ÚP Dolní Rychnov souhlasíme za p edpokladu spln ní následujícího po adavku:.

Jako orgán ochrany p írody p íslu ný k vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability dle §
77 odst. 2 zákona po adujeme roz í ení lokálního biocentra o pozemek p. . 1031 k.ú. Dolní Rychnov,
který je registrován jako významný krajinný prvek.

Dále jako orgán ochrany p írody p íslu ný dle § 76 odst. 2 písm. a) zákona sd lujeme, e na území obce
Dolní Rychnov byl v leto ním roce zru en registrovaný významný krajinný prvek Mok ad na pozemku
p. . 1047 k.ú. Dolní Rychnov (v sou asné dob  pozemek p. . 1047/3, k.ú. Dolní Rychnov) a dále
v sou asné dob  je vedeno ízení k op tovné registraci významného krajinného prvku Pinky na erném
vrchu , kterou bude zú ena p vodní registrace významného krajinného prvku na pozemku p. . 1005 k.ú.
Dolní Rychnov.

ØPo adavky budou zapracovány.
ØLokální biocentrum bude roz í eno o p. . 1031 v k.ú. Dolní Rychnov.
ØV návrhu ÚP budou zohledn ny zm ny u registrovaných významných krajinných prvk .

Ochrana zem d lského p dního fondu: (Ing. Eva Brichtová  359 808 176)
P íslu ným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska je Krajský ú ad
Karlovarského kraje.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je Krajský ú ad Karlovarského kraje.

Státní správa les : (Ing. Hubert Prágr  359 808 165)
Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a
dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska
p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností s návrhem ÚP Dolní Rychnov souhlasíme,
jeliko  pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa jsou a  na jednu výjimku na plo e 0,44 ha (dopravní nutnost)
respektovány jako nezastav né území kulturní krajiny, s p ípadným vyu itím jako lesoparky.
ØSouhlasné stanovisko.

Vodní hospodá ství: (Bc. So a Kinderová  359 808 163)
Jako vodoprávní ú ad p íslu ný dle § 106 odst. 2 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon , ve
zn ní pozd j ích p edpis  (vodní zákon) sd lujeme, e s Návrhem Územního plánu Dolní Rychnov souhlasíme za
p edpokladu spln ní ní e uvedeného po adavku na dopln ní.

Sv j souhlas vodoprávní ú ad od vod uje následovn :
- územní plán nenavrhuje ádné významné vodohospodá ské stavby.
- odkanalizování - rozsah stokové sít  je dán p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk  ur ených k

zástavb . P edpokládá se p evá n  gravita ní odvád ní odpadních vod.
- zásobování vodou - návrh zásobování pitnou vodou vychází ze sou asného stavu vybudovaných sítí. Pro sídlo

Dolní Rychnov je navr eno roz í ení systému zásobování pitnou vodou p i vyu ití rozvodu stávajícího. V sídle
bude roz i ován nový vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované výstavby, který bude slou it i k po árním
ú el m.

Ve vyjád ení M stského ú adu Sokolov, odboru ivotního prost edí ze dne 08.03.2012, .j. 13639/2012/ZP/JIRY,
bylo v ásti Vodní hospodá ství sd leno, e vodoprávní ú ad s Návrhem zadání Územního plánu Dolní Rychnov
souhlasí za p edpokladu, e navr ená koncepce vodního hospodá ství bude v souladu s platnou legislativou na úseku
vodního práva  p edev ím zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích
p edpis  (nap . § 5 odst. 3) a p edpis  podle n ho vydaných a e akumulace srá kových vod, jejich vsakování a
odvád ní ze zastav ných ploch nebo zpevn ných ploch bude v souladu s Vyhlá kou . 501/2006 Sb., o obecných
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po adavcích na vyu ívání území, ve zn ní pozd j ích p edpis  - § 20 odst. 5 písm. c) - z tohoto d vodu tedy
po adujeme, aby byl uvedený text do návrhu ÚP Dolní Rychnov dopln n.

ØNávrh ÚP Dolní Rychnov bude dopln n dle po adavku.
Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí

M stský ú ad Sokolov
Odbor stavební a územního plánování

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zn.: SÚP/16784/2013/ t ze dne 19.02.2013

V c: oznámení spole ného jednání o návrhu územního plánu Dolní Rychnov  stanovisko

M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e, p íslu ný dle
ustanovení § 29 zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných p edpis , obdr el dne
16.1.2013 oznámení spole ného jednání o návrhu územního plánu Dolní Rychnov.
K oznámenému spole nému jednání o návrhu územního plánu Dolní Rychnov nadále platí vydané stanovisko
orgánu státní památkové pé e M stského ú adu Sokolov pod .j. SÚP/15819/2012/ t ze dne 20. února 2012 (zn ní
následuje).

j.: SÚP/15819/2012/ t ze dne: 20.02.2012
V c: oznámení projednání návrhu zadání územního plánu Dolní Rychnov  stanovisko
M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e, p íslu ný dle
ustanovení § 29 zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných p edpis  (dále jen zákona
o státní památkové pé i) obdr el dne 13.2.2012 oznámení projednání návrhu zadání územního plánu Dolní
Rychnov.
K oznámenému návrhu zadání územního plánu není z hlediska zájm  státní památkové pé e zásadních p ipomínek,
av ak je nutné zachovat a respektovat památkovou zónu dle vyhlá ky . 249/1995 Sb. Ministerstva kultury, o
prohlá ení území historických jader vybraných obcí a jejich ástí za památkové zóny.
Rozsah památkové zóny v Dolním Rychnov  je vymezen hranicí, která za íná na severu na spojnici Sokolovské t ídy
a Husovy ulice, podél této ulice mí í k jihu po severní hranici p. . 29/1, po severní hranici p. . 30 se lomí
k východu a podél p. . 31 se op t lomí k jihu, obíhá p. . 51/1, pokra uje podél p. . 53, 54 a 55, na jihu dále obíhá
p. . 59 a 54/1, podél ji ní strany této parcely se hranice stá í k severozápadu a mí í dále podél Dolnorychnovského
potoka p. . 122, po ji ní a dále západní hranici p. . 137/1, 138, 155 a 136 se dostává k Sokolovské t íd  a po
severní hranici p. . 130/1 mí í k severu k výchozímu bodu.
Dále upozor ujeme, e v obci a kat. území Dolní Rychnov se nachází lokalita, která je vedena ve Státním
archeologickém seznamu R, a to:
1)  Dolní Rychnov  jádro vsi.
Celé území je mo no pova ovat za území s potencionálními archeologickými nálezy.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové pé e v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i.

Jana astná
referent odboru stavební a územního plánování

ØPo adavky budou respektovány.

Stanovisko KÚKK  dle § 50 odst. 7 stavebního zákona

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
zn.: 6/RR/14-2 ze dne 17.01.2014

Stanovisko krajského ú adu  správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 27.12. 2013 ádost o stanovisko
k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov (dále také jen ÚP ), zpracovaného ke dni 16.11.2012, a opis stanovisek a
p ipomínek s vyhodnocením obdr ených po izovatelem ke spole nému jednání a zve ejn ní návrhu ÚP k podávání
p ipomínek ve ejností. Návrh ÚP m l ji  zdej í ú ad k dispozici.
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M stský ú ad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování (dále jen po izovatel ), po izuje ÚP v souladu s ust.
§6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd j ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zmocn ný ust. § 7 odst. 1 písm. g), a ust. § 178 zák.
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis , a v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, vydává

v p enesené p sobnosti stanovisko krajského ú adu  správního orgánu územního plánování k návrhu ÚP Dolní
Rychnov a k vý e uvedeným podklad m.

1. Základní údaje:
Návrh ÚP byl zpracován Ing. arch. Miroslavem Míkou, aut. arch., MARKANT, Mariánské Lázn , ke dni
16.11.2012. Návrh ÚP byl zpracován na základ  schválení zám ru na po ízení ÚP Zastupitelstvem obce Dolní
Rychnov (dále jen ZODR ) dne 7.12.2010, upravené zadání ÚP bylo schváleno ZODR dne 24.4.2012.
ÚP e í, aby sídlo bylo rozvíjeno jako souvisle urbanizované území se zachováním historických cenných objekt . Ve
volné krajin  nebudou vytvá ena nová sídla a sídelní lokality. Urbanistická koncepce zachovává relativní ucelenost
sídla, zachovává strukturu obce a navrhuje ji doplnit o výrobní plochy smí ené, které umo ní roz í enou nabídku
slu eb a drobné neru ící p idru ení výroby. Nov  jsou dopln ny plochy p evá n  rodinného bydlení. Novým prvkem
jsou plochy smí eného nezastav ného území  lesnické, ur ené pro lesopark.

2. Posouzení souladu návrhu ÚP a p edlo ených podklad  z hlediska koordinace vyu ívání území
s ohledem na ir í územní vztahy, a souladu s politikou územního rozvoje  PÚR 2008 a s územn  plánovací
dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarskéo kraje  ZÚR KK:

- zdej ím odborem nebyly zji t ny rozpory.

Poznámky na záv r: (zdej í ú ad p íslu ný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd j ích p edpis , a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona)

- U citace stavebního zákona, správního ádu, a provád cí vyhlá ky . 500/2006 Sb. v úvodu návrhu ÚP je
pot eba doplnit dov tek:  , v platném zn ní, , (novela vyhl. . 458/2012 Sb. platná od 1.1.2013).

- Kapitola B.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, zde Politikou územního rozvoje 2008,
v od vodn ní ÚP, je podle na eho názoru zpracováno nedostate n  (chybí nap . zhodnocení napln ní
kapitoly 2 Republikové priority územního plánování pro zaji t ní udr itelného rozvoje území p i zpracování
ÚP)  toto je nutno doplnit v úprav  návrhu ÚP p ed ízením podle ust. § 52 stavebního zákona.

- V kapitole B.2.2. Vyhodnocení souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, zde ZÚR KK,
v od vodn ní ÚP, budou dopln ny zám ry ze ZÚR KK i s íslováním ze ZÚR KK tj. nap . plocha
nadmístního významu Pr myslová zóna Dolní Rychnov /5/, zám ry: D.03, D.83, E.05  VVN 440 kV,
T.06, T.07, U.555 s vyhodnocením, jak jsou v ÚP zapracovány a zohledn ny. Pokud ji  tyto zám ry byly
realizovány, i pokud p i zp esn ní do m ítka ÚP do e eného území nezasahují, musí to být v odvodn ní
konstatováno  toto je nutno doplnit v úprav  návrhu ÚP p ed ízením podle ust. § 52 stavebního zákona.

- Doporu ujeme po izovateli získat stanoviska dot ených orgán , které je dosud ke spole nému jednání
neuplatnily.

Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje

ØDoporu ení v rozsahu poznámek na záv r budou v návrhu ÚP zohledn na.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán dle § 52 odst. 3 stavebního zákona

Ministerstvo obrany R
Odd lení ochrany územních zájm  Praha, Sekce ekonomická a majetková MO
Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 - Staré M sto

. j. 81891/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 01.07.2015

V c: Návrh územního plánu Dolní Rychnov  ve ejné projednání

Ministerstvo obrany R, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sd luje, e obdr ela ádost o projednání návrhu
územního plánu Dolní Rychnov.



46                                       Územní plán Dolní Rychnov

46

Vý e uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základ  ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona .
222/1999 Sb., o zaji ování obrany eské republiky v platných zn ních a resortních p edpis .

Ministerstvo obrany  eská republika, jeho  jménem jedná Dana Horská, referent spole né státní správy a
samosprávy odd lení ochrany územních zájm  Odboru ochrany územních zájm  a ízení program  nemovité
infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základ  pov ení ministra ob any .j. 2613/2014-1140 ze
dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2 zák. . 219/2000 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis , v souladu
s Rozkazem ministra obrany . 39/2011 V stníku MO, ro ník 2011, ástka 16

vydává souhlasné stanovisko
k p edlo enému Návrhu územního plánu Dolní Rychnov

Vzhledem k tomu, e SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funk ního vyu ití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zaji ování obrany a bezpe nosti státu, nemáme k e ené ÚPD p ipomínek.

Kontaktní osoba: Dana Horská  telefon 973 287 117

Ing. Ale  Mecner
editel
ØSouhlasné stanovisko.

Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: MPO 26152/2015 ze dne 01.06.2015

V c: Návrh Územního plánu D. Rychnov  ve ejné projednání

Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplat ujeme k vý e uvedené územn  plánovací dokumentaci podle
ustanovení § 52 stavebního zákona p ipomínky.

Rozvojové lokality situované v plo e výhradního lo iska Tisová u Sokolova  Silvestr je nezbytné e it ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona. Nap . vyu ití plochy R1 limitovat asov  dokud nebudou vypo ádány zásoby
výhradního lo iska, podobn  tak e it i men í plochy na okraji výhradního lo iska (Z4, SV 22). Prakticky v echny
rozvojové plochy podléhají re imu umis ování staveb podle § 18 a § 19 horního zákona, který se ale vztahuje a
k fázi umis ování staveb v rámci územního ízení.

Ing. Zby ek Sochor, Ph.D.
editel odboru hornictví a stavebnictví

ØPlocha R1 je v návrhu územního plánu Dolní Rychnov vymezena jako územní rezerva. Vyu ití této
rezervy v souladu s ú elem jejího vymezení lze jen na základ  zm ny územního plánu.

ØP ipomínka týkající se ostatních zastavitelných ploch (nap . Z4, SV 22) - bude e eno a
v následném územním resp. stavebním ízení.

Státní pozemkový ú ad
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17
Zn.: SPU 374007/2015 ze dne 17.07.2015

Stanovisko k ve ejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov

Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, jako v cn  a místn  p íslu ný správní ú ad
podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu a o zm n  n kterých
souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
ú adech a o zm n  zákona . 229/1991 Sb., o úprav  vlastnických vztah  k p d  a jinému zem d lskému majetku,
ve zn ní pozd j ích p edpis , sd luje následující:
V katastrálním území Dolní Rychnov nejsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
Nadále platí vyjád ení Ministerstva zem d lství  Pozemkového ú adu Sokolov .j. 26118-MZE-130730 ze dne
29.2.2012.



47                                       Územní plán Dolní Rychnov

47

K ve ejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov nemáme ádné dal í
p ipomínky ani námitky.
Ing. Josef Rau
vedoucí Pobo ky Karlovy Vary
ØBez p ipomínek a námitek.

Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov
zn.: SBS/17297/2015/OBÚ-08 ze dne 30.06.2015

Ve ejné projednání návrhu Územního plánu Dolní Rychnov

Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 02.06.2015 Va e oznámení o konání vý e
uvedeného jednání dne 15.07.2015. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství
(horní zákon), uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady
stanoviska k územním plán m a k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn  plánovací dokumentace
povinni p i územn  plánovací innosti vycházet z podklad  o zji t ných a p edpokládaných výhradních lo iskách
poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom postupují podle zvlá tních p edpis  a
jsou povinni navrhovat e ení, která jsou z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem
chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í.
Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského ke
zve ejn nému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov ádné p ipomínky.

JUDr. Ing. Milo  Matz, Ph.D.
p edseda ú adu

ØBez p ipomínek.

R  Státní energetická inspekce
Územní inspektorát pro Plze ský a Karlovarský kraj
Rejskova 3, 326 00 Plze  26
zn.: 419/15/32.103/Bá ze dne 09.06.2015

V c: Ve ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Dolní Rychnov

R-Státní energetická inspekce bere na v domí ve ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního
plánu Dolní Rychnov, které se koná dne 15.07.2015 na Obecním ú adu Dolní Rychnov, o kterém jste nás
informovali Ve ejnou vyhlá kou ze dne 01.06.2015 .j. 45799/2015/OSÚP/JADO.
Ing. Jitka Krausová
editelka územního inspektorátu

ØNeuplat uje p ipomínky.

Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov
Petra Chel ického 160, 356 01 Sokolov

.j.: HSKV-1785-2/2015-SO ze dne 09.06.2015

Koordinované závazné stanovisko dot eného orgánu na úseku po ární ochrany a ochrany obyvatelstva
Vy izuje za HZS: mjr. Ing. Zden k Koco, tel.: 950381152, fax: 950381102, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz
Název stavby: Návrh Územního plánu Dolní Rychnov
Místo stavby: obec Dolní Rychnov
Stavebník  investor: obec Dolní Rychnov
Projektant: Projektová kancelá  MARKANT, Mariánské Lázn
Druh dokumentace: Návrh Územního plánu Dolní Rychnov

Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona . 133/1985 Sb.,
o po ární ochran , ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o PO ), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona .
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239/2000 Sb., o integrovaném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , posoudil vý e
uvedenou dokumentaci p edlo enou dne 2. ervna 2015 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona
o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis

souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkou:

V dal ím stupni územn  plánovací dokumentace zapracovat do textové ásti územního plánu Dolní Rychnov:
1. návrh ploch pro po adované pot eby vyplývající z § 20 Vyhlá ky ministerstva vnitra . 380/2002

Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva,
2. hledisko po ární ochrany týkající se:

a. dostate ného mno ství vn j ích zdroj  po ární vody ( SN 730873), s vyu itím p ílohy
. 2 Na ízení Karlovarského kraje . 1 ze dne 10.2.2014, kterým se m ní na ízení

Karlovarského kraje . 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpe ení zdroj  vody
k ha ení po ár

b. p ístupových komunikací  dostate né í kové parametry a pr jezdnost pro po ární
vozidla ( SN 730802 a SN 730804).

mjr. Ing. Zden k Koco
vedoucí pracovi t  prevence, OOB a K
vrchní komisa

ØPo adavky budou zapracovány.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
zn.: 660/RR/15 ze dne 10.07.2015

Stanovisko krajského ú adu - nad ízeného správního orgánu územního plánování k ve ejnému projednání
upraveného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 2.6.2015 oznámení o konání ve ejného
projednání upraveného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen ÚP ), a o konání ve ejného projednání
dne 15.7.2015.
M stský ú ad Sokolov, Odbor stavební a územního plánovaní (dále jen po izovatel ), po izuje ÚP Dolní Rychnov
v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, p íslu ný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis , a dle ust.   § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona,
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, stanovisko krajského ú adu - nad ízeného správního
orgánu územního plánování k ástem zm n ným v upraveném návrhu ÚP od ve ejného projednání.

1.Základní údaje:
Návrh ÚP byl zpracován Ing. arch. Miroslavem Míkou, aut. arch., MARKANT, Mariánské Lázn , ke dni
16.11.2012. Návrh ÚP byl zpracován na základ  schválení zám ru na po ízení ÚP Zastupitelstvem obce Dolní
Rychnov (dále jen ZODR ) dne 7.12.2010. Upravené zadání ÚP bylo schváleno ZODR dne 24.4.2012. Úprava
návrhu p ed ízením o územním plánu byla zpracována ke dni 2.2.2015 a ve ejn  projednána bude 15.7.2015.

2. Posouzení souladu ástí zm n ných od spole ného jednání v upraveném návrhu ÚP z hlediska koordinace
vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje R, ve zn ní
Aktualizace . 1 (dále jen akt. PÚR ), a s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami
územního rozvoje Karlovarského kraje (zkrácen  ZÚR KK ):
Celou textovou ást ÚP je pot eba p ed vydáním ÚP upravit dle Politiky územního rozvoje R, ve zn ní Aktualizace
. 1 (dále akt. PÚR ), nap . citaci názvu, apod.. (Z akt. PÚR byl nap . vy at zám r E2 Vedení 400 kV v úseku:

propojení trafostanice Vítkov se SRN.)
Sd lujeme, e Vládou R byla akt. PÚR, po izovaná Ministerstvem pro místní rozvoj R, schválena, a je závazná od
17.4.2015 (viz metodické sd lení MMR:
http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf ).
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PÚR R, ve zn ní Aktualizace . 1, je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj R
(odkaz:
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-
9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf ).

Zárove  Vás informujeme, e bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje (dále jen akt. ZÚR ). Dokumentace je v sou asné dob  k nahlédnutí na webových
stránkách Karlovarského kraje (odkaz: http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ).
V sou asn  rozpracovaném návrhu akt. ZÚR je tento zám r (vymezen v ZÚR KK jako ve ejn  prosp ná stavba
E.05, která není v upr. návrhu ÚP Dolní Rychnov zapracována), navr en k vypu t ní. Jako podklad máme písemné
vyjád ení investora zám ru, tj. spole nosti EPS, a.s., . j.:613/03/14/16000 ze dne 7.3.2014, který upou tí od jeho
realizace.
Akt. ZÚR v ak nebyla vydána zastupitelstvem kraje, p ipomínáme zejména ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona
(po izovatel), a ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona (zastupitelstvo obce).
Projednání akt. ZÚR KK je pot eba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude ú innosti p ed vydáním ÚP, bude
pot eba ÚP uvést do souladu s ní.

3. P ipomínky na záv r: (zdej í ú ad p íslu ný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd j ích p edpis , a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona)
- v úvodním odstavci textové ásti návrhu ÚP musí být za citaci stavebního zákona . 183/2006 Sb., dopln n
dov tek: , v platném zn ní, ;
- v úvodním odstavci textové ásti návrhu ÚP musí být za citovaný § 171 správního ádu dopln no: a
následujících  (paragraf ).
- v úvodním odstavci textové ásti návrhu ÚP u citovaného správního ádu a provád cí vyhlá ky . 500/2006 Sb., je
uveden jak dov tek: , v platném zn ní ,.. , tak dov tek: , ve zn ní pozd j ích p edpis , .. Je pot eba vybrat
jeden dov tek, a ponechat jej tam.

Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje

ØNávrh ÚP bude uveden do souladu s Politikou územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace . 1.
ØV návrhu ÚP budou zohledn ny p ipomínky na záv r.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 1708/DS/15 ze dne 16.07.2015

Stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov

Krajský ú ad karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 02.06.2015 ádost o
stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov ve smyslu ustanovení § 52 zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis .

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, jako p íslu ný orgán ve v cech silnic II.
a III. t ídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd j ích p edpis , nemá k návrhu o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Dolní Rychnov
p ipomínky.

Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství

ØBez p ipomínek.
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Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 1754/ZZ/15 ze dne 20.07.2015

DOLNÍ RYCHNOV  projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 2.6.2015 Oznámení o
projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov a k tomuto vydává následující
stanovisko:

Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Ing. Skálová/221)
K zadání Územního plánu Dolní Rychnov bylo Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem ivotního prost edí
a zem d lství jako dot eným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na ivotní
prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na ivotní prost edí), ve zn ní
pozd j ích p edpis  vydáno stanovisko zn. 724/ZZ/12 dne 29. 2. 2012, s tím, e na základ  posouzení obsahu návrhu
zadání nemá z hlediska posuzování vliv  na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv  Územního plánu
Dolní Rychnov na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního e ení zm ny.
K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov nemáme p ipomínky.

ØBez p ipomínek.

Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Z upraveného a posouzeného návrhu rozhodnutí Územnímu plánu Dolní Rychnov nevyplývají ádná dot ení
pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995
Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis   dokumentace
neumis uje rekrea ní ani sportovní stavby na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa.
Nadále platí stanovisko vydané Krajským ú adem, odborem ivotního prost edí a zem d lství jako orgánem státní
správy les : .j. 724/ZZ/12 ze dne 29.02.2012.

ØBez p ipomínek.

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko k ve ejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad ) obdr el dne 2.
6. 2015 pod .j. 45799/2015/OSÚP/JADO oznámení M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního
plánování o termínu a míst  opakovaného ve ejného projednání návrhu Územního plánu Dolní Rychnov a výzvu pro
uplatn ní stanoviska k ástem e ení, které byly od spole ného jednání zm n ny, ve lh t  7 dn  ode dne ve ejného
projednání, které se koná dne 15. 7. 2015.
Krajský ú ad, orgán ochrany zem d lského p dního fondu p íslu ný dle ustanovení § 13 zákona . 334/1992 Sb., o
ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon ), posoudil dokumentaci Návrh

 úprava p ed ízením o územním plánu ze dne 2. 2. 2015 Územního plánu Dolní Rychnov podle zákona a
s ohledem na postup k zaji t ní ochrany zem d lského p dního fondu p i zpracování a projednávání územn
plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany
zem d lského p dního fondu. Rovn  bylo p ihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru
lesa a p dy M P  ze dne 1. 10. 1996 .j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze zem d lského p dního fondu podle
zákona (dále jen metodický pokyn ), Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných
d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond v územním plánu  ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace Návrh  úprava p ed ízením o územním plánu ze dne 2. 2. 2015 Územního
plánu Dolní Rychnov, jejím  projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Erika Fran íková Kubálková, datum
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zpracování únor 2015, stanoviska krajského ú adu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013, .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8.
2013 a .j. 4087/ZZ/13 ze dne 16. 12. 2013.
Krajský ú ad p íslu ný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozsahu provedených úprav na pozemcích
zem d lského p dního fondu e eným v upraveném návrhu Územního plánu Dolní Rychnov na základ  posouzení
p edlo ené dokumentace, uplat uje podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Dolní Rychnov není p ipomínek. Po adavky
krajského ú adu jsou zohledn ny. ásti e ení, které byly od spole ného jednání zm n ny byly vzájemn
projednány a jsou dopln ny dle po adavk  uplatn ných ve stanovisku .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013, .j.
2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a .j. 4087/ZZ/13 ze dne 16. 12. 2013.
Krajský ú ad doporu uje plochy dopravní infrastruktury . 38, 41, 43, 46, 47, atd. uvedené v tabulkové ásti na str. .
72, 73, znázorn né v grafické ásti výkresu Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu ( . B.3.), znázornit také
ve výkrese Hlavní výkres ( . A.2.).
Stanoviska krajského ú adu  .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013, .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a .j. 4087/ZZ/13
ze dne 16. 12. 2013 z stávají nadále v platnosti.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., se vydává ve zn ní tohoto zákona ú inném p ede dnem
nabytí ú innosti zákona . 41/2015 Sb., a podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu.

ØDo hlavního výkresu budou zapracovány plochy dopravní infrastruktury . 38, 41, 43, 46 a 47

Geologie a hornictví (Ing. Ra ka/217)
V p ípad , e se stavba nachází v chrán ném lo iskovém území (CHLÚ), m e dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona
. 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis rozhodnutí o

umíst ní staveb a za ízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat p íslu ný orgán podle zvlá tních p edpis  jen na
základ závazného stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti, vydaného po projednání s obvodním bá ským
ú adem, který navrhne podmínky pro umíst ní, pop ípad  provedení stavby nebo za ízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona adatel o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení v CHLÚ, které
nesouvisí s dobýváním, dolo í ádost tímto závazným stanoviskem.
Podrobnosti k e ené problematice lo isek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostor  jsou uvedeny na
internetových stránkách eské geologické slu by ( GS) na adrese mapového serveru
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu Nerostné suroviny   Surovinový
informa ní systém  =  http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5.  Informace o poddolovaných územích
jsou na odkazu D lní díla    Vlivy d lní innosti . Na mapovém serveru GS jsou i dal í pr b n
aktualizovaná data a podklady.

ØPo izovatel bere na v domí.

Odpadové hospodá ství (Ing. Zechner/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dal ích zákon  v platném
zn ní, uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz í enou p sobností, v tomto p ípad
M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
P íslu ným vodoprávním ú adem k vyjád ení je M Ú Sokolov, odbor ivotní prost edí,  dle ust. § 106 odst. 2 zákona
. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis .

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství
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Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  k návrhu rozhodnutí o námitkách a
k návrhu vyhodnocení p ipomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona

Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: MPO 52290/2015 ze dne 03.12.2015

V c: Návrh rozhodnutí o námitkách Územního plánu Dolní Rychnov

Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplat ujeme k vý e uvedené územn  plánovací dokumentaci podle
ustanovení § 53 stavebního zákona p ipomínky.

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením p ipomínek uplatn ných k územnímu plánu souhlasíme

Ing. Zby ek Sochor, Ph.D.
editel odboru hornictví a stavebnictví

ØBez p ipomínek.

Státní pozemkový ú ad
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17
Zn.: SPU 607666/2015 ze dne 26.11.2015

Vyjád ení k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Územního plánu Dolní Rychnov p i ve ejném projednání

Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, jako v cn  a místn  p íslu ný správní ú ad
podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu a o zm n  n kterých
souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
ú adech a o zm n  zákona . 229/1991 Sb., o úprav  vlastnických vztah  k p d  a jinému zem d lskému majetku,
ve zn ní pozd j ích p edpis , sd luje následující:

K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov p i ve ejném projednání nemáme ádné p ipomínky ani námitky.

Ing. Josef Rau
vedoucí Pobo ky Karlovy Vary

ØBez p ipomínek a námitek.

Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov
zn.: SBS/34948/2015/OBÚ-08 ze dne 25.11.2015

Vyjád ení k návrhu vyhodnocení námitek a p ipomínek uplatn ných p i ve ejném projednání návrhu
Územního plánu Dolní Rychnov

Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 06.11.2015 Va i ádost o stanovisko k vý e
uvedenému návrhu. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon),
uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady stanoviska
k územním plán m a k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn  plánovací dokumentace
povinni p i územn  plánovací innosti vycházet z podklad  o zji t ných a p edpokládaných výhradních lo iskách
poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom postupují podle zvlá tních p edpis  a
jsou povinni navrhovat e ení, která jsou z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem
chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í.
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Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského k zaslanému
návrhu vyhodnocení námitek a p ipomínek uplatn ných p i ve ejném projednání návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov ádné p ipomínky.

JUDr. Ing. Milo  Matz, Ph.D.
p edseda ú adu

ØBez p ipomínek.

R  Státní energetická inspekce
Územní inspektorát pro Plze ský a Karlovarský kraj
Rejskova 3, 326 00 Plze  26
zn.: 810/15/032.101/Bá ze dne 18.11.2015

V c: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov p i ve ejném
projednání

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu ÚP Dolní Rychnov Státní energetická inspekce jako
dot ený orgán p íslu ný podle § 94 odst. 3 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odv tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , a
podle § 13 odst. 3 zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd j ích p edpis , souhlasí z hlediska
jí sledovaných zájm , chrán ných zákonem . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd j ích p edpis .

Ing. Jitka Krausová
editelka územního inspektorátu

ØSouhlasné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

. j.: KHSKV 16378/2015/HOK/Nov ze dne 02.12.2015

Dolní Rychnov, Návrh Územního plánu Dolní Rychnov  závazné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a
k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných p i ve ejném projednání

Na základ  ádosti M stského ú adu Sokolov, odbor stavebního a územního plánování, Rokycanova 1929, Sokolov,
doru ené dne 6.11.2015, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
(dále jen KHS KK ), jako dot ený orgán ve smyslu § 77 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví  a o
zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , ve spojení s § 4 odst. 2 a § 53 odst. 1 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ( stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vý e uvedené
návrhy

Po zhodnocení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis  v oblasti ochrany ve ejného zdraví vydává KHS
KK toto závazné stanovisko:
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu
Dolní Rychnov se

souhlasí.
Od vodn ní:
Dne 6.11.2015 byla na KHS KK doru ena ádost M stského ú adu Sokolov, odbor stavebního a územního
plánování, Rokycanova 1929, Sokolov o uplatn ní závazného stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a
k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných p i ve ejném projednání  Územního plánu Dolní Rychnov.

V rámci ve ejného projednání byly podány dv  námitky.

Námitka . 1 editelství silnic a dálnic R po aduje upravení textu návrhu ÚP v bod  A.6.1.2 tak, aby plochy
smí ené obytné  m stské (SM) obsahovaly podmínku prokázání nep ekro ení maximální hladiny hluku pro
podstatnou ást zastavitelné plochy Z7, nikoli pouze pro ást plochy v ochranném pásmu rychlostní silnice R6.
Námitce bylo ze strany po izovatele vyhov no, vzhledem k tomu, e negativní ú inky z dopravy na rychlostní silnici
R6 mohou p sobit i mimo ochranné pásmo, podmínka prokázání v územním resp. stavebním ízení nep ekro ení
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maximální hladiny hluku v ÚP Dolní Rychnov bude uvedena pro celou zastavitelnou plochu Z7. Tato podmínka byla
také sou ástí závazného stanoviska KHS KK vydaného dne 15.5.2013 pod .j. KHSKV 3235/2013/HOK/Nov k ÚP.

Námitka . 2 Man elé Miroslav Putyra a Lenka Putyrová, vlastníci pozemk  p. . 893/1 a 895 v k.ú. a obci Dolní
Rychnov nesouhlasí se za azením pozemk  do kategorie NZ1  plochy zem d lské  travní v návrhu ÚP. ádají o
ponechání uvedených pozemk  v p vodním zat íd ní SS  plochy smí ení obytné se slu bami a v zastavitelné plo e
dle platného ÚPD Dolní Rychnov ze dne 1.7.1998, v etn  následných zm n . 1, S1 a vydané zm ny . 2. Námitku
od vod ují mimo jiné tím, e pozemky byly do zm ny . 2 zapracovány na základ  jejich ádosti za ú elem výstavby
dvou rodinných dom . Námitce bylo vyhov no s tím, e za azení pozemk  do plochy smí ené obytné  venkovské
(SV) bude v návrhu ÚP provedeno s uvedením podmínky, e v zastavitelné plo e zahrnující pozemky p. . 893/1 a
895 v k.ú. a obci Dolní Rychnov bude nutné prokázat v územním resp. stavebním ízení nep ekro ení maximální
p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Do
ochranného pásma rychlostní silnice R6 zasahuje pouze men í ást plochy vý e uvedených pozemk , umíst ní staveb
je plánováno mimo ochranné pásmo rychlostní silnice R6.

K ob ma námitkám, sou asn  sd lujeme, e neprovede-li stavebník dostate ná opat ení k ochran  p ed hlukem,
nem e ádat, aby tato opat ení provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku (viz § 77 odst. 5 zákona .
25/2000 Sb.).

K vyhodnocení p ipomínky . 1, po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem v souladu s § 53 stavebního
zákona, nejsou z hlediska ochrany ve ejného zdraví námitky, proto e podanou p ipomínkou nejsou dot eny zájmy
ochrany ve ejného zdraví.

Za tohoto stavu v ci bylo proto ádosti vyhov no a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Edita Novotná
vedoucí odd lení hygieny obecné a komunální Sokolov

ØSouhlasné stanovisko.

Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov
Petra Chel ického 160, 356 01 Sokolov

.j.: HSKV-3394-2/2015-SO ze dne 10.11.2015

Koordinované závazné stanovisko dot eného orgánu na úseku po ární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vy izuje za HZS: mjr. Ing. Zden k Koco, tel.: 950381152, fax: 950381102, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz

Název: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního
plánu Dolní Rychnov

Místo: obec Dolní Rychnov
Investor:
Projektant: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu

Územního plánu Dolní Rychnov

Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona . 133/1985 Sb.,
o po ární ochran , ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o PO ), a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i)
zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis ,
posoudil vý e uvedenou dokumentaci p edlo enou dne 9. listopadu 2015 a k této vydává v souladu s ustanovením §
31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní
pozd j ích p edpis

souhlasné koordinované stanovisko.

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

mjr. Ing. Zden k Koco
vedoucí pracovi t  prevence, OOB a K
vrchní komisa

ØSouhlasné stanovisko.
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Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
zn.: 1232/RR/15 ze dne 18.11.2015

Stanovisko krajského ú adu jako nad ízeného správního orgánu územního plánování k návrhu rozhodnutí o
námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov, ORP
Sokolov, Karlovarský kraj

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 6. 11. 2015 ádost o vydání stanoviska
k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov. ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen po izovatel ), který
po izuje Územní plán Dolní Rychnov v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ).

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán územního
plánování p íslu ný dle ust. §178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis , a dle
ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona vydává k návrhu
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov následující stanovisko:

Základní údaje:

Návrh Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen ÚP ) byl zpracován projek ní kancelá í MARKANT, Ing. arch.
Miroslavem Míkou, autorizovaným architektem, Mariánské Lázn , v listopadu 2012. Zám r na po ízení ÚP byl
schválen Zastupitelstvem obce Dolní Rychnov dne 7. 12. 2010. Zadání ÚP bylo Zastupitelstvem obce Dolní Rychnov
schváleno dne 24. 4. 2012. Spole né jednání o návrhu ÚP prob hlo dne 11. 2. 2013 a ve ejné projednání návrhu ÚP
se konalo dne 15. 7. 2015.
Návrh ÚP e í celé správní území obce Dolní Rychnov, tj. k. ú Dolní Rychnov.

Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek (dále jen návrh rozhodnutí )
k návrhu ÚP z hlediska zaji t ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s Politikou
územního rozvoje R, ve zn ní Aktualizace . 1, a souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, tj.
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK ):

K p edlo enému návrhu rozhodnutí nemáme p ipomínky.

K námitce . 2, kterou podali Miroslav Putyra a Lenka Putyrová, Okru ní 190, 356 01 B ezová:
Z hlediska souladu se ZÚR KK konstatujeme, e p edm tná lokalita p iléhá k v ZÚR KK vymezenému koridoru
dopravní infrastruktury D.03  stavba rychlostní silnice R6 v úseku Hory  Kamenný Dv r. Vzhledem k tomu, e
stavba R6 je v tomto úseku ji  zrealizována, nemáme k za azení této lokality do plochy smí ené obytné  venkovské
(SV) z hlediska ZÚR KK p ipomínky. Upozor ujeme v ak na pot ebu vy e ení negativních vliv  z rychlostní silnice
R6 v následujících stupních projektové p ípravy staveb pro bydlení.
Vzhledem k negativním ú ink m z dopravy na silnicích vy ích stup  obecn , nelze doporu it lokalizaci staveb pro
bydlení do její blízkosti (a to i p es to, e jsou stavby umis ovány mimo ochranné pásmo komunikace).

Upozor ujeme, e Vládou R byla schválena Aktualizace . 1 Politiky územního rozvoje R, po izovaná
Ministerstvem pro místní rozvoj R, která je závazná ode dne 17. 4. 2015. Politika územního rozvoje R, ve zn ní
Aktualizace . 1 (dále jen PÚR R ), je k nahlédnutí na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj R:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-
Udalosti/Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR R závazná mimo jiné pro po izování územních plán . P ed vydáním
ÚP je nutné uvést jej do souladu s touto dokumentací dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona (nap . citaci názvu
dokumentu, aktualizované republikové priority, obec zahrnuta do rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, ).
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Informujeme, e bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace . 1 ZÚR KK. Dokumentace Aktualizace . 1 ZÚR
KK je v sou asné dob  k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
Po izování Aktualizace . 1 ZÚR KK je pot eba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude ú innosti p ed vydáním
ÚP, bude pot eba ÚP uvést do souladu s ní.

Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje

ØBez p ipomínek.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 3190/ZZ/15 ze dne 03.12.2015

DOLNÍ RYCHNOV  návrh rozhodnutí o námitkách  - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 6.11.2015 ádost o
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního
plánu Dolní Rychnov a k tomuto vydává následující stanovisko:

Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Ing. Nixbauerová/503)
K návrhu zadání Územního plánu Dolní Rychnov bylo Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem ivotního
prost edí a zem d lství jako dot eným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na
ivotní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na ivotní prost edí), ve zn ní

pozd j ích p edpis  vydáno stanovisko . j. 724/ZZ/12 ze dne 29.02.2012, s tím, e na základ  posouzení obsahu
návrhu zadání nemá z hlediska posuzování vliv  na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv  Územního
plánu Dolní Rychnov na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního e ení zm ny. Toto stanovisko z stává
nadále v platnosti.
K návrhu rozhodnutí o námitkách a k vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov p i ve ejném projednání nemáme p ipomínky.

ØBez p ipomínek.

Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Z upraveného a posouzeného návrhu rozhodnutí Územnímu plánu Dolní Rychnov nevyplývají ádná dot ení
pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995
Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis   dokumentace
neumis uje rekrea ní ani sportovní stavby na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa.
Nadále platí stanovisko vydané Krajským ú adem, odborem ivotního prost edí a zem d lství jako orgánem státní
správy les : .j. 724/ZZ/12 ze dne 29.02.2012.

ØBez p ipomínek.

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek z ve ejného projednání návrhu
Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad ) jako orgán
ochrany zem d lského p dního fondu p íslu ný dle § 13 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního
fondu, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon ), posoudil ádost M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a
územního plánování o uplatn ní stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k



57                                       Územní plán Dolní Rychnov

57

návrhu Územního plánu Dolní Rychnov v etn  jejich od vodn ní. Posouzení vycházelo ze stanoviska krajského
ú adu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013, .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a .j. 4087/ZZ/13 ze dne 16. 12. 2013 k
návrhu Územního plánu Dolní Rychnov. Dále z návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu Územního plánu Dolní Rychnov v etn  jejich od vodn ní.
Krajský ú ad prov il jmenovité po adavky vze lé z námitek a p ipomínek uplatn ných p i ve ejném projednání
návrhu Územního plánu Dolní Rychnov a v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle § 5 odst. 2 tohoto
zákona uplat uje s p ihlédnutím ke stanovisk m krajského ú adu následující stanovisko:
Námitka . 1: po adavek SD R na úseku dopravy týkající se nep ekro ení maximální hladiny hluku.
Stanovisko: na základ  vyhodnocení p edlo ených podklad  není z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu
p ipomínek. Nejedná se o zvý ení rozsahu záboru zem d lské p dy odsouhlasených krajským ú adem.
Námitka . 2: po adavek na zm nu u p.p. . 893/1 a 895, k.ú. Dolní Rychnov z funk ního vyu ití NZ1  plochy
zem d lské na bydlení. Jedním z d vod  je, e vlastníci pozemk  do p ípravy realizace zám ru výstavby 2 rodinných
dom  dle platného územního plánu v novali velké mno ství asu a vynalo ily nemalé finan ní prost edky.
Stanovisko: po adavek  1,39 ha, navrhované vyu ití pro bydlení v k.ú. Dolní Rychnov. Jedná se o zem d lskou
p du v druhu trvalý travní porost mimo zastav né území, za azenou do V. t ídy ochrany.
Dle vý e uvedeného se jedná o zvý ení rozsahu záboru zem d lské p dy odsouhlaseného stanovisky .j. 572/ZZ/13
ze dne 2. 5. 2013, .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a .j. 4087/ZZ/13 ze dne 16. 12. 2013 pro funk ní vyu ití
bydlení. Krajský ú ad p vodn  se za azením plochy lokality 25 (Z8) návrhu územního plánu Dolní Rychnov, tj.
p.p. . 893/1 a 895, k.ú. Dolní Rychnov, bez návaznosti na zastav né území i p es ni í t ídu ochrany dle ustanovení
§ 4 písm. b) zákona neodsouhlasil.
Krajský ú ad na základ  vyhodnocení p edlo ených podklad  a údaj  katastru nemovitostí, zd vodn ní vlastník
souhlasí se za azením p.p. . 893/1 a 895, k.ú. Dolní Rychnov s ni í t ídou ochrany, tj. p vodn  navrhovanou
plochou lokality 25 (Z8). Podmínkou dle ustanovení § 4 písm. b) zákona je, e nedojde ke zvý ení rozsahu záboru
zem d lské p dy pro funk ní vyu ití bydlení odsouhlaseného stanovisky krajského ú adu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5.
2013, .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a .j. 4087/ZZ/13 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov.
P ipomínka . 1: M sto B ezová doporu uje vyzna ení základního komunika ního systému, cest lesoparku a dále
doporu uje vyzna ení stávající cesty od vodojemu sm rem na k.ú. B ezová u Sokolova.
Stanovisko: krajský ú ad souhlasí s od vodn ním po izovatele týkajícího se lesoparku. Rozpracované zem d lské a
lesnické rekultivace lokality Silvestr po ukon ené t b  uhlí, které zabezpe uje Sokolovská uhelná, právní nástupce,
a.s., Sokolov jako povinnost z vydaných platných rozhodnutí podle horního zákona a dal ích zvlá tních p edpis ,
v tomto p ípad  hrazené MF R, je t eba zajistit dle dokumentace ZVLÁ TNÍ RE IM, Plán sanace a rekultivace na
období 2016  2020. Ukon ené rekultivace provedené dle zvlá tního re imu se zapisují do katastru nemovitostí dle
druhu rekultivace.
K vyhodnocení podklad  týkajících se vyzna ení stávající cesty od vodojemu sm rem na k.ú. B ezová u Sokolova se
krajský ú ad nevyjad uje. Nejedná se o zvý ení rozsahu záboru zem d lské p dy odsouhlaseného stanovisky
krajského ú adu.
Stanoviska krajského ú adu .j. 572/ZZ/13 ze dne 2. 5. 2013, .j. 2563/ZZ/13 ze dne 21. 8. 2013 a .j. 4087/ZZ/13 ze
dne 16. 12. 2013 z stávají nadále v platnosti.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu.

ØSouhlasné stanovisko.

Geologie a hornictví (Ing. Ra ka/217)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Odpadové hospodá ství (Ing. Zechner/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dal ích zákon  v platném
zn ní, uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz í enou p sobností, v tomto p ípad
M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.

ØBez p ipomínek.
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Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství, není z hlediska svých kompetencí na
úseku vodního hospodá ství daných ust. § 107 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon
(vodní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vodoprávním ú adem p íslu ným k uplatn ní stanoviska k zásadám
územního rozvoje a k územním plán m obcí a pov ených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona
v p ípad  územního plánu obce Dolní Rychnov M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je M stský ú ad Sokolov.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

M stský ú ad Sokolov
odbor dopravy

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zn. 91490/2015/OD/Me ze dne 16.11.2015

Stanovisko

Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40, odst. 4, písm. a) a písm. d) zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd j ích p edpis  na základ  Va í ádosti pro pot eby ízení ve v ci vydání
stanoviska k Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Územního plánu Dolní Rychnov p i ve ejném projednání   sd luje, e s p edlo enými podklady v etn  jejich
od vodn ní

s o u h l a s í.

Karel Merxbauer
silni ní hospodá ství

ØSouhlasné stanovisko.

M stský ú ad Sokolov
odbor ivotního prost edí

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j.: 91342/2015/O P/JIRY ze dne 03.12.2015

SOUHRNNÉ VYJÁD ENÍ
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Územního plánu

Dolní Rychnov p i ve ejném projednání

Dne 06.11.2015 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o souhrnné vyjád ení k vý e
uvedenému návrhu. K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu ÚP
Dolní Rychnov p i ve ejném projednání vydává odbor ivotního prost edí M stského ú adu Sokolov následující
vyjád ení:

Vyjád ení z hlediska nakládání s odpady (zákon . 185/2001 Sb.)
(Bc. Kate ina Brandlová, tel. +420 359808 178)

Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodá ství p íslu ný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech a o zm n  n kterých dal ích zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  nemáme k Návrhu rozhodnutí o
námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu  ÚP Dolní Rychnov" p ipomínky.

ØBez p ipomínek.

Vyjád ení z hlediska ochrany p írody a krajiny (zákon . 114/1992 Sb.)
(Bc. Linda Tomeszová, tel. +420 359808 166)

Jako orgán ochrany p írody p íslu ný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny,
ve zn ní pozd j ích p edpis  nemáme k Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k ÚP
Dolní Rychnov ádné p ipomínky. Podanými námitkami nejsou dot eny zájmy ochrany p írody.

ØBez p ipomínek.



59                                       Územní plán Dolní Rychnov

59

Vyjád ení z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)
(Ing. Eva Brichtová, tel. +420 359808 176)

P íslu ným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu (ZPF) k vyjád ení dle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 o
ochran  ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje.

ØKonstatování, e p íslu ným dot eným orgánem je Krajský ú ad Karlovarského kraje.

Vyjád ení z hlediska státní správy les  (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Eva T ísková, tel. +420 359808 171)

Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a
dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska
p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností k Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu
vyhodnocení p ipomínek k návrhu ÚP Dolní Rychnov nemáme p ipomínek.

ØBez p ipomínek.

Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)
(Jitka Kova íková, tel. +420 359808 173)

M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí, jako vodoprávní ú ad p íslu ný dle § 106 odst. 2 zákona .
254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , nemá k Návrhu rozhodnutí o
námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k ÚP Dolní Rychnov ádné p ipomínky.

ØBez p ipomínek.

Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí

B.6. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání
P vodní cíle stanovené v zadání byly napln ny. Návrh e í funk ní vyu ití celého správního území a

stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních
hodnot v území. D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Zadání územního plánu se v návrhu územního plánu Dolní Rychnov poda ilo splnit v rámci mo ností e ení
problém , které m e územní plán úsp n  e it.

 V návrhu územního plánu se poda ilo naplnit nap .:
§ Posílit trvalý charakter bydlení návrhem nových ploch pro bydlení.
§ Rozvoj rekreace a cestovního ruchu byl podpo en roz í ením i stabilizací stávajících ploch a návrhem nových

ploch.
§ Z hlediska p írodních podmínek jsou respektována zvlá t  chrán ná území a jejich ochranná pásma. Do ÚP byl

zapracován územní systém ekologické stability.
§ V oblasti dopravy byly e eny zásadní problémy. V textové ásti byly doporu eny vhodné úpravy dopravních

závad.
§ V oblasti technické infrastruktury byla dopln na vodovodní a kanaliza ní sí , roz í eno zásobování plynem a

energiemi.

B.7. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou e eny v zásadách
územního rozvoje s od vodn ní pot eby jejich vymezení

B.7.1. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5
Na základ  stanoviska orgánu ochrany p írody p íslu ného dle zákona o ochran  p írody a krajiny bylo

konstatováno, e koncepce Návrh zadání Územního plánu Dolní Rychnov  nem e mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani pta í oblasti.
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Na základ  stanoviska Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru ivotního prost edí a zem d lství jako
p íslu ného orgánu dle zákona o posuzování vliv  na ivotní prost edí nebyl k návrhu zadání Územního plánu Dolní
Rychnov stanoven po adavek na vyhodnocení vliv  Územního plánu Dolní Rychnov na ivotní prost edí, ani na
zpracování variantního e ení územního plánu.

Po izovatel dle t chto stanovisek nebyl nucen doplnit do návrhu zadání ani po adavek na vyhodnocení vliv
na udr itelný rozvoj území a nebylo tedy uplatn no ani stanovisko dle § 50odst. 5 stavebního zákona.

B.7.2. Sd lení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 zohledn no s uvedením
záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly

Stanovisko dle § 50odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatn no.

B.8. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení v etn  vybrané varianty
Vzhledem k p ehlednosti e eného území a jednozna né struktu e osídlení, nebylo po adováno zpracování

konceptu ve variantách.

 V územním plánu Dolní Rychnov jsou plochy s rozdílným zp sobem vyu ití podrobn ji len ny z d vodu
zp esn ní území odpovídajícímu aktuálnímu místu, stavu e eného sídla a po adavk  území. Plochy jsou podrobn ji
len ny s ohledem na nároky e eného území a dle pot eb prost edí.

Za azení dle vyhlá ky   len ní pou ité
.501/2006 Sb.    v územním plánu Dolní Rychnov
§ plochy bydlení    - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)

- plochy bydlení - v bytových domech (BH)
- plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)

§ plochy smí ené obytné  - plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
- plochy smí ené obytné - m stské (SM)
- plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX)

§ plochy ob anského vybavení  - plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
- plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
- plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
- plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH)
- plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím (OX)
- plochy ob anského vybavení - sport - golfová h i t  (OS1)

§ plochy technické infrastruktury  - plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)
§ plochy dopravní infrastruktury   - plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

- plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní) (DZ)
§ plochy výroby a skladování - plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)

- plochy výroby a skladování - zem d lská výroba (VZ)
- plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
- plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika (VT)

§ plochy rekreace   - plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
- plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

§ plochy ve ejných prostranství - plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV)
§ plochy zem d lské   - plochy zem d lské - travní (NZ1)

- plochy zem d lské - orné (NZ2)
§ plochy vodní a vodohospodá ské - plochy vodní a vodohospodá ské (W)
§ plochy lesní     - plochy lesní - hospodá ské (NL1)

- plochy lesní - ochranné (NL2)
§ plochy p írodní    - plochy p írodní (NP)
§ plochy smí ené nezastav ného území - plochy smí ené nezastav ného území - lesnické (NSl)

- plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové (NSr)
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 Urbanistická koncepce rozvoje sídla sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad  v uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití klade d raz na vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí sídla.

Návrh územního plánu zaji uje p edpoklady pro udr itelný rozvoj území, umo ní komplexní rozvoj
vycházející z dlouhodobých pot eb obce a po adavk  na rozvoj území. Návrhem zastavitelných ploch se poda ilo
zvý it hospodá ský a spole enský potenciál sídla a rozvinout tendence vedoucí k jeho prosperit .

Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem vyu ití jsou navr eny v souladu se zájmy obce, jejich obyvatel a
u ivatel  území. Návrhem územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot
území. D raz je kladen na pé i o ivotní prost edí, ochranu p dy, vody a ovzdu í. Návrh respektuje p írodní
podmínky správního území obce Dolní Rychnov (nap . vodní plochy a vzrostlou zele ).

Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídla, území pro výstavbu jsou navrhována
s ohledem na jeho charakter. Urbanistické e ení preferuje kvalitativní ivot obyvatel a zlep ování slu eb za
p edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.

Návrh umo uje dopln ní zastav ného území. V návrhu územního plánu je kladen d raz na vyu ití pozemk
v bezprost ední návaznosti na zastav né území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití zastav ného území a
zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.
 P edpokládané d sledky e ení nejsou v rozporu s principy udr itelného rozvoje území.

Návrhem územního plánu jsou zaji t ny pot ebné plochy jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (nap . výrobu,
vybavenost a smí ená území), které zajistí dosa ení prosperity sídla a jeho harmonický rozvoj. Posílení trvalého
charakteru bydlení a s tím spojené roz í ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a provozovnách zajistí
stabilizaci sídla. D sledky navr eného e ení nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.

V d sledku návrhu zastavitelných ploch, p edpokládá územní plán zábor ZPF. Navrhované zábory jsou
z d vodu zaji t ní rozvoje sídel nezbytné. Podrobn j í viz. kapitola B.5. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa.
 Územní plán po aduje p i realizaci jednotlivých urbanistických zám r  územního plánu postupovat tak, aby
ze zem d lského p dního fondu byly odnímány postupn  jen nejnutn j í plochy zem d lské p dy.
 V návrhu územního plánu byly vymezeny ve ejn  prosp né stavby a ve ejn  prosp ná opat ení.

Na základ  pokyn  po izovatele k úprav  návrhu ÚP Dolní Rychnov p ed ve ejným projednáním provedl
projektant tyto úpravy:

- Byla aktualizována textová ást návrhu ÚP  kapitoly týkající se p edkupního práva a vyvlastn ní v souladu
s novelou stavebního zákona.

- Byla dopln na textová ást návrhu ÚP  kapitola B.1 a kapitola B.5.
- Bylo zapracováno ochranné pásmo h bitova B ezová.
- Byl zm n n p. . 218/26 na plochy rekreace - zahrádkové osady.
- Byla zapracována stávající dopravní plocha na p. .388/1.
- Byl zapracován stávající kynologický areál.
- Byly vypu t ny plochy NZ3, které se v návrhu nenacházejí, plochy RZ byly zachovány dle po adavku na

úpravu pozemku 218/26.
- Byla upravena legenda koordina ního výkresu - ísla rozvojových ploch, ploch zm n v krajin  a lokalit

záboru.
- Byla upravena plocha golfového h i t  v souladu s metodikou MMR - plochy ob anského vybavení - sport -

golfová h i t .
- Byly zapracovány po adavky vyplývající ze stanovisek dot ených orgán , které znamenaly tyto úpravy:

· bylo upraveno ochranné pásmo rychlostní silnice
· do zastavitelné plochy Z7 byla zapracována podmínka týkající se hluku
· bylo upraveno íslo CHLÚ
· byla vypu t na lokalita záboru . 18, 19 a 25
· lokalita záboru .8 a 20 byla zapracována ve zmen ené podob
· lokality záboru . 19, 20  byly vymezeny pro výrobu a skladování
· plochy rekultivací byly zobrazeny jako stav
· byly zapracovány p edané hranice BPEJ
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· byl znázorn n pouze jeden druh záboru, zastavitelné plochy a v textové ásti byla dopln na
p evodová  tabulka mezi íslem zastavitelné plochy a k tomu p íslu ným íslem, nebo ísly

lokalit záboru ZPF
· bylo dopln no od vodn ní záboru po adovaných lokalit v textové ásti  od vodn ní
· bylo roz í eno lokální biocentrum o pozemek p. . 1031
· byl zru en registrovaný významný krajinný prvek Mok ad na pozemku p. . 1047
· do kapitoly B.8.6 byl dopln n po adavek na soulad navr ené koncepce vodního hospodá ství

s platnou legislativou.
· do kapitoly B.8.2 byla dopln na lokalita vedená ve Státním archeologickém seznamu R - Dolní

Rychnov  jádro vsi a informace, e celé území je mo no pova ovat za území s potencionálními
archeologickými nálezy

- Byly zapracovány záv ry vyplývající ze zprávy o projednání návrhu ÚP Dolní Rychnov a stanoviska
nad ízeného správního orgánu, které bylo na základ  zprávy o projednání návrhu vydáno (zpráva i
stanovisko dle § 51 stavebního zákona p ed novelou . 350/2012 tohoto zákona).

· Bylo dopln no vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a  vyhodnocení souladu
s nad azenou dokumentací

- Byla aktualizována a dopln na textová ást ÚP dle novely stavebního zákona.

B.8.1. Charakteristika e eného území

Základní charakteristika území
Adresa ú adu Obce   : Revolu ní 303

  Dolní Rychnov, 356 04
  tel.352 628 210
  tel./fax 352 628 210

len ní obce (ZÚJ)   : Obec se lení na základní sídelní jednotku Dolní Rychnov
I ZÚJ     : 538591
Kód zákl. sídelních jednotek: : Dolní Rychnov - 152307
Kód katastr     : Dolní Rychnov - 752304

e ené území
Územním plánem Dolní Rychnov je e eno správní území m sta Dolní Rychnov, zahrnující katastrální

území:
- katastrální území Dolní Rychnov             523 ha

B.8.1.1. Geografické, klimatologické podmínky a reliéf terénu

Území le í dle geomorfologického len ní v t chto jednotkách:

Podsoustava   Podkru nohorská podsoustava
Celek Sokolovská pánev
Okrsek   Svatavská pánev

Podsoustava   Karlovarská vrchovina
Celek Slavkovský les
Okrsek   Arnoltovská vrchovina

Geologicky pat í území do Sokolovské pánve. Území tvo í terciérní ulo eniny, p evá n  písk , t rk  a jíl
(slab  zpevn né slepence a pískovce starosedelského souvrství). Ji ní cíp území tvo í krystalické komplexy
Slavkovského lesa (pararuly a granit).

Reliéf je v t inou mírn  zvln ný, má charakter ploché pahorkatiny, pouze ji ní cíp území má ji  vrchovinný
ráz (severní svahy Slavkovského lesa). Velkou ást p vodního reliéfu zni ila a zm nila povrchová t ba uhlí.
Nadmo ská vý ka kolísá od 410 m (severní okraj) po 580 m (ji ní hranice obce).
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ást katastru obce ( zejména ji ní) Dolní Rychnov p ipadá na výsypky, a  ji  ve form  p dy ekající na finální
rekultivaci, nebo ve form  vzrostlé zelen  na rekultivované výsypce Silvestr. Dne ní Dolní Rychnov le í na mírném,
kdysi t bou p etvo eného svahu. P vodní ást obce Horní Rychnov byla kompletn  odstran na práv  kv li t b .

P dní pokryv tvo í na upraveném terénu kambizem  modální a dystrické a na terciérních sedimentech
pseudogleje modální. Velkou ást území tvo í nevyvinuté antropogenní p dy.

Území spadá do mírn  teplé oblasti, dle Quitta  jde o rozhraní oblastí MT 3 a MT 4. Podnebí lze
charakterizovat jako mírn  teplé, mírn  vlhké, s mírnou zimou. Pr m rné ro ní teploty se pohybují kolem 7° C,
pr m rné ro ní srá ky dosahují 600 - 650 mm (Sokolov 7,3° C. 611 mm). Významným jevem jsou p ízemní inverze
a mlhy a v zimní polovin  roku rozsáhlé inverze v rámci celého Podkru noho í.

Zájmové území je za len no do klimatického regionu:
§ MT3 (mírn  teplý, mírn  vlhký) s kódem region  5

V tomto klimatickém regionu je suma teplot nad 10°C 2200 - 2500, pr m rná ro ní teplota 7-8°C, pr m rný
ro ní úhrn srá ek 550 - 650 (700) mm, pravd podobnost suchých vegeta ních období 15 - 30 a vláhová jistota 4 - 10.
§ MT4 (mírn  teplý, vlhký) s kódem region  7

V tomto klimatickém regionu je suma teplot nad 10°C 2200 - 2400, pr m rná ro ní teplota 6-7°C, pr m rný
ro ní úhrn srá ek 650 - 750 mm, pravd podobnost suchých vegeta ních období 5 - 15 a vláhová jistota  > 10.

Území spadá do povodí Oh e. Hydrologické pom ry jsou významným zp sobem zm n ny. Nejv t ím vodním
tokem v území je Rychnovský potok, p itékající ze Slavkovského lesa na východním okraji obce. Potok má od k í ení
s dálnicí D6 zcela um lé koryto. V nedávné dob  byla významná ást (cca 400 m) p ekryta a zatrubn na kv li
golfovému h i ti. Toto lze pova ovat za záva ný negativní zásah, potok byl významnou vodní osou do ekologicky
významného území u Rychnovského rybníka. Dal í to, Dolnorychnovský potok, protéká jen zástavbou obce, ji ní
úsek byl p ekryt výsypkou. Oba toky nemají souvislý pr b h sm rem k Oh i a jejich pr b h není ani sledovatelný.

Z vodních ploch je nejvýznamn j í Rychnovský rybník na Rychnovském potoce. V souvislosti s t bou uhlí
vznikla nebo byla um le vytvo ena ada vodních ploch, které se postupn  mohou stát ekologicky stabiliza ními
prvky.

Dle regionáln  fytogeografického len ní nále í území do oblasti mezofytika, do obvodu eskomoravské
mezofytikum. Pat í do fytogeografického okresu . 24 - Horní Pooh í, do podokresu Sokolovská pánev.

Území le í v t chto jednotkách potenciální p irozené vegetace:

§ acidofilní doubravy - druhov  chudé smí ené doubravy s jedlí a borovicí s p ím sí je ábu, osiky a b ízy na
ivinami chudých substrátech - v t ina území

§ acidofilní bu iny a jedliny - druhov  chudé bu iny a jedliny na mineráln  chudých silikátových p dách -
výskyt v ji ním cípu území

§ lu ní lesy (jednotka st emchová jasenina s komplexem mok adních ol in) - spole enstvo niv s druhov
bohatými porosty, p evládá jasan a ol e, p ím s tvo í st emcha, lípa, dub, jilm, javor. Velmi husté je ke ové
patro (brslen, svída, kalina, pta í zob, kru ina) - výskyt v úzkých pásech podél potok

Vlivem dlouhodobého vyu ívání území se p irozená vegetace v podstat  nezachovala. Um lou jednotkou je
komplex sukcesních stádií na antropogenních stanovi tích.

Sou asné i d ív j í vyu ívání území zp sobilo na v t in  území úplnou zm nu ekologických podmínek.
Severozápadní ást území vypl uje zástavba obce, která spolu s navazující zástavbou Sokolova tvo í bariéru, kde je
vylou eno zachování parametr  prvk  ÚSES a není ani kam prvky propojit.

St ední ást území vypl uje výsypka, její  zp sob rekultivace bude mo no p írodn  zhodnotit ve vzdálen j í
budoucnosti. Významnou ekologický zásah byl zp soben to p ekrytím Rychnovského potoka v prostoru sou asného
golfového h i t .. Tím byla p eru ena jediná spojnice Sokolovské pánve a Slavkovského lesa na území obce i v jejím
okolí. Pro pr chod prvk  ÚSES tak mají význam pouze severovýchodní ásti území kolem Rychnovského rybníka
s navazujícími ol inami a rákosinami a území ji n  od dálnice D6 s lesy a loukami. V lesích lze najít zbytky porost
typu acidofilních bu in a ol in a na loukách enklávy vlhkých pchá ových luk a mezofilních ovsíkových luk. Liniová
bariéra dálnice D6 je pr chodná mostem p es Rychnovský potok.
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P im ená obnova a udr ení ekologické stability krajiny bude vy adovat zejména ochranu dochovaných
p írodních hodnot v okolí Rychnovského rybníka a na svazích Slavkovského lesa. V území nejsou navrhovány ádné
významn j í strukturální zásahy ke zlep ení p írodního prost edí. Je v cí vzdálen j í budoucnosti, zda a jak zapojit
do systému ÚSES porosty na výsypce a v jejím okolí.
 Celkov  je území ekologicky málo a  st edn  stabilní s místními rozdíly. Území s vy í ekologickou stabilitou
se vyskytují jen kolem Rychnovského rybníka a v údolí Rychnovského potoka ji n  od dálnice D6.

B.8.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Zástavba v sídle

 Zástavba v Dolním Rychnov  má rozli ný charakter. Okrajová severní ást obce má m stský a pr myslový
charakter a vnit ní i odd lené ásti jsou venkovského charakteru. Sídelní ásti tvo í v t inou 1-2 podla ní rodinné
domy p evá n  se sedlovou st echou. Severní ást je p evá n  3-4 podla ní tvo ená pr myslovými objekty a
bytovými domy. Výrobní a skladovací areály tvo í v t inou jednopodla ní halové objekty s vy í konstruk ní vý kou
odpovídající 4 podla ím.

B.8.2.1. Historický vývoj
 První dochovaná zmínka o obci je z archivu Waldsaského klá tera, kde se nachází listina z roku 1309.
V tomto dokumentu je vyzýván Albert Nothaft klá terem v Teplé k náhrad  za obsazení lokality Rychnov
(Rychnawe). Z listiny je tedy z ejmé, e osada byla p vodn  dominium Tepelského klá tera. V té dob  se je t
nerozli uje horní a dolní ves.

N mecké pojmenování Reichenau ozna uje místo na bohaté, úrodné louce, tedy místo k zalo ení osady velmi
p íhodné. Koloniza ní osada, zalo ená stejn  jako nedaleký ní e polo ený Dolní Rychnov n meckými osadníky,
vznikla p i pot ku, kterému N mci íkali Grünbach. Pot ek pramenící v kopcích Slavkovského lesa, protékal
koloniza ní vesnicí Novina (n mecky Grün, proto Grünbach) a pak sm oval k Hornímu a Dolnímu Rychnovu. Na
star ích eských mapách je potok jmenován Rychnovský. Dnes je ov em dolní tok potoka v souvislosti s t ební
inností na lomu Silvestr podstatn  zm n n.

Pozd ji, v patnáctém století, pat ila obec k loketskému panství. Pojmenování Horní Rychnov (Obern
Reichenaw) se asi poprvé objevuje v roce 1454, kdy se p ipomínají ty i místní dvory.
 V urbá i z roku 1525  u  najdeme ob  osady. Dolní Rychnov byl podstatn  v t í vesnicí, nebo  v n m urbá
zaznamenává celkem t ináct usedlostí. Horní Rychnov, dle urbá e Ober Reychenaw, m l pouze p t statk . V dob
urbá e pat il Horní Rychnov k loketskému panství, zatím co Dolní Rychnov je veden jako zbo í sokolovského Volfa

lika. V roce 1553 získal ob  ásti Wolf lik a p ipojil je k sokolovskému panství (Falknov). V této dob  dochází
k definitivnímu odd lení obce na Dolní a Horní Rychnov. Tehdy se také v pramenech objevují i jejich eská
pojmenování Doleyssij Rychnov  a w Horzeyssim Rychnowie .
 Jako ostatní likovský majetek byly ob  vesnice uprchlému protestantu, hrab ti Janu Albínu likovi,
zkonfiskovány a p e ly do dr ení katolických sokolovských Nostic . Do konce války pro ily oba Rychnovy vále né
útrapy je t  n kolikrát, proto e ke st et m mezi habsburskou a protihabsburskou stranou docházelo na Sokolovsku i
v dal ích desetiletích.

Tereziánský katastr v polovin  18. století zachycuje Rychnov jako sou ást nosticovského panství Sokolov ve
dvou polo kách, které nerespektují len ní na Dolní a Horní Rychnov. V obou vsích tedy zapisuje katastr celkem 18
hospodá , z toho 14 v t ích, a dále zaznamenává, e v obou místech jsou chmelnice a u Dolního Rychnova výta ní
rybník a 2 ½  kopy ryby. Chud í poddaní si dle katastru p ivyd lávají nádenickou prací. Dolní Rychnov u  byl
pom rn  velkou vesnicí s 57 domy a 462 obyvateli.

A  do po átku 19. století m la obec vylo en  zem d lský charakter zam ený p edev ím na p stování chmele.
V okolí obce obyvatelé p stovali chmel, p íle itostn  nádeni ili, povozni ili se eleznou  rudou do Saska a p ípadné
p ebytky obilí prodávali do Kyn perka nebo do Sokolova.  Krom  elezné rudy se p ipomíná v okolí obce i kamenné
uhlí (na rozdíl od d ev ného uhlí, páleného v milí ích) a vápenec.

První zmínka o p íle itostném dolování v Dolním Rychnov  pochází z roku 1793. V okolí Rychnova je ji
d íve zaznamenána existence hn douhelného dolu (aut. Sommer). Hn douhelné dolování v této oblasti je spjato
s náhodným objevem dolnorychnovských sedlák , jen  u inili p i hloubení studny v roce 1813. Tehdy narazili na
kvalitní uhlí sloje Ane ka a pom rn  brzy za alo i jeho soustavné dobývání.

Po zániku panské správy v polovin  19. století se stala obec samostatnou, rychle se rozvíjející obcí díky t b
uhlí a navazujícímu pr myslu. Pravd podobn  p vodní malá skupinka barák  zem d lc , d eva  a nádeník  za ala
r st a  v souvislosti s dolovou inností.
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Záznam p.Sommera se zmi uje o panském ov ínu a osad , která kolem n ho pom rn  rychle rostla.
Jmenovala se Neu-Reichenau Schäferei (dne ní tzv. Stará Ov árna), m la 24 popisných ísel a 212 obyvatel. Tady
byla ji  v roce 1837 zalo ena idem Josefem Hirschbergerem malá sklá ská hu . O rok pozd ji za ala hu
produkovat sklo výborné kvality, p i jeho tavb  bylo prokazateln  vyu íváno uhlí. Hu  v ak nem la dlouhého trvání.

V roce 1833 se stal nejvýznamn j ím d lním podnikatelem Rychnovska Johann David Starck (1770-1841),
který zakoupil ást zdej ích bohatých uhelných polí. Nebyl ale sám, t eba e pat il k podnikatel m nejvelkorysej ím,
co  nap . dokazuje mimo jiné zalo ení chemické výroby v míst  r. 1835, instalace mohutných vodot sných parních
stroj  v letech 1837-1840, nová sklárna na výrobu plochého skla r. 1853. B hem tohoto století se zde rozvíjí zejména
t ba hn dého uhlí a minerální závod. Tém  celé okolí dne ního Dolního Rychnova d lní a pr myslová innost
doslovn  p evrátila. Zaniklo n kolik vesnic, vesni ek a samot, zmizela v t ina starých silnic a cest, byly p elo eny i
n které potoky atd..

Po smrti J.D. Starcka (1841), který byl za zásluhy o rozvoj pr myslového podnikání dokonce pový en do
lechtického stavu, p evzal ízení starcovských dol  a podnik  jeho syn Johann Anton (1808-1883). Jednalo se o

obrovský pr myslový komplex, který byl zm n n v akciovou spole nost Montan  und Industrialwerke vorm. Joh.
Dav. Starc (Dolové a pr myslové podniky). P esto e Starckové m li od roku 1843 v Dolním Rychnov  i nov
postavený záme ek,  v okolí stále p sobilo n kolik dal ích t a .

Ji  p ed rokem 1850 jsou zaznamenány v bezprost ední blízkosti obce ty i hn douhelné doly a tento trend
pokra oval i v dal ích desetiletích.
* d l Jos.Radlera (Ane ka  Antonín  Ferdinand  Franti ek a Zv stování Panny Marie),
* d l Franze Rischra (Franzenszech),
* d l Karla Fischera (Zv stování Panny Marie a sv. Trojice) a
* d l Josefa Riedle (Josef)

Nejspodn j í uhelná sloj Josef má vysoký obsah síry. Nadlo í sloje Josef tvo í pestré hlíny a lupky, které
obsahují markazit a kyzy. Dobývání kyzových lupk  a kazového uhlí bylo po átkem uhelného hornictví na
Sokolovsku, nebo  kyzového uhlí bylo po átkem uhelného hornictví na Sokolovsku, nebo  kyzové uhlí a lupky byly
výchozí surovinou pro první chemické provozy, kterým se tenkrát íkalo minerální závody. Nad slojí Josef le í
neju lechtilej í sloj sokolovského revíru, sloj Ane ka.

Tehdy za ala r st i osada horník , v ní  se Horní a Dolní Rychnov postupn  prom nil. Po zru ení roboty
1848 a vzniku samosprávných obcí byl Horní Rychnov v letech 1850-1879 osadou obce Dolní Rychnov.

Ve druhé polovin  19.století  a zejména po roce 1870 se za alo pr myslové podnikání na Rychnovsku a
bou liv  rozvíjet. Vedle dolnorychnovské sklárny, která pat ila u  v dob  svého vzniku (zalo ena r. 1853, ukon ena
1900) k velkým sklá ským provoz m monarchie, zde byl závod na zpracování sazí, cihelny a p edev ím n kolik
dol . Doly byly spojeny s nádra ím v Citicích ji  od roku 1871 asi 2,5 kilometru dlouhou lanovkou. Kdysi
proslavené chmela ství v ak bylo p ed zánikem a kolem roku 1880 padla v bec poslední chmelnice.

Pozd ji byla vybudována elezni ní vle ka ke sklárn  a k elektrárn , je  byla postavena v Dolním Rychnov
na po átku 20. století. Ta svou výkonností dlouhá desetiletí pat ila k nejd le it j ím elektrárnám severozápadních

ech.

 Zcela jinak se rozvíjel Dolní Rychnov, kde bylo v roce 1910 u  158  popisných ísel a po et obyvatelstva
p ekro il dv  tisícovky (2 058). Od sedmdesátých let minulého století tu za ala vznikat i eská men ina, kterou
tvo ily p edev ím rodiny sklá  a horník .  kola v Dolním Rychnov  byla z ízena v roce 1828.

V roce 1936 u  m l Dolní Rychnov 297 dom  a 3 800 obyvatel, z nich  se 278 hlásilo k eské národnosti.
P tit ídní kolu nav t vovalo 475 ák . Zna ná ást d lnického obyvatelstva vesnice ila v d lnických koloniích,
které tu vyr staly od 19. století.
 Zánik Horního Rychnova se za al nenápadn  p ipravovat u  v roce 1939, kdy byla západn  od
dolnorychnovské sklárny zahájena otvírka malého lomu Silvestr. První uhlí bylo vyt eno v roce 1940 a v dob  války
pracovalo na dole a  osmdesát zajatc .

Po válce byla ást n meckého obyvatelstva odsunuta a vedle nových osídlenc  se do vesnice vrátili i n kte í
z t ch, kte í tu ili p ed válkou. Situace na dolech Falknovska v letech 1945- 46 byla ji  zachycuje celkem 26 r zn
významných hlubinných dol  (z toho 17 na dne ním Sokolovsku a 9 na dne ním Karlovarsku) a 8 r zn   velkých
lom  (pouze na Sokolovsku), je  byly v roce 1946 v provozu. V revíru tehdy pracovalo také p t briketáren (z toho
jedna v Dolním Rychnov ). Lomy v dolním Rychnov : Luitpold (pozd ji Antonín) a Silvestr.
 Dekretem ze 7. b ezna 1946 byly v echny doly v revíru sjednoceny v podnik Falknovské hn douhelné doly a
briketárny ve Falknov  s editelstvím v Dolním Rychnov . Od té doby pro el podnik celou adou technických a
organiza ních zm n. K t m p edev ím pat ilo uzavírání malých hlubin a postupný p echod na lomovou t bu. Po
válce m l lom k dispozici pouze jedno kolesové a jedno lopatkové rypadlo  obsahu 1,5 m3. Do t ídírny dopravovala
uhlí et zovky a skrývku odvá ely parní lokomotivy. V prvním povále ném roce za ala p estavba málolomu Silvestr



66                                       Územní plán Dolní Rychnov

66

ve velkolom, který v roce 1955 organiza n  pohltil i lom Antonín Toho roku p ekro ila t ba uhlí milion tun a o rok
pozd ji se vyt ilo na Silvestru u  tém  2,5 milionu tun uhlí. Uzavírka t by lomu Antonín byla r. 1965. Po
výstavb  tisovského komplexu se stal lom Silvestr hlavním dodavatelem uhlí pro elektrárnu a dodávky kvalitního
briketovatelného uhlí umo ovaly ETI vyráb t i kvalitní brikety.
 Lomy byly p em n ny ve velkolomy. Díky moderní dobývací technice byla ji  v roce 1971 poprvé p ekro ena
hranice 20 milion  tun uhlí a od konce sedmdesátých let pak byla p ekra ována pravideln .

 Rozvoj velkolomu si postupn  vynutil likvidaci n kolika silnic (Dol. Rychnov  Citice, na staré císa ské
silnici z Var  do Chebu byl zlikvidován úsek Dol. Rychnov  Mýtina a dále byly zru eny silnice Dol. Rychnov 
B ezová a Mýtina  erný mlýn), vynutil si i zm nu vodního re imu a koncem edesátých let zanikla i starobylá
osada Horní Rychnov. V t ební innost na Silvestru skon ila v roce 1981 (velkolom Silvestr ukon il zasypávání
v roce 1993). Dnes je v místech zaniklé vesni ky rozsáhlá, 90 hektarová, dnes rekultivovaná, výsypka, po jejím
okraji vede od po átku devadesátých let nová silnice Dolní Rychnov  B ezová.

Nové d jiny obce by sv j po átek mohly stanovit na rok 1991, kdy k 1.1.1991 byla obec osamostatn na.

B.8.2.2. Památkov  chrán né objekty
V obci se nachází vesnická památková zóna Dolní Rychnov, rozhodnutí id : 1995249

Název rozhodnutí: 1995249 Vyhlá ka MK . 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlá ení území historických jader
vybraných obcí a jejich ástí za památkové zóny.

Dolní Rychnov - jádro vsi je vedeno ve státním archeologickém seznamu R.
Celé území je mo no pova ovat za území s potencionálními archeologickými nálezy.
V e eném území nejsou ádné památkov  chrán né objekty. D íve byly na seznamu kulturních památek

vedeny tyto objekty:

íslo rejst íku Název okresu Sídelní útvar ást obce p. Památka

52927 / 4-556 Sokolov Dolní Rychnov Dolní Rychnov p.7 venkovská
usedlost

53041 / 4-557 Sokolov Dolní Rychnov Dolní Rychnov p.8 venkovská
usedlost

52408 / 4-558 Sokolov Dolní Rychnov Dolní Rychnov p.18 venkovská
usedlost

B.8.2.3. Registrované významné krajinné prvky (VKP)
V e eném území jsou registrované významné krajinné prvky:

P irozený skalní útvar s vodní plochou na p. . 1005
Trvalý travní porost na p. . 1031
Travní porost v okolí vodních ploch na p. . 1008/1

B.8.2.4. Poddolovaná území, výhradní lo iska, chrán ná lo isková území
V zájmovém území je evidováno výhradní lo isko, poddolovaná území a chrán né lo iskové území (CHLÚ).
Území náchylná k sesuv m zde nejsou evidována. Dobývací prostory byly uzav eny  ukon ení t by 1981.

Lo iska výhradní plocha

Subregistr íslo
lo iska Název Identifika ní

íslo Organizace I Surovina Zp sob t by

B 3081700
Tisová u
Sokolova -
Silvestr

308170000
Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.s.,
Sokolov

26348349 Uhlí hn dé d ív j í
povrchová

Chrán ná lo isková území
íslo CHLÚ Název Surovina I Organizace

08170000 Tisová I.
Uhlí hn dé,
stopové a vzácné
prvky

26348349 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov



67                                       Územní plán Dolní Rychnov

67

Poddolovaná území plocha
Klí Název Surovina Rozsah Rok po ízení záznamu Stá í

000 Tisová u Sokolova Paliva systém 2008 p ed i po 1945

000 Sokolov 1. Paliva systém 2008 p ed i po 1945

D lní innost probíhala v katastru obce rovných 200 let. Proto je také Dolní Rychnov obcí zna n  touto
inností poznamenanou. Jakákoli výstavba byla mo ná jen se souhlasem sokolovské uhelné, akciové spole nosti,

ministerstva ivotního prost edí a na základ  znaleckých posudk . Celá obec se toti  nachází uvnit  bývalého
dobývacího prostoru Tisová. Stavby prodra uje zakládání na poddolovaném území. Po roce 1980, kdy  elektrárna
Tisová plavila popílek do vyuhleného lomu Silvestr a zvedla tak hladinu spodní vody, se zavodnily ve keré vyrubané
prostory pod zemí. P i dal ím plavení se zv t oval vý kový rozdíl mezi hladinou plavi t  a vyrubanými díly. Tím ve
sta inách nar stal tlak, co  se za alo projevovat propadlinami na terénu. Muselo dojít k demolici domu pana
Förstera, který stál na bývalé t ní jám , proto e se mu za ala jámou valit voda do lo nice. O jám  nikdo nev d l.
Poblí  obecního ú adu se vytvo ila v silnici propadlina. Dal í propadlá místa b hem ivota v obci pamatují i místní
starousedlíci. Tímto zp sobem se sta iny natlakovaly vodou a vznikl obrácený tlak, tak e výd eva i samonosné
klenby ztrácely svoji funkci. Dnes ji  tlak ve sta inách pominul, hladina spodní vody se ustálila na své p vodní
úrovni a nebezpe í tvorby propadlin je minimální.

B.8.2.5. e eným územím dále prochází, nebo se v n m nachází
- ochranná pásma dopravní infrastruktury:

- ochranné pásmo dálnice 100 m od osy vozovky (nebo osy
p ilehlého jízdního pásu)

- ochranné pásmo komunikace II. a III. t ídy  15 m od osy vozovky (nebo osy
p ilehlého jízdního pásu)

- ochranné pásmo za ízení leteckého provozu

- ochranná pásma technické infrastruktury, z nich nejvýznamn j í jsou:
- ochranné pásmo vedení VN do 35 kV- kabelové  1 m od krajního vodi e
- ochranné pásmo vedení VN do 35 kV    7 (10) m od krajního vodi e
- ochranné pásmo vedení VVN 110 kV    12 (15) m od krajního vodi e
- ochranné pásmo trafostanic sto árových 22 kV a 10 kV  7 (10) m
- ochranné pásmo trafostanic zd ných 22 kV a 10 kV  20 (30) m od oplocení nebo obvodové

zdi budovy
  - ochranné pásmo STL plynovodu     1 m v zastav ném území

- ochranné pásmo VTL plynovodu (do DN 200)   4 m
- ochranné pásmo VTL plynovodu (DN 200 - DN 500)  8 m
- bezpe nostní pásmo VTL plynovodu (DN 100 - DN 250) 20 m
- bezpe nostní pásmo VTL plynovodu (nad DN 250)  40 m

- ochranné pásmo ploch ur ených k pln ní funkcí lesa   50 m
- prvky regionálního ÚSES

- ochranné pásmo h bitova       100 m

B.8.3. Urbanistická koncepce
Hlavní funkcí sídla Dolní Rychnov je bydlení v symbióze s ostatními funkcemi  vybavenost, výroba, slu by,

sport.

 Dne ní Dolní Rychnov le í na d lní inností p etvo eném terénu ve kterém byl upraven vodní re im v etn
zatrubn ní vodote í. Bývalé odvaly jsou rekultivovány. V lokalit  erný Vrch je na historické výsypce zástavba
rodinnými domy.
 A  do 60.let minulého století  byla patrná  struktura p vodního osídlení s odd lením ásti obce Horní
Rychnov. S postupem t by velkolomu Silvestr  byla celá horní ást bez náhrady demolována. Nejlidnat j í ást
sou asné obce Dolní Rychnov tvo í rostlá rodinnými domky pop . bytovými domy se základní ob anskou vybaveností
a kolkou.
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 Obytná ást obce je vhodn  odd lena od severní a východní výrobní zóny, která má charakter pásového m sta
propojeného s výrobní zónou Sokolova. Ur ující osou jsou komunikace Bergmannova a Chebská vedoucí podél
vle ky, která obsluhuje výrobní areály.
 Ji ní ást katastru zaujímá rekultivovaná plocha po velkolomu Silvestr. Jihovýchodn  od obce je provozována
na rekultivovaných plochách golfové h i t  s kapacitou 18 jamek a jihozápadn  je dokon ována rekultivace výsypky
formou lesoparku s alejemi  o rozloze cca 90 ha.
 Od p írodní, na jihu se nacházející, ásti Slavkovského lesa je katastr odd len novostavbou rychlostní
komunikace R6 Karlovy Vary  Sokolov  Cheb. Z této komunikace byl vybudován nový sjezd obsluhující prioritn
pr myslovou zónu v ulicích Bergmannova a Chebská a v návaznosti  i vlastní sídelní ást obce Dolní Rychnov.

B.8.4. P ehled zastavitelných ploch
Vymezení zastavitelných ploch odpovídá rozvojovým pot ebám sídla.

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
íslo

plochy
Katastrální
území

Kód
katastr.
území

Vým ra
(ha)

Druh vyu ití Poznámka

Z1 Dolní
Rychnov

752304 2,30 Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
a plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)

sever sídla Dolní
Rychnov

Z2 Dolní
Rychnov

752304 5,05 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL),
plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a
st ední (OM),
a plochy vodní a vodohospodá ské (W)

severovýchodn
od sídla Dolní
Rychnov

Z3/1 Dolní
Rychnov

752304 2,51 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

východ sídla
Dolní Rychnov

Z3/2 Dolní
Rychnov

752304 6,65 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské
(BI)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

východ sídla
Dolní Rychnov

Z4 Dolní
Rychnov

752304 6,31 Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

jih sídla Dolní
Rychnov

Z5 Dolní
Rychnov

752304 0,16 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) jihozápad sídla
Dolní Rychnov

Z6 Dolní
Rychnov

752304 1,78 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL) jihozápad sídla
Dolní Rychnov

Z7 Dolní
Rychnov

752304 7,87 Plochy smí ené obytné  m stské (SM)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

ji n  od sídla
Dolní Rychnov

Z8 Dolní
Rychnov

752304 1,60 Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

ji n  od sídla
Dolní Rychnov

Z9 Dolní
Rychnov

752304 0,72 Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX) jihovýchodn  od
sídla Dolní
Rychnov

Z10 Dolní
Rychnov

752304 0,98 Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX) jihovýchodn  od
sídla Dolní
Rychnov

B.8.5. Jednotlivé funk ní slo ky sídla

B.8.5.1. Ob anská vybavenost
V Dolním Rychnov  je ob anská vybavenost rozptýlena po celém sídle. Dodnes se v provozu udr ely n které

obchody, slu by a restaurace. Z dal í vybavenosti je v obci po ta  V Dobrovského ulici a mate ská kola v ulici .
Obecní ú ad je situován v severní ásti Revolu ní ulice severn  v blízkosti zástavby rodinných dom .  H bitov je ve
východní ásti obce.
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V Dolním Rychnov  je sportovní areál situován ve východní i v západní ásti obce. Jedná se o fotbalové h i t
bez zázemí. Dal í sportovi t  je golfový areál v provedení 18 jamek na poddolovaných plochách po rekultivaci.
 V Dolním Rychnov  je mate ská kolka. Pé e o d ti do 3 let je individuální. áci do základních a st edních
kol dojí d jí do blízkého Sokolova.

B.8.5.2. Výroba a sklady
V t ina výrobních a skladovacích ploch v Dolním Rychnov  se nachází v severní ásti obce podél

Bergmannovy a Chebské ulice. V této ásti obce jsou nejv t í pr mysloví odb ratelé  Bá ské stavby, Sokolovské
strojírny, VISHAY. Dal ími provozy jsou  nap íklad pneuservis, autoservis a dal í výrobní a skladovací objekty,
vyu ívající v t inou p vodní pr myslové a skladovací plochy zejména podél ústí komunikací Revolu ní a
Dobrovského. Po et podnik  v obci je 162. Kapacita pracovních míst p evy uje po et ekonomicky aktivních obyvatel
(623) a tudí  p eva uje dojí ka do zam stnání nad vyjí kou (1298 dojí ka/ 285 vyjí ka).

Zem d lská výroba se nevyskytuje. Intenzivn  jsou udr ovány se í plochy nov  zalo eného parku uprost ed
obce podél Revolu ní ulice a 18-ti jamkové golfové h i t .

B.8.5.3. Obyvatelstvo a bytový fond

V e eném území bylo podle údaj  ze s ítání z r.2001 celkem 257 dom  trvale u ívaných k bydlení a 473
byt .

Domy  celkem        282
z toho:  Trvale obydlené       257
   z toho: v rodinné domy        66
    v bytové domy       59
  Neobydlené  slou ící k rekreaci          2

Byty celkem         473
z toho:  Trvale obydlené byty      408
   z toho: v rodinných domech   246
    v bytových domech    162
   neobydl nebo obydlené p echodn      65
    slou í k rekreaci        0

Vývoj po tu dom
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V e eném území ije podle údaj  ze s ítání z r.2010 celkem 1467 obyvatel, p i em  podíl en je 50,28%  (626).



70                                       Územní plán Dolní Rychnov

70

Vývoj po tu obyvatel

obyvatel

0
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obyvatel 1467 1245 1190 1485 1879 2768 3800 3629 2697 2058 2044 1676 1002 462 130

2010 2001 1991 1980 1970 1950 1936 1930 1921 1910 1900 1890 1869 1750 1525

 Sou asný po et obyvatel je odvozen od údaj  posledního oficiálního s ítání lidu, dom  a byt  k 1.3.2001 a
z posledních údaj  z r. 2010. Po et a skladba trvale bydlících obyvatel byla siln  ovlivn na historickým vývojem.

Ve v ech sídlech do lo po r. 1940 k výraznému poklesu obyvatel, na n m  se podílela 2.sv tová válka a
posléze vysídlování ob an  n mecké národnosti.

Sídlo Dolní Rychnov má stabilní vývoj, s mírnou rostoucí tendencí.  Pozitivní vliv na po et obyvatel má
zejména - výhodná poloha obce v blízkosti Sokolova a zvý ená mobilita obyvatel, které posilují bydlení s prvky
satelitního zp sobu u ívání.

Dle s ítání 2001 byla v ková struktura:
Po et obyvatel ve v ku 0 - 14 let: 296 (20 %)
Po et obyvatel ve v ku 15 - 64 let: 1 048 (70,7%)
Po et obyvatel ve v ku 65 a více let: 138 (9,3 %)

Skladba podle p evládajících národnosti je ovlivn na nabídkou pracovních míst a v posledních letech výstavbou RD.
eská: 79.20%

Slovenská: 7.79%
Romská: 1.77%
N mecká: 7.31%
Ukrajinská: 0.96%

St ední délka ivota mu i (tzv. nad je do ití) v okrese SO: 73.74 let          v R: 75.42 let
St ední délka ivota eny (tzv. nad je do ití) v okrese SO : 79.4 let  v R: 80.86 let

Výsledky této statistiky jsou dozvukem bývalých ivotních podmínek uhelného hornictví. Dne ní
charakteristiky istoty ovzdu í, vody ale i bezpe nosti nedosahují ani hodnot pr m rných v R.

 Hustota osídlení celkem ve správním území je 347 obyvatel/km2.
 Ve správním území m sta Dolní Rychnov je 623 ekonomicky aktivních obyvatel co  p edstavuje 50,28 % z
celkového po tu trvale bydlících.

285 obyvatel za prací vyjí dí mimo obec ve které mají trvalý pobyt. Dojí ka k místním zam stnavatel m. je
1298. V zem d lství je zam stnáno 9, v pr myslu 291 a ve slu bách 265 obyvatel.

Po et vyjí d jících do kol je 212 a dojí d jících do kolky je 11.

B.8.5.4. Zele

B.8.5.4.1. Charakteristika sou asného stavu
Plochy zelen  jsou realizovány nov  na míst  p vodn  podmá ených pozemk  v centrální ásti obce podél

ulice Revolu ní. Významnými plochami zelen  se staly plochy po rekultivaci dolu Silvestr v rozloze více ne  150 ha
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p em nou v golfový areál a základ obory  lesoparku  ji n  od obce. Parkov  upravené plochy jsou zalo eny v etn
vodních  nádr í  a alejové zelen  v t sné vazb  na obec.

B.8.5.4.2. Návrh
Pro zalo ení a údr bu zelen  se navrhují následující obecné principy:

- zele  u hlavních komunika ních tah  (hlavní sou ást clony) vytvo it z ke , hust  zapojených, doplnit ji
vzrostlými d evinami

- v místech kolize obytné zóny s hlukovými pom ry komunikací pou ít d eviny ve form  alejového porostu, p i
výrazn j ích st etech vybudovat protihlukové valy, dopln né zelení

- ochrannou zele  výrobních provoz  zalo it tak, aby základem byl ke ový porost, nejlépe stálezelených ke ,
optické krytí ze vzdálen j ích míst zajistit jehli nany, dopln nými místn  listná i

- pro výsadbu do volné krajiny a na okraje zastav ného území budou pou ity pouze stanovi tn  vhodné a
geograficky p vodní taxony d evin

- bioklimatickou funkci obytného a rekrea ního prost edí zd raznit vyu itím vzrostlých d evin (p evá n
listnatých) za p edpokladu posouzení alergenního p sobení

B.8.6. Koncepce ve ejné infrastruktury

B.8.6.1. Koncepce dopravy

B.8.6.1.1. Automobilová doprava
Zapojení území do silni ní sít

e eným územím procházejí tyto dopravn  významné silnice:
§ dálnice D6  Karlovy Vary  Sokolov  Cheb
    z této komunikace je sjezd do obce na Bergmannovu ulici ( III/21026)
§ silnice II.t ídy . II/210 (dotýká se e eného území)  Kraslice - Dolní Rychnov  Teplá  Úterý

z této komunikace je sjezd do obce na Dobrovského ulici (III/21026)
§ silnice III.t ídy . III/21026  Dobrovského  Revolu ní  Bergmannova  Tisová

 pr jezdní a páte ní komunikace Obce
§ silnice III.t ídy . III/21029  Sokolov  Dolní Rychnov - ulice Chebská  Bergmannova

napojení od Sokolova

Základní komunika ní sí
Základ komunika ní sí  sídla tvo í vý e uvedený pr jezdní úsek silnice III. t ídy dopln ný dále navazujícími

místními komunikacemi erný Vrch, afa íkova, P í ná, Kollárova, Palackého, Husova, U Kovárny, Zahradní a
Písková. Silnice III.t ídy je ve vyhovujícím stavu, problémem je rychlost dopravy, chyb jící chodníky a p echody.
Nutné je zde zejména zklidn ní ásti silnice procházející Dolní Rychnov.

Druhou osu obsluhující pr myslové areály je silnice III.t ídy . III/21029  Sokolov  Dolní Rychnov - ulice
Chebská  Bergmannova. Z ní je kolmo p es elezni ní p ejezd napojena ulice Revolu ní. . Silnice III.t ídy je ve
patném stavu, problémem je rychlost dopravy, vysoké dopravní zatí ení, hluk, chyb jící chodníky a p echody.

Nutnéá je zde zejména úprava napojení ásti ulice Revolu ní procházející dále Dolní Rychnov.

Dopravní závady
Dopravní závady mimo zastav né území:
N které komunikace mají místy nevyhovující í kové parametry pro obousm rný provoz a v n kterých úsecích

nezpevn né krajnice.
Problematické jsou p ejezdy vle ky v e eném území.

Dopravní závady v zastav ném území:
 Dolní Rychnov
§ Nespln né po adavky SN  jakékoliv stavební úpravy stávajících k i ovatek a komunikací musí spl ovat

po adavky platných p edpis .
§ K i ovatka Dobrovského, Revolu ní, Palackého  je nevhodn  e ená
§ Technický stav místních obslu ných komunikací  místy patný
§ Místy chybí p echody pro chodce
§ Chybí chodníky  podél n kterých silnic nejsou vybudované chodníky pro p í
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§ Chybí p irozené bariéry na sní ení rychlosti projí d jících vozidel  na komunikaci III.t ídy
§ í ka komunikací  místy nedostate ná
§ Chyb jící zálivy pro zastávky autobusu

B.8.6.1.2. Doprava v klidu
Vzhledem k typu zástavby je v sou asné dob  parkování v sídlech e eno na vlastních pozemcích u rodinných

dom  nebo na parkovacích a odstavných plochách u pr myslových areál  a bytových dom .
Parkování a odstavování vozidel je dále mo né p i okrajích komunikací.

B.8.6.1.3. Hromadná doprava
Autobusová doprava
V sou asné dob  má sídlo Dolní Rychnov spojení s okolím (nap . Sokolov) autobusovou dopravou o frekvenci

min 19 spoj  denn  jedním sm rem.
Doprava elezni ní
e ené území je obslou eno v severní ásti pr myslových areál  vle kou a eleznicí podél ulic Chebská a

Bergmanova.
Doprava letecká
Do e eného území zasahuje ochranné pásmo za ízení leteckého provozu.

B.8.6.1.4. Nemotoristická doprava
P í doprava
Správním územím obce Dolní Rychnov neprochází zna ené turistické trasy.
Chodníky pro p í jsou provedeny pouze místy.
Cyklistická doprava
V e eném území se nenachází zna ené cyklistické trasy.
Cyklisté vyu ívají stávající místní komunikace a také komunikaci III.t ídy.

B.8.6.2. Koncepce odkanalizování
Kanalizaci v Dolním Rychnov  tvo í oddílná kanaliza ní soustava vybudována v posledním desetiletí.

Stávající kanaliza ní stoky odvád jící odpadní vody do recipientu byly bu  p epojeny na novou kanalizaci nebo byly
pou ity jako de ové. Stoková sí  odvádí odpadní vody spla kové ze star í zástavby a z pr myslové oblasti.
Kanalizace je zakon ena mechanicko - biologickou istírnou odpadních vod, která se nachází v ulici Revolu ní,
poblí  komunikace Sokolov  Citice (Bergmannova ulice).

Kmenová stoka A  za íná u istírny odpadních vod a odvádí spla kové vody z Revolu ní ulice a  za Autosalon
Daewoo. Stoka je z PVC 300 a jsou do ní zaúst ny stoky AA, AB, AC.
Stoka AA  odkanalizovává území U Kovárny, spla kové vody jsou do stoky A erpány z S 1.
Stoka AB  odvádí spla kové vody z ulice Zahradní, Kolárova, R ová a Dobrovského.
Stoka AC  odvádí spla kové vody z ulice P í né, Jana i ky a z erného vrchu.
Kmenová stoka B  odvádí odpadní vody z Bergmanovy a H bitovní ulice. Vody jsou p ivedeny na S 2, odkud jsou
p e erpávány do stoky A a poté na OV.

Po et v ech obyv. napoj. na kanal.       1248
Po et obyv. napojených na OV         1313
Produkce odpadních vod Mov m3/den     287

OV se nachází v ulici Revolu ní, poblí  komunikace Sokolov  Citice (Bergmannova ulice).
Obecní OV je mechanicko - biologická s technologickou linkou.

Navr ená koncepce vodního hospodá ství bude e ena v souladu s platnou legislativou na úseku vodního
práva a p edpis  podle ní vydaných. Akumulace srá kových vod, jejich vsakování a odvád ní ze zastav ných ploch,
nebo zpevn ných ploch, bude e ena v souladu s platnou legislativou.

B.8.6.3. Koncepce zásobování vodou

B.8.6.3.1. Vodní toky a plochy
 Celé správní území obce Dolní Rychnov pat í do povodí Oh e.
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Území je odvod ováno kv li t b  p elo enými, áste n  zatrubn nými potoky Rychnovským a Dolnorychnovkým.
V území je dále n kolik drobných vodních nádr í a Rychnovský rybník

Vodní toky mají také význam estetický a urbanistický.

Vodní toky a údolní nivy jsou podle ustanovení § 3 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve
zn ní pozd j ích p edpis  chrán ny jako významné krajinné prvky a k zásah m v nich, mezi které pat í podle
ustanovení § 4 odst. 2 citovaného zákona i úpravy vodních tok  a zm ny kultur pozemk , je krom  souhlasu
vodoprávního ú adu nutné i závazné stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny.

B.8.6.3.2. Zásobování vodou
Obec Dolní Rychnov má samostatný vodovodní systém. Zdrojem pitné vody pro obytnou ást obce jsou

prameni t , pr myslová ást navazuje na vodovod Sokolova tj. zásobení z SVH. Dal ím mo ným zdrojem pitné vody
je Skupinový vodovod Horka  ad I, na kterém jsou pro Dolní Rychnov provedeny dv  navrtáváky v km 14,219
adu.

Po et v ech zásobených obyvatel Nz obyvatel   1294
Voda vyrobená celkem VVR tis.m3/r      131
Voda fakturovaná celkem VFC tis.m3/r       91
Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m3/r     45
Spec. pot . fakt. vody obyvatelstva Qs,d l/(os.den)  95,3
Spec. pot . fakt. vody Qs l/(os.den)    192,7
Max. denní pot eba Qd m3/den    502,5

Podzemní zdroje pitné vody pro Dolní Rychnov tvo í samostatná prameni t :
Grün HDB, Grün, Schwand, Winter I. a Winter II.

Prameni t  jsou jednotliv  zaúst na do sb rné komory nad vodojemem Dolní Rychnov (1x250m3). Do této
sb rné komory je p ivedena samostatným potrubím DN 125 - sklo podzemní voda z prameni t  B ezová, na tento
p ívodní ad jsou p ipojeny 3 samostatní pramenní jímky (p vodn  prameni t  Winter 2).

Prameni t  Grün HDB sestává se ze 4 pramenních a sb rných jímek, voda je p ivedena do sb rné komory
sklen ným potrubím DN 80 mm.

Prameni t  Grün tvo í 4 pramenní a sb rné jímky se soustavou jímacích zá ez , do sb rné komory je voda
svedena potrubím DN 60 mm.

Prameni t  Schwand sestává se z 9 pramenních a sb rných jímek a soustavy jímacích zá ez , svodný ad DN
60 mm.

Prameni t  Winter I tvo í 1 sb rná jímka a soustava zá ez , svodný ad DN 50 mm
Prameni t  Winter II tvo í 1 sb rná jímka a soustava zá ez . Do sb rné komory vede propojovací potrubí DN

500 mm

Podzemní zdroje pitné vody pro Dolní Rychnov se rozkládají v úpatí Paseckého vrchu jihozápadn  od obce
Dolní Rychnov, z v t í ásti v území zalesn ném p evá n  sm sí listnatých a jehli natých porost . Hlavní ást
pramenních jímek je situována do terénních zá ez  v blízkosti Rychnovského potoka, svodné ady v dolní ásti
procházejí územím intenzivn  zem d lsky obhospoda ovaným (orná p da). Podzemní zdroje pitné vody v lokalit
Dolní Rychnov jsou zahrnuty ve vodohospodá ské bilanci skupinového vodovodu Horka s vydatností 3,0 l/s.
Vodovodní sí  obce navazuje na základní vodárenské zdroje obce  prameni t  a p ípojku ze skupinového vodovodu
Horka a dále pak na základní prvky systému  vodojem

Vodovodní sí  obce je gravita ní systém. V jednotlivých ástech obce p evládá sí  okruhová (místa se
soust ed nou zástavbou), v okrajových ástech p echází v sí  v tevnou. Sí  je vystrojena po árními hydranty
nadzemními i podzemními, kalníky a vzdu níky. Hydranty n kdy mohou plnit funkci kalník  a vzdu ník .
Prameni t  nejsou propojena se sítí Sokolova.  Propojovací ady byly p eru eny d lní inností. V nejni í ásti obce
jsou nejv t í pr mysloví odb ratelé  Bá ské stavby, Sokolovské strojírny, VISHAY. Rozvodná sí  byla v posledních
letech z v t í ásti rekonstruována krom  p ívodního adu z prameni  a okrajových ástí obce.

P i výpadku dodávky vody z prameni  m e být obec zásobována odbo kou z adu I SVH.
Systém zásobení vodou odpovídá pot ebám obce, výhledov  se neuva uje s v t ími investicemi do roz í ení sít  ve
spot ebi ti, navrhuje se rekonstrukce p ívodního adu z prameni t  v délce 2,46 km DN 150 mm.

B.8.6.4. Koncepce zásobování teplem
V sou asné dob  je obec Dolní Rychnov (pr myslové areály) napojeno na parovod Tisová. Teplovod je vedený

od severozápadu k severovýchodu e eného území.
Pro bydlení je pro vytáp ní pou íván plyn, elekt ina  a vytáp ní s vyu itím pevných paliv.
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B.8.6.5. Koncepce zásobování plynem
Stávající stav
Správním územím obce Dolní Rychnov prochází VTL i STL plynovod. Trasa VTL prochází v blízkosti sídla

na severu mezi pr myslovými areály a obcí. Regula ní stanice se nachází za bývalým záme kem na Bergmanov
ulici na okraji obce, odkud je rozveden NTL plynovod po celém sídle.

Návrh
V rámci plynofikace se uva uje se 100 % plynofikací nových objekt . Zemní plyn bude v podstat  pou íván

jak pro vytáp ní objekt , tak i k va ení a p íprav  teplé vody. P ípadná zám na za ekologicky ist j í zp sob
(elekt ina, alternativní zdroje  atd.) je mo ný. Pro ú ely územního plánu je v ak uva ováno s úplnou plynofikací.

B.8.6.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Charakteristika sou asného stavu
Správní území obce Dolní Rychnov je zásobováno elektrickou energií z rozvodny Tisová.
Venkovní vedení 22 kV je z prostoru rozvodny zata eno do transforma ních stanic, ur ených pro zásobování

distribu ní sít  NN.
Sou asný stav primární napájecí sít  je uspokojivý.

 Hlavní rozvodná distribu ní sí  VN je vedena mimi vlastní území na jihu za komunikací R6. Ochranná
pásma jsou sdru ena a nekolidují se ádnou zastav nou plochou.

Sít  ve ejného osv tlení (VO)
Obec má ve ejné osv tlení.
Návrh - rozvoj sítí VO bude úzce spojen s pr b hem nové výstavby v sídlech. V závislosti na rozsahu

výstavby budou dále rozvíjeny stávající okruhy VO nebo budou budovány nové. Napájecí body (rozvad e ve ejného
osv tlení) pro nové sít  VO budou ú eln  osazeny p edev ím v prostorách trafostanic. Napáje e budou provedeny
p evá n  kabely, ulo enými v zemních výkopech.

B.8.6.7. Spojová za ízení
Spojová za ízení v sou asné dob  zahrnují krom  pozemních telefonních sítí spole nosti Telefónica O2 Czech

Republic rovn  sít  mobilních telefon  v ech operátor , kte í p sobí na území R. V sou asné dob  roste po et a
kvalita slu eb poskytovaných jednotlivými majiteli a správci sítí (Internet, elektronická po ta atd.).

Do oblasti spojových za ízení je mo no zahrnout rovn  p íjem a zpracování televizního a satelitního signálu.

B.8.6.7.1. Pozemní telefonní sít
Sídlo Dolní Rychnov je p ipojeno k síti spole nosti Telefónica O2 Czech Republic.

B.8.6.7.2. Sí  mobilních telefon
Pokrytí e eného území je zabezpe eno v emi telefonními operátory.
Dal í rozvoj t chto sítí souvisí úzce s technickým pokrokem a s úrovní a mno stvím slu eb poskytovaných

jednotlivými operátory. S ohledem na tendenci p echodu ú astník  z pevných linek na mobilní sít  rostou neustále
mo nosti vyu ití  internetové a faxové slu by, p enos obrazu atd..

B.8.6.7.3. Sí  radiokomunikací
Mimo e ené území prochází ve sm ru jihozápad - severovýchod rádiový sm rový spoj.

B.8.6.8. Ob anské vybavení
Návrh územního plánu zachovává v obci Dolní Rychnov plochy ob anského vybavení, kde je nap . mate ská

kola a h bitov, nebo sportovní areály.

B.8.6.9. Ve ejná prostranství
Územní plán vymezuje pouze minimum samostatných ploch ve ejných prostranství. V t ina ve ejných

prostranství je sou ástí ostatních ploch s rozdílným zp sobem vyu ití (nap . plochy bydlení - v bytových domech).

B.8.6.10. Nakládání s odpady
V e eném území není v sou asné dob  skládka pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO), ani

skládka nebezpe ných odpad .
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Obec má Obecn  závaznou vyhlá ku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve správním území
obce Dolní Rychnov.

Sb r tuhého komunálního odpadu je shroma ován v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy je
komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO mimo správní území. Obec má uzav enou smlouvu
s provozovatelem této skládky.

B.8.7. Koncepce uspo ádání krajiny

B.8.7.1. Územní systém ekologické stability
Vypracoval:  RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY � Ji ní 3 � 360 01  Karlovy Vary �

tel.  353 563 963 � mobil  603 293 697 � e-mail  j.krivanec@centrum.cz

B.8.7.1.1. Úvod
Dokumentace Územní systém ekologické stability obce Dolní Rychnov  byla zpracována pro pot eby územn

plánovací dokumentace obce. Pro dot ené území nebyl dosud zpracován návrh ÚSES, platný územní plán nemá
ÚSES odpovídajícím zp sobem zahrnut.

Rozsah e eného území zahrnuje správní území obce Dolní Rychnov. Území le í v centrální ásti
Karlovarského kraje.

B.8.7.1.2. P írodní podmínky

Geomorfologie, geologie

Území le í dle geomorfologického len ní v t chto jednotkách:

Podsoustava  Podkru nohorská podsoustava

Celek Sokolovská pánev

Okrsek     Svatavská pánev

Podsoustava  Karlovarská vrchovina

Celek Slavkovský les

Okrsek     Arnoltovská vrchovina

Reliéf je v t inou mírn  zvln ný, má charakter ploché pahorkatiny, pouze ji ní cíp území má ji  vrchovinný
ráz (severní svahy Slavkovského lesa). Velkou ást p vodního reliéfu zni ila a zm nila povrchová t ba uhlí.
Nadmo ská vý ka kolísá od 410 m (severní okraj) po 580 m (ji ní hranice obce).

Geologicky pat í území do Sokolovské pánve. Území tvo í terciérní ulo eniny, p evá n  písk , t rk  a jíl
(slab  zpevn né slepence a pískovce starosedelského souvrství). Ji ní cíp území tvo í krystalické komplexy
Slavkovského lesa (pararuly a granit).

Klimatologie
Území spadá do mírn  teplé oblasti, dle Quitta  jde o rozhraní oblastí MT 3 a MT 4. Podnebí lze

charakterizovat jako mírn  teplé, mírn  vlhké, s mírnou zimou. Pr m rné ro ní teploty se pohybují kolem 7° C,
pr m rné ro ní srá ky dosahují 600 - 650 mm (Sokolov 7,3° C. 611 mm). Významným jevem jsou p ízemní inverze
a mlhy a v zimní polovin  roku rozsáhlé inverze v rámci celého Podkru noho í.

Hydrologie
Území spadá do povodí Oh e. Hydrologické pom ry jsou významným zp sobem zm n ny. Nejv t ím vodním

tokem v území je Rychnovský potok, p itékající ze Slavkovského lesa na východním okraji obce. Potok má od k í ení
s dálnicí D6 zcela um lé koryto. V nedávné dob  byla významná ást (cca 400 m) p ekryta a zatrubn na kv li



76                                       Územní plán Dolní Rychnov

76

golfovému h i ti. Toto lze pova ovat za záva ný negativní zásah, potok byl významnou vodní osou do ekologicky
významného území u Rychnovského rybníka. Dal í to, Dolnorychnovský potok, protéká jen zástavbou obce, ji ní
úsek byl p ekryt výsypkou. Oba toky nemají souvislý pr b h sm rem k Oh i a jejich pr b h není ani sledovatelný.

Z vodních ploch je nejvýznamn j í Rychnovský rybník na Rychnovském potoce. V souvislosti s t bou uhlí
vznikla nebo byla um le vytvo ena ada vodních ploch, které se postupn  mohou stát ekologicky stabiliza ními
prvky.

Pedologické pom ry
P dní pokryv tvo ína p vodní terénu kambizem  modální a dystrické a na terciérních sedimentech

pseudogleje modální. Velkou ást území tvo í nevyvinuté antropogenní p dy.

Vegeta ní pom ry
Dle regionáln  fytogeografického len ní nále í území do oblasti mezofytika, do obvodu eskomoravské

mezofytikum. Pat í do fytogeografického okresu . 24 - Horní Pooh í, do podokresu Sokolovská pánev.

Území le í v t chto jednotkách potenciální p irozené vegetace:

§ acidofilní doubravy - druhov  chudé smí ené doubravy s jedlí a borovicí s p ím sí je ábu, osiky a b ízy na
ivinami chudých substrátech - v t ina území

§ acidofilní bu iny a jedliny - druhov  chudé bu iny a jedliny na mineráln  chudých silikátových p dách -
výskyt v ji ním cípu území

§ lu ní lesy (jednotka st emchová jasenina s komplexem mok adních ol in) - spole enstvo niv s druhov
bohatými porosty, p evládá jasan a ol e, p ím s tvo í st emcha, lípa, dub, jilm, javor. Velmi husté je
ke ové patro (brslen, svída, kalina, pta í zob, kru ina) - výskyt v úzkých pásech podél potok

Vlivem dlouhodobého vyu ívání území se p irozená vegetace v podstat  nezachovala. Um lou jednotkou je
komplex sukcesních stádií na antropogenních stanovi tích.

B.8.7.1.3.  Biogeografické jednotky

Základními biogeografickými jednotkami jsou bioregion, biochora a skupiny typ  geobiocén  (STG).
Bioregion je jednotkou individuální, neopakovatelnou, ni í jednotky jsou tzv. typologické, v podobných
ekologických podmínkách opakovatelné.

Vyli ování bioregion  a biochor se provádí s ohledem na provázanost celého systému na celostátní úrovni a
p i e ení místního ÚSES na n m nelze nic m nit. Vzhledem k ji  závaznému vymezení nadregionálních a
regionálních prvk  ÚSES jde tedy pro koncipování místních prvk  spí e o pomocné informace.

Území le í v t inou v bioregionu 1.26 - Chebsko-sokolovský bioregion, pouze ji ní cíp zasahuje do
bioregionu 1.60 - Hornoslavkovský bioregion. Bioregiony pat í do hercynské podprovincie, provincie
st edoevropských listnatých les .

e ené území spadá do t chto typ  biochor:

® - 4 AN antropogenní reliéf na pís itých hlínách v suché oblasti
® 4 RN Plo iny na zahlin ných píscích
® 4 Ro Vlhké plo iny na kyselých horninách
® 4 SS Svahy na kyselých metamorfitech

Úrove  bioregion  ani biochor není reprezentována nadregionálním nebo regionálním biocentrem.

Nejni í biogeografickou jednotkou jsou skupiny typ  geobiocén  (STG). Tato úrove  je reprezentována
místními biocentry. Tyto jednotky jsou vymezovány na základ  kombinace t í p írodních faktor : vegeta ního
stupn , trofické ady a hydrické ady. Pro vymezování STG se analyzuje geologická a geomorfologická stavba,
pedologické a klimatické podmínky a terénní pr zkumy.
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P ehled STG v zájmovém území:

® 4 AB 3 Abieti-querceta pini (jedlové doubravy s borovicí)
® 4 B 3 Fageta typica (typické bu iny)
® 4 B 5 Alneta sup. (ol iny vy . stupn )
® 4 BC 5 Salici fragilit-alneta sup. (vrbové ol iny vy . st.)
® 4 BC 4 Fraxini-alneta sup. (jasanové ol iny vy . st.)

V echny jednotky mají zastoupení ve vymezených prvcích ÚSES.

B.8.7.1.4. Ov ení aktuálního stavu krajiny
Ov ení aktuálního stavu území vychází z terénního pr zkumu uskute n ného na podzim roku 2011.

Sou asné i d ív j í vyu ívání území zp sobilo na v t in  území úplnou zm nu ekologických podmínek, kde
nelze odpovídajícím zp sobem vymezovat systém ÚSES.

Severozápadní ást území vypl uje zástavba obce, která spolu s navazující zástavbou Sokolova tvo í bariéru,
kde je vylou eno zachování parametr  prvk  ÚSES a není ani kam prvky propojit.

St ední ást území vypl uje výsypka, její  zp sob rekultivace neumo uje v sou asnosti vymezit logický
systém prvk  ÚSES. Uva ovat o vymezování ÚSES v tomto území lze p ípadn  a  ve vzdálen j í budoucnosti.
Významnou ekologickou destabilizaci zp sobilo golfové h i t , a to p ekrytím Rychnovského potoka. Tím byla
p eru ena jediná spojnice Sokolovské pánve a Slavkovského lesa na území obce i v jejím okolí.

Pro pr chod prvk  ÚSES tak mají význam pouze severovýchodní ásti území kolem Rychnovského rybníka
s navazujícími ol inami a rákosinami a území ji n  od dálnice D6 s lesy a loukami. V lesích lze najít zbytky porost
typu acidofilních bu in a ol in a na loukách enklávy vlhkých pchá ových luk a mezofilních ovsíkových luk. Liniová
bariéra dálnice D6 je pr chodná mostem p es Rychnovský potok.

P im ená obnova a udr ení ekologické stability krajiny bude vy adovat zejména ochranu dochovaných
p írodních hodnot v okolí Rychnovského rybníka a na svazích Slavkovského lesa. V území nejsou navrhovány ádné
významn j í strukturální zásahy ke zlep ení p írodního prost edí. Je v cí vzdálen j í budoucnosti, zda a jak zapojit
do systému ÚSES porosty na výsypce a v jejím okolí.

B.8.7.1.5. Ekologická stabilita krajiny
Území bylo posuzováno podle estistup ové klasifikace stup  ekologické stability:

0 - plochy ekologicky výrazn  nestabilní
1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní
2 - plochy ekologicky málo stabilní
3 - plochy ekologicky st edn  stabilní
4 - plochy ekologicky velmi stabilní
5 - plochy ekologicky nejstabiln j í

Celkov  je území ekologicky málo a  st edn  stabilní s místními rozdíly. Území s vy í ekologickou stabilitou
se vyskytují jen kolem Rychnovského rybníka a v údolí Rychnovského potoka ji n  od dálnice D6.

Je nutno uvést, e ekologická stabilita území je výrazn  asov  prom nlivá jak vlivem spontánních p írodních
proces , tak zejména antropogenních aktivit.

B.8.7.1.6. Zvlá t  chrán ná území
Do území nezasahují zvlá t  chrán ná území.

B.8.7.1.7. Koncepce návrhu ÚSES
Metodické poznámky
Vymezování a ochranu územních systém  ekologické stability za azuje zákon . 114/1992 Sb., o ochran

p írody a krajiny mezi základní nástroje zaji t ní ochrany p írody. V tomto zákon  a v provád cí vyhlá ce .
395/1992 Sb. jsou rovn  vymezeny základní pojmy a podrobnosti vymezení a hodnocení ÚSES.



78                                       Územní plán Dolní Rychnov

78

Pro vymezování ÚSES platí p t kritérií:

1. kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystém
2. kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystém
3. kritérium minimáln  nutných prostorových a asových parametr
4. kritérium aktuálního stavu krajiny
5. kritérium spole enských limit  a zám r
Prvky ÚSES se nejprve navrhují dle kritérií 1-3, p edstavujících exaktní p írodov dná hlediska, a poté se

upravují v rozsahu p ípustných mezí dle kritérií 4-5 do spole ensky akceptovatelné podoby.

Obecn  je smyslem ÚSES vymezit prostor pro p írodu , skládající se z ploch (biocenter) a tras (biokoridor ).
V sou asné dob  má tento prostor obvykle charakter ostrov  obklopených naru eným prost edím. Ú elem
vymezování ÚSES je ochrana stávajících a vytvo ení nových ostrov  v po adované hustot  a nalezení jejich
vhodných propojení systémem suchých a mokrých cest, aby byla umo n na vým na biologických informací mezi
jednotlivými ostrovy. Vzhledem k asovým parametr m p írodních proces  je pot ebné, aby vymezení bylo
dostate n  stabilní a dlouhodob  nem nné.

Pro ozna ování nadregionálních a regionálních prvk  ÚSES je pou ito nad azené íslování, místní prvky jsou
íslovány zvlá  v rámci obce.

B.8.7.2. Hranice záplavových území
Hranice záplavových území dosud nebyla oficiáln  stanovena rozhodnutím vodohospodá ského orgánu.

B.8.7.3. Vymezení ploch p ípustných pro dobývání lo isek nerost  a ploch pro jeho
technické zaji t ní
V sou asné dob  v e eném území neprobíhá ádná t ební innost, ani se s ní nepo ítá. V zájmovém

území jsou evidována výhradní lo iska, poddolovaná území a chrán né lo iskové území (CHLÚ).

B.8.7.4. e ení po adavk  civilní ochrany
 Je nutno respektovány limity vyplývající ze stanoveného území zvlá tní povodn  pod vodním dílem Skalka,
Jesenice a Horka.
 Zóna havarijního plánování nebyla na území obce vyhlá ena.

Ve správním území obce Dolní Rychnov nejsou v sou asné dob  ádné objekty a plochy u ívané pro civilní
ochranu a obranu státu.

Návrh ploch pro po adované pot eby bude v souladu s § 20 Vyhlá ky ministerstva vnitra . 380/2002 Sb.,
k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.

V území je t eba zajistit ukrytí v ech obyvatel. V rámci e ení územního plánu se po ítá se z izováním
protiradia ních úkryt  p edev ím v nových objektech ob anské vybavenosti. Návrhy protiradia ních úkryt  budou
zpracovány v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb. V t chto objektech budou sledovány následující
parametry ukrytí:

Pro obyvatelstvo:  - plochy pro 1 ukrývanou osobu 3-5 m
2

   - koeficient zeslabení zá ení Ko minimáln  hodnoty  Ko = 50

- U ubytovacích za ízení je t eba po ítat s kapacitou - 100% zam stnanc  + 100% host  l kové ásti a u
restaura ních za ízení, obchod  a slu eb je t eba zabezpe it kapacity pro 100% zam stnanc  a 50% host  -
nakupujících.

- Výrobní provozy si zaji ují ukrytí pro své zam stnance v prostorách závodu.

V objektech, ve kterých bude probíhat rekonstrukce, budou zachovány protiradia ní úkryty budované
svépomocí.

Vzhledem k rozsahu e eného území a jeho plo ného rozlo ení lze p edpokládat, e nedojde k zasa ení
celého území a bude mo no vyu ívat pro evakuaci a ubytování obyvatel objekty v ostatních ástech sídla.
P edpokládá se vyu ití v ech typ  ve ejných objekt .

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci se doporu uje v centru sídla vzhledem
k minimálním docházkovým vzdálenostem.
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V e eném území nejsou uskladn ny nebezpe né látky.
P i záchranných, likvida ních a obnovovacích pracích je nutno dbát, aby se kodlivé ú inky kontaminace

nedostali do vodních tok . Plochami vyu itelnými k záchranným, likvida ním a obnovovacím pracích jsou
rozsáhlej í parkovi t  p ípadn  manipula ní a sportovní plochy.

V p ípad  nouzového zásobování obyvatelstva bude v p ípad  elektrické energie postupováno dle re imu
EZ.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji ováno dopravou pitné vody cisternami. Zásobení pitnou vodou
bude dopl ováno balenou vodou. Nouzové zásobování u itkovou vodou sídla Dolní Rychnov bude zaji ováno z
vodovodu pro ve ejnou pot ebu. P i vyu ívání zdroj  pro zásobení u itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn
územn  p íslu ného hygienika.

Z hlediska zájm  civilní ochrany je t eba zmínit i ochranu p ed povodn mi. Hranice záplavových území
dosud nebyla oficiáln  stanovena.

Z hlediska zájm  civilní ochrany je t eba zmínit i ochranu p ed povodn mi, se kterou souvisí opat ení
významn  sni ující riziko zátop. Zlep ení je t eba hledat v celkové revitalizaci potok , i t ní a opravách rybník  a
reten ních nádr í.

Po ární ochranu zaji uje HZS Sokolov, jednotlivé pr myslové areály mají samostatné po ární sm rnice a
vlastní obsluhu.

Z hlediska po ární ochrany bude zaji t no dostate né mno ství vn j ích zdroj  po ární vody ( SN 730873) a
budou pln ny podmínky p ílohy . 2 Na ízení Karlovarského kraje . 1 ze dne 10.2.2014. Dále budou komunikace
e eny s dostate nou í kou pro pr jezdnost po árního vozidla.

B.8.8. Vysv tlivky pou itých zkratek

A R  armáda eské republiky

BH   plochy bydlení - v bytových domech
BI   plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské
BV   plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské

.  íslo
OV  istírna odpadních vod
SN  eské technické normy

DS   plochy dopravní infrastruktury - silni ní
DZ   plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní)

NL1  plochy lesní - hospodá ské
NL2  plochy lesní - ochranné
NN                 nízké nap tí
NP   plochy p írodní
NSl   plochy smí ené nezastav ného území - lesnické
NSr   plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové
NSs   plochy smí ené nezastav ného území - sportovní
NTL  nízkotlak
NZ1  plochy zem d lské - travní
NZ2  plochy zem d lské - orné

OH   plochy ob anského vybavení - h bitovy
OM   plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední
OS   plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení
OV   plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura
OX   plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím

RR  radioreléové
RI   plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RZ   plochy rekreace - zahrádkové osady
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SEA  Posouzení vlivu na ivotní prost edí (Strategic Environmental Assessment)
SM   plochy smí ené obytné - m stské
STL  st edotlak
SV   plochy smí ené obytné - venkovské

TI   plochy technické infrastruktury - in enýrské sít
TUV  teplá u itková voda

ÚP                územní plán
ÚPD            územn  plánovací dokumentace
ÚSES          územní systém ekologické stability

VD   plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba
VL   plochy výroby a skladování - lehký pr mysl
VN  vysoké nap tí
VVN  velmi vysoké nap tí
VT   plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika
VZ   plochy výroby a skladování - zem d lská výroba

W   plochy vodní a vodohospodá ské

ZPF  zem d lský p dní fond
ZÚJ  základní územní jednotka
ZÚR KK Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
ZV   plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
ZVN  zvlá t  vysoké nap tí

B.9. Vyhodnocení ú elného vyu ití území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Obec m la historicky okolo 2000 obyvatel (v p edvále ném období a  k cca 4000 obyvatel) a zaujímala v t í

rozsah ploch ne  je tomu v sou asnosti i v návrhu.
Návrh umo uje dopln ní zastav ného území. V návrhu územního plánu je kladen d raz na vyu ití pozemk

v bezprost ední návaznosti na zastav né území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití zastav ného území a
zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.

Návrhem územního plánu jsou zaji t ny pot ebné plochy jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (výroby,
rekreace a smí ená území), které zajistí dosa ení prosperity sídla a jeho harmonický rozvoj. Posílení trvalého
charakteru bydlení a s tím spojené roz í ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a provozovnách zajistí
stabilizaci sídel. D sledky navr eného e ení nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.

Nové zastavitelné plochy jsou podrobn  specifikované v kap. B.8.4..
Zástavba a rozvoj je v posledních letech pozitivn  ovlivn n i blízkostí Sokolova a z toho vyplývajícího zájmu

o bydlení.

B.10. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv
na ivotní prost edí
V e eném území se nenachází evropsky významné lokality - území NATURA 2000.
Územní plán umo uje zlep ení sou asného stavu území. Územní plán posiluje trvalý charakter bydlení, který

má stabilizující ú inek a s tím spojené roz í ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a provozovnách. e ení
umo uje komplexní rozvoj obce. Územní plán navrhuje zlep ení dopravní a technické infrastruktury v e eném
území. Územní plán naplnil po adavky na udr itelný rozvoj území. Návrh je e en s ohledem na vyvá enost vztahu
podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudr nost spole enství obyvatel území.
Návrh vytvá í vhodné podmínky pro ivot obyvatel e eného území.
 S ohledem na charakter e eného území byl dot enými orgány ve fázi zadání vylou en významný vliv na
evropsky významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv  územního
plánu na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování variantního e ení.
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Z t chto uvedených d vod  nebyl pro územní plán zpracován posudek vlivu územního plánu na ivotní
prost edí (posudek SEA), posudek vlivu územního plánu na chrán ná území Natura 2000 a pta í oblasti.

B.10.1. Ochrana ivotního prost edí
B.10.1.1. Ochrana ovzdu í
V sou asné dob  je naru ováno ovzdu í áste n  lokálními tepelnými zdroji (v t í ást území je

plynofikována), emisními kodlivinami z dopravního zatí ení a postupn  klesající pra ností v celém regionu vlivem
t by z povrchových dol . Ke zvý ení emisního zatí ení dochází p edev ím v zimním období.

Dolní Rychnov spadá do Sokolovské pánve, co  je oblast siln  zasa ená antropickými aktivitami. Blízký
Sokolov zasahuje svými negativními vlivy (pr mysl, teplárny) do e eného území.

Návrh územního plánu umo uje eliminaci zdroj  zne i t ní ovzdu í p echodem z tuhých paliv na
u lechtilej í zdroje (el.energie, zemní plyn apod.), u významn j ích zdroj  v kombinaci se za ízením na likvidaci
plynných kodlivin. Dále je vhodné zvý it ú innost spalovacího procesu v kotlích  vým nou zastaralých kotl . Je
vhodné podporovat netradi ní zdroje spalování d evního odpadu, tepelná erpadla v kombinaci s el. energií.

Uva ovaná výstavba bude v souladu s po adavky na ochranu ovzdu í vedoucí k zabezpe ení jeho odpovídající
kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne i ujících látek.

Opat ení na stran  spot ebitele
· Zajistit odstran ní nedostatk  v oblasti tepelné ochrany vytáp ných budov.
· Zajistit realizaci racionálních zm n v provozu budov.
· Zaji t ní d sledné regulace otopných systém  v budovách.
· Zaji t ní d sledného m ení individuální spot eby tepla v bytech.
· Sní ení distribu ních ztrát.
· Zajistit racionální provoz systému P íprava teplé u itkové vody.
· Zajistit reálná opat ení v místech kone né spot eby TUV.

Dal í opat ení na úseku ochrany ovzdu í
  Dal í opat ení v oblasti zlep ení kvality ovzdu í jsou navrhovány optimálním e ením funk ních ploch a
dal ími opat eními. Navrhuje se  nap íklad:

· zalo it nové plochy zelen , udr ovat a obnovovat v echny kategorie zelen
· dislokovat výrobní a stavební provozy a výrobní slu by mimo obytná území
· upravit venkovské komunikace za ú elem sní ení pra nosti
· druhové slo ení d evin v lesních i nelesních porostech provád t s ohledem na alergizující ú inky v zájmu

vytvo ení optimálního venkovského prost edí

B.10.1.2. Ochrana proti hluku a vibracím
V e eném území probíhala velkoplo ná povrchová t ba hn dého uhlí, která byla zdrojem hluku a vibrací.

T ba ji  byla ukon ena a v sou asné dob  probíhá sanace a rekultivace území.
 Hluk a vibrace v sou asné dob  vznikají hlavn  z dopravního provozu. Nejintenzivn j í hluk je hluk
z komunikace III.t ídy, která protíná sídlo.

Cílem územního plánu je vytvo it podmínky pro výsadbu zelen  s funkcí ochranných clon u exponovaných
komunikací a výrobních provoz . Trvalé zdroje hluku odstínit pomocí technického e ení objekt .

Pro sní ení negativních vliv  hluku na zdravotní stav obyvatel se navrhuje:
§ optimalizovat návrh funk ních ploch tak, aby nedocházelo k zat ování zejména obytných zón
§ dislokovat výrobní areály do samostatných funk ních zón, odd lit je od obytných lokalit a zajistit jejich

optické a hlukové odstín ní zelení

B.10.1.3. Ochrana vod
Hranice záplavových území
Hranice záplavových území dosud nebyla oficiáln  stanovena.

Navrhuje se:
§ v echny nov  navr ené objekty a lokality napojit na kanalizaci
§ dávky strojených hnojiv podle kultur a p dy stanovovat na optimum a vyu ívat formy a druhy bez negativních

dopad  na kvalitu povrchových i podzemních vod
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§ organická hnojiva pou ívat podle schválených hnojných plán , aplikovat je bez vniku nebezpe í zne i t ní
vod

§ u zem d lských za ízení zajistit uskladn ní hnojiv, biocid , ropných látek, krmiv a odpad  tak, aby nedo lo
ke kontaminaci vod (vhodná technologie uskladn ní, pot ebná kapacita)

§ toky zachovávat ve svých p irozených e i tích, v p ípad  revitalizace tok  dbát na zachování p íznivých
pr tokových pom r , ekologicky vyvá eném inunda ním území a zaji t ní funkce samo ist ní vody a estetiky
prost edí

B.10.1.4. Ochrana p írody
Prvkem ochrany p írodního prost edí je inventarizace, vyhlá ení, ochrana a o et ování významných

p irozených lokalit.
Územní plán e í z hlediska ochrany p írody zachování stávajících významných ploch zelen . Navrhované

e ení chrání významné krajinné prvky. ÚP po ítá s obnovou stromo adí, s ochranou doprovodné zelen  vodote í a
se zvý ením podílu kvalitní zelen  v sídlech i mimo zastav ná území.
  V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany vodohospodá ské stability,
zachování ivo i ných a rostlinných spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny územní plán
optimalizuje ve kerou antropogenní innost.

B.10.1.4.1.Stávající stav
Cenné p írodní prvky tvo í v krajin  stromo adí podél komunikací, remízky ve volné krajin  a podél polních

cest, osázení a úprava hrází stávajících rybník , vzrostlá zele  v centru sídla.

Registrované významné krajinné prvky (VKP)
V e eném území je registrováno n kolik významných krajinných prvk .

B.10.1.4.2.Návrh
· ve vyhlá ených chrán ných územích se nezam it na konzervaci nyn j ího stavu, ale provád t zásah,

zlep ující re im CHÚ (odstran ní ne ádoucího náletu, vodohosp. úprava atd.) v zájmu zachování
rostlinného i ivo i ného genofondu

B.11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

 Vyhodnocení záboru zem d lského p dního fondu (ZPF) je p ílohou návrhu územního plánu Dolní Rychnov
na základ  zákona o ochran  ZPF . 334/1992 a jeho úplného zn ní ve vyhlá ce . 231/1999 a podle vyhlá ky M P
. 13/1994 a zákona o lesích - . 289/1995 .

V e eném území s celkovou vým rou 523 ha je 1 katastrální území Dolní Rychnov.

B.11.1. Bonitace zem. p dy a stupe  p ednosti v ochran
Zem d lská p da je hodnocena na základ  bonitovaných p dn  ekologických jednotek  - BPEJ p i

rovnocennosti v ech hodnocených slo ek prost edí (klima, pedologie, úhel terénu, hydrologické pom ry a fyzikáln
chemické vlastnosti p d).

P íklad kódu BPEJ  5.29.10 (kde ozna uje 5 - klimatický region, 29 - hlavní p dní jednotku, 1 - sklonitost a
expozice ke sv tovým stranám a 0 - skeletovitost a hloubku p dy).

Kódy BPEJ a t ídy ochrany zem d lské p dy v e eném území:
BPEJ t ída ochrany BPEJ t ída ochrany
52901 II. 56701 V.
52904 III. 83434 III.
52911 II. 83454 V.
52954 V. 83716 V.
54712 IV. 84078 V.
55211 IV. 85001 III.
55301 III. 85011 IV.
55311 IV. 85054 V.
55313 IV. 87311 V.
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B.11.1.1. Klimatický region
Zájmové území je za len no do klimatického regionu:

§ MT2 (mírn  teplý, mírn  vlhký) s kódem region  5
V tomto klimatickém regionu je suma teplot nad 10°C 2200 - 2500, pr m rná ro ní teplota 7-8°C, pr m rný

ro ní úhrn srá ek 550 - 650 (700) mm, pravd podobnost suchých vegeta ních období 15 - 30 a vláhová jistota 4 - 10.
§ MCH (mírn  chladný, vlhký) s kódem region  8

V tomto klimatickém regionu je suma teplot nad 10°C 2000 - 2200, pr m rná ro ní teplota 5-6°C, pr m rný
ro ní úhrn srá ek 700 - 800 mm, pravd podobnost suchých vegeta ních období 0 - 5 a vláhová jistota  > 10.

B.11.1.2. Hlavní p dní jednotky
 Charakteristika zem. p dy v e eném území z hlediska p dních typ , druh  p d a stupn  hydromorfismu,
ú elov  seskupených do hlavních p dních jednotek (HPJ), je uvedena v následující textové tabulce:

HPJ CHARAKTERISTIKA
29 hn dé p dy, hn dé p dy kyselé a jejich slab  oglejené formy p evá n  na rulách, ulách a svorech a na

výlevných kyselých horninách; st edn  t ké a  leh í, mírn  t rkovité, v t inou s dobrými vláhovými pom ry
34 hn dé  p dy kyselé, hn dé p dy podzolovité a jejich slab  oglejené formy v mírn  chladné oblasti, v t inou na

ulách a rulách a na r zných jiných horninách; v t inou lehké, slab  a  st edn  t rkovité, s p íznivými
vláhovými pom ry

37 m lké hn dé p dy na v ech horninách; lehké, v ornici v t inou st edn  t rkovité a  kamenité, v hloubce 30
cm siln  kamenité a  pevná hornina; výsu né p dy ( krom  vlhkých oblastí )

40 sva ité p dy (nad 12°) na v ech horninách; lehké a  leh í st edn  t ké, s r znou t rkovitostí a kamenitostí
nebo bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na srá kách

47 oglejené p dy na svahových hlínách; st edn  t ké a  st edn  skeletovité nebo slab  kamenité, náchylné
k do asnému zamok eni

50 hn dé p dy oglejené a oglejené p dy na r zných horninách (hlavn  na ulách, rulách)  s výjimkou b idlic,
lupk , sioltovc  a usazenin karpatského fly e; zpravidla st edn  t ké, slab  a  st edn  t rkovité a
kamenité, do asn  zamok ené

52 oglejené p dy a hn dé p dy oglejené na usazeninách limnického terciéru; leh í st edn  t ké, bez st rku nebo
slab  st rkovité, náchylné k do asnému zamok ení

53 oglejené p dy a hn dé p dy oglejené na usazeninách limnického terciéru; st edn  t ké, s t kou spodinou,
obvykle bez t rku, málo propustné, do asn  zamok ené

67 glejové p dy m lkých údolí a rovinných celk  p i vodních tocích ; st edn  t ké a  velmi t ké, zamok ené,
po odvodn ní vhodné p evá n  pro louky

73 oglejené p dy zba in lé a glejové p dy svahových poloh, st edn  t ké a  velmi t ké, zamok elé a s
výskytem svahových prameni , i po odvodn ní vhodné jen pro louky

B.11.1.3. Sklonitost a expozice ke sv tovým stranám
Charakteristika zem. p dy v e eném území z hlediska sklonitosti a expozice ke sv tovým stranám je uvedena v

následující tabulce:

 CHARAKTERISTIKA
0 sklonitost  0 - 1° úplná rovina

sklonitost  1 - 3° rovina
expozice rovina 0 - 1° v esm rná

1 sklonitost  3 - 7° mírný svah
expozice rovina 0 - 1° v esm rná

3 sklonitost  3  7°  mírný svah
expozice sever (SZ - SV)

5 sklonitost  7  12°  st ední svah
expozice sever (SV - SZ)

7 sklonitost 12  17° výrazný svah
expozice sever (SZ - SV)
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B.11.1.4. Skeletovitost a hloubka p dy

 Charakteristika zem. p dy v e eném území z hlediska skeletovitosti (podíl obsahu t rku a kamene v ornici
k obsahu t rku a kamene v spodin  do 60 cm) a hloubky p dy je uvedena v následující tabulce:

 CHARAKTERISTIKA
1 p da bezskeletová  s celkovým obsahem skeletu do 10%
a  slab  skeletová  s celkovým obsahem skeletu do 25%
hloubka p dy 30-60 cm  p da st edn  hluboká a  hluboká

2 slab  skeletová  s celkovým obsahem skeletu do 25%
hloubka p dy 60 cm  p da hluboká

3 p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 60 cm  p da hluboká

4 p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 30-60 cm  p da st edn  hluboká a  hluboká

6 p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 30 cm  p da m lká

8* p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
a  siln  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu nad 50%
hloubka p dy 30-60 cm  p da hluboká, st edn  hluboká a  hluboká p da
m lká

* Platí pouze u HPJ 40 a 41.

B.11.2. Návrh na zábor ZPF

Zábor v e eném území je následující :
Celkem  53,71 ha z toho:
     18,43 ha zem. p dy
   30,50 ha ostat. ploch
      4,77 ha ploch ur ených k pln ní funkcí lesa
     0,01 ha vodních ploch
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Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond
íslo zp sob vyu ití plochy celkový celkový zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) investice poznámka

lokality
zábor
(ha)

zábor ZPF
(ha) orná chmelnice vinice zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty I. II. III. IV. V.

do p dy
(ha)

1 Plochy bydlení 1,87 0,97 0,97   0,97

2 Plochy bydlení 0,57 0,00 sou ást
p vod. ÚP

3 Plochy bydlení 0,28 0,28 0,28  0,01  0,04  0,23
4 Plochy bydlení 0,14 0,14 0,14    0,11 0,03
5 Plochy bydlení 0,10 0,00 sou ást p v.ÚP

6 Plochy bydlení 0,60 0,00
7 Plochy bydlení 0,56 0,00 sou ást p v.ÚP
8 Plochy bydlení 4,85 4,85 4,85   4,24    0,61 sou ást p v.ÚP

9 Plochy bydlení 0,70 0,70  0,70  0,70 sou ást
p vod. ÚP

10 Plochy bydlení 1,69 1,30  1,30   1,11    0,19
Plochy bydlení celkem 11,36 8,24

11 Plochy smí ené obytné 0,86 0,71   0,71   0,71 sou ást
p vod. ÚP

12 Plochy smí ené obytné 0,22 0,22  0,22    0,22 sou ást
p vod. ÚP

13 Plochy smí ené obytné 0,48 0,00 sou ást
p vod. ÚP

14 Plochy smí ené obytné 1,09 0,33  0,33   0,33 sou ást
p vod. ÚP

15 Plochy smí ené obytné 0,27 0,00 sou ást
p vod. ÚP

16 Plochy smí ené obytné 0,39 0,00 sou ást
p vod. ÚP

17 Plochy smí ené obytné 2,14 2,14 2,14    2,14 sou ást
p vod. ÚP

21 Plochy smí ené obytné 0,34 0,25   0,25  0,25 sou ást
p vod. ÚP

22 Plochy smí ené obytné 3,62 0,00 sou ást
p vod. ÚP

23 Plochy smí ené obytné 6,53 0,00 sou ást
p vod. ÚP

24 Plochy smí ené obytné 1,27 0,00

25 Plochy smí ené obytné 1,39 1,39 1,39     1,39 sou ást
p vod. ÚP

26 Plochy smí ené obytné 0,72 0,00 sou ást
p vod. ÚP

27 Plochy smí ené obytné 0,89 0,00 sou ást
p vod. ÚP

Plochy smí ené obytné celkem 20,21 5,04

28 Plochy ob anského vybavení 0,23 0,00 sou ást
p vod. ÚP

30 Plochy ob anského vybavení 0,61 0,00 sou ást p v.ÚP
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31 Plochy ob anského vybavení 0,78 0,00 sou ást
p vod. ÚP

Plochy ob anského vybavení celkem 1,62 0,0

20 Plochy výroby a skladování 3,32 3,32 3,32      3,15 0,17 sou ást
p vod. ÚP

29 Plochy výroby a skladování 0,21 0,21  0,21     0,08 0,13 sou ást
p vod. ÚP

32 Plochy výroby a skladování 0,06 0,00

33 Plochy výroby a skladování 2,33 1,06  1,06     0,54 0,52 sou ást
p vod. ÚP

34 Plochy výroby a skladování 0,88 0,00 sou ást
p vod. ÚP

35 Plochy výroby a skladování 0,23 0,00 sou ást
p vod. ÚP

Plochy výroby a skladování celkem 7,03 4,59

36 Plochy technické infrastruktury 0,28 0,00 sou ást
p vod. ÚP

37 Plochy technické infrastruktury 0,16 0,00

Plochy technické infrastruktury celkem 0,44 0,00
38 Plochy dopravní infrastruktury 0,61 0,00
39 Plochy dopravní infrastruktury 0,06 0,00   0,06 =les

40 Plochy dopravní infrastruktury 0,57 0,00 sou ást
p vod. ÚP

41 Plochy dopravní infrastruktury 0,06 0,00
42 Plochy dopravní infrastruktury 0,02 0,00
43 Plochy dopravní infrastruktury 0,14 0,07 0,07  0,07

44 Plochy dopravní infrastruktury 0,12 0,12 0,12  0,12 sou ást
p vod. ÚP

45 Plochy dopravní infrastruktury 0,78 0,01 0,01     0,01 0,18 =les,
0,01 =voda

46 Plochy dopravní infrastruktury 0,43 0,00
47 Plochy dopravní infrastruktury 0,25 0,00   0,20 =les

Plochy dopravní infrastruktury celkem 3,04 0,20

48
Plochy smí ené nezastav ného území

1,21 0,00
0,44 =les;

sou ást
p vod. ÚP

49 Plochy smí ené nezastav ného území 1,16 0,02   0,02     0,02  0,77 =les
50 Plochy smí ené nezastav ného území 1,26 0,00  0,96 =les

51 Plochy smí ené nezastav ného území 0,34 0,34  0,34     0,34 sou ást
p vod. ÚP

52 Plochy smí ené nezastav ného území 5,59 0,00

Plochy smí ené nezastav ného území celkem 9,56 0,36
53 Plochy rekreace 0,45 0,00

Plochy rekreace celkem 0,45 0,00

Zábor celkem 53,71 18,43 11,47 5,14 1,82 6,50 2,63 6,92 2,38
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B.11.3. Zábor lesních pozemk
Návrhem územního plánu jsou dot eny lesní pozemky. Navrhovaný zábor pozemk  nále ejících do ploch

ur ených k pln ní funkcí lesa je 4,77 ha.
Návrhem územního plánu jsou dot eny lesní pozemky pro následující plochy s rozdílným zp sobem vyu ití:
plochy dopravní infrastruktury  0,44 ha
plochy smí ené nezastav ného území 4,33 ha

Úbytek lesních pozemk  pro plochy dopravní infrastruktury je p ijatelní vzhledem k tomu, e je ur en
k zlep ení dopravní prostupnosti území. Úbytek lesních pozemk  pro plochy smí ené nezastav ného území je
p ijatelný vzhledem k tomu, e se nejedná o zru ení lesní plochy, tato plocha bude zachována a je navr ena pro
lesopark. Po adavek p ípadné plo né kompenzace je mo né p evést do pozemkových úprav, nebo reáln  e it v rámci
projekt  komoditn  nevyu ívané zem. p dy.

B.11.4. Meliorované plochy
V e eném území nejsou území odvodn na systematickou trubní drená í.

B.11.5. Areály a objekty staveb zem d lské prvovýroby
  Ve správním území obce Dolní Rychnov se nachází pouze jeden zem d lský areál slou ící jako stáje pro
kon . Tento areál se nachází v blízkosti obecního ú adu a je zcela obklopen stávající zástavbou (plochami bydlení a
smí enými obytnými).

B.11.6. Ekologická stabilita krajiny
Navrhovaný zábor zem d lského p dního fondu respektuje ÚSES  a nenaru uje svým rozsahem ekologickou

stabilitu území. Návrh územního systému ekologické stability je e en v kapitole A.5.2..

B.11.7. Variantní e ení
Územní plán je zpracován pouze v jedné variant  z d vodu p ehlednosti e eného území a sídla. Z hlediska

zem d lského p dního fondu byly p i zpracování návrhu územního plánu posuzovány r zné varianty umíst ní
jednotlivých navr ených lokalit. P i posouzení zejména ploch pro rozvoj výroby byla up ednostn na vazba na shodn
definované plochy v Sokolov  podél komunikace d lící katastr. Limitujícími prvky pro rozvoj území jsou vymezené
biokoridory a nezastav né plochy p írodní na jihu od zástavby. Výsledný návrh je nejlep ím mo ným e ením, jak
z hlediska ZPF, tak i vzhledem ke specifickým (t ba s rekultivací) podmínkám v území.

B.11.8. Stanovené dobývací prostory
V e eném území se nenachází stanovený dobývací prostor.
V zájmovém území je evidováno chrán né lo iskové území (CHLÚ).

Chrán ná lo isková území
íslo CHLÚ Název Surovina I Organizace

08170000 Tisová I. Uhlí hn dé, stopové a
vzácné prvky 26348349 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov

Navrhovaný zábor zem d lského p dního fondu zasahující do chrán ného lo iskového území je celkem
17,04 ha.
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B.11.9. Hranice zastav ných a katastrálních území
V grafické ásti - Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu jsou vyzna eny hranice zastav ných území

stanovených ke dni 12.11.2011 a hranice katastrálních území.

B.11.10. D sledky a zd vodn ní navrhovaného e ení
Celkový rozsah navrhovaného záboru zem d lské p dy je spolu s údaji o druzích, kultu e, bonitaci a t íd

ochrany ZPF uveden vý e. K záboru je navr eno celkem 53,71 ha a z toho 18,43 ha zem d lského p dního fondu,
30,50 ha ostatních ploch, 4,77 ha ploch ur ených k pln ní funkcí lesa a 0,01vodních ploch.

Zásady ochrany zem d lského p dního fondu byly respektovány hlavn  návrhem vyu ití pozemk  v
zastav ném území a také návrhem mimo ZPF na ostatních plochách.

V návrhu územního plánu Dolní Rychnov byl kladen d raz na vyu ití pozemk  v bezprost ední návaznosti na
zastav né území. N které pozemky v zastav ném území a v jeho návaznosti jsou za azeny do t ídy ochrany II..
Z tohoto d vodu je i ást návrhových ploch e ena v této t íd  ochrany.

Do II.  t ídy ochrany zem d lské p dy jsou situovány zem d lské p dy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o
p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n
zastavitelné.

Do III. t ídy ochrany zem d lské p dy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s
pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro
event. výstavbu.

Do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou sdru eny p dy s p evá n  podpr m rnou produk ní schopností v
rámci p íslu ných klimatických region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i pro výstavbu.

Do V.  t ídy ochrany zem d lské p dy  jsou zahrnuty zbývající bonitované jednotky (BPEJ), které p edstavují
zejména p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních,
t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely

postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím
stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního
prost edí.

Na ostatní plochy byly nov  stanoveny BPEJ (t ídy ochrany), p esto e proces zápisu nových kultur nebyl
dokon en (dle katastru nemovitostí n které pozemky stále za azeny do ostatních ploch).

V sídle Dolní Rychnov je pro nové plochy p ednostn  vyu ito zastav né území a ostatní plochy. Pro návrh
ploch pro výstavbu byly p evá n  vyu ity území v hor ích t ídách ochrany ZPF. V echny lokality jsou umíst ny
v návaznosti na komunikace.

Lokalita 1 (zábor celkem 1,87ha) je vyu ita pro rozvoj ploch bydlení, zábor orné p dy = 0,97ha v III.t íd
ochrany - jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF mezi zástavbou a silnicí.

Lokalita 3 je vyu ita pro rozvoj ploch bydlení, zábor TTP = 0,28ha v II., IV. a V. t íd  ochrany - jedná se o
dostavbu dnes zbytkového území ZPF mezi zástavbou.

Lokalita 4 je vyu ita pro rozvoj ploch bydlení, zábor TTP = 0,14ha v IV. a V.t íd  ochrany - jedná se o
dostavbu dnes zbytkového území ZPF.

Lokality 2, 5, 6 a 7 jsou vyu ity pro rozvoj ploch bydlení  jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF.
Lokalita 8 je vyu ita pro rozvoj ploch bydlení, zábor orné p dy = 4,85ha v II., IV. a V. t íd  ochrany - byla

sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o plochu navazující na stávající zástavbu a komunikace na východ , mimo dosah
negativních vliv  z výrob.

Lokalita 9 je vyu ita pro rozvoj ploch bydlení, zábor zahrad = 0,70ha v II.t íd  ochrany - byla sou ástí
p vodní ÚPD, jedná se o plochu navazující na stávající komunikace na východ , mimo dosah negativních vliv
z výrob.

Lokalita 10 (zábor celkem 1,69ha) je vyu ita pro rozvoj ploch bydlení, zábor zahrad = 1,30ha v II. a V. t íd
ochrany - jedná se o plochu navazující na stávající zástavbu a komunikace na východ , mimo dosah negativních
vliv  z výrob.

Lokalita 11 (zábor celkem 0,86ha) je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených obytných, zábor zahrad = 0,71ha v
III. t íd  ochrany - byla sou ástí p vodní ÚPD,  jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF mezi zástavbou.
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Lokalita 12 je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených obytných, zábor zahrad = 0,22ha v IV. t íd  ochrany - byla
sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF mezi zástavbou.

Lokality 13, 15, 16, 22, 23, 24, 26, 27 jsou vyu ity pro rozvoj ploch smí ených obytných  jedná se o ostatní
plochy - nemá vliv na ZPF.

Lokalita 14 (zábor celkem 1,09ha) je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených obytných, zábor zahrad = 0,33ha v
III.t íd  ochrany - byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF navazujícího na
stávající zástavbu a komunikace.

Lokalita 17 je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených obytných, zábor orné p dy = 2,14ha v IV.t íd  ochrany -
byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o propojení odd lených ástí sídla.

Lokalita 20 je vyu ita pro rozvoj ploch výroby a skladování, zábor orné p dy = 3,32ha v IV. a V. t íd
ochrany - byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o plochu na východ  e eného území, která na severu bezprost edn
navazuje na stávající areál výroby a skladování (VL) v k.ú. Dolní Rychnov v zastav ném území. Tato plocha umo ní
vznik nových pracovních p íle itostí. Jedná se o strategickou výrobní plochu pro p ípadné investory v tomto regionu,
kterou dlouhodob  eviduje a nabízí Karlovarský kraj (Pr myslová zóna Sokolov - Vítkov). Tato plocha je do návrhu
ÚP Dolní Rychnov za azena proto, e se jedná o p du IV. t ídy ochrany, tedy p dy p evá n  s podpr m rnou
produk ní schopností v rámci p íslu ného klimatického regionu, s jen omezenou ochranou, vyu itelné i pro
výstavbu.

Lokalita 21 (zábor celkem 0,34ha) je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených obytných, zábor zahrad = 0,25ha v
II.t íd  ochrany - byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF zcela obklopeného
stávající zástavbou.

Lokalita 25 je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených obytných, zábor TTP = 1,39ha v V.t íd  ochrany - byla
sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o plochu na jihu e eného území navazující na stávající silnice. Pozemky t sn
p iléhají k urbanizovanému území sousedního m sta B ezová.

Lokality 28, 30, 31 jsou vyu ity pro rozvoj ploch ob anského vybavení  jedná se o ostatní plochy - nemá vliv
na ZPF.

Lokalita 29 je vyu ita pro rozvoj ploch výroby a skladování, zábor zahrad = 0,21ha v III. a IV.t íd  ochrany -
byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF zcela obklopeného stávající zástavbou.

Lokalita 32, 34, 35 je vyu ita pro rozvoj ploch výroby a skladování  jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na
ZPF.

Lokalita 33 (zábor celkem 2,33ha) je vyu ita pro rozvoj ploch výroby a skladování, zábor zahrad = 1,06ha
v III. a IV.t íd  ochrany - byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o dostavbu dnes zbytkového území ZPF navazujícího
na stávající zástavbu a komunikace.

Lokality 36, 37 jsou vyu ity pro rozvoj ploch technické infrastruktury  jedná se o ostatní plochy - nemá vliv
na ZPF.

Lokality 38, 40, 41, 42, 46, jsou vyu ity pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury  jedná se o ostatní plochy -
nemá vliv na ZPF.

Lokality 39 jsou vyu ity pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury  jedná se o ostatní plochy ur ené k pln ní
funkcí lesa.

Lokalita 43 (zábor celkem 0,14ha) je vyu ita pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury zábor orné p dy =
0,07ha v II.t íd  ochrany - jedná se o novou cyklotrasu.

Lokalita 44 je vyu ita pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury, zábor orné p dy = 0,12ha v II. t íd  ochrany -
byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o roz í ení stávající komunikace, která e í kvalitn j í p ístup k navr eným
plochám.

Lokality 45 (zábor celkem 0,78ha) jsou vyu ity pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury zábor TTP = 0,01ha
v V.t íd  ochrany - jedná se o novou cyklotrasu.

Lokality 47 jsou vyu ity pro rozvoj ploch dopravní infrastruktury  jedná se o ostatní plochy a plochy ur ené
k pln ní funkcí lesa.

Lokality 48, 50, 52 jsou vyu ity pro rozvoj ploch smí ených nezastav ného území  jedná se o ostatní plochy -
nemá vliv na ZPF.

Lokalita 49 (zábor celkem 1,16ha) je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených nezastav ného území, zábor zahrad
= 0,02ha v V.t íd  ochrany - jedná se o propojení odd lených ástí sídla lesoparkem.

Lokalita 51 je vyu ita pro rozvoj ploch smí ených nezastav ného území, zábor zahrad = 0,34ha v V.t íd
ochrany - byla sou ástí p vodní ÚPD, jedná se o propojení odd lených ástí sídla lesoparkem.

Lokality 53 je vyu ita pro rozvoj ploch rekreace  jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF.

Navrhované zábory jsou z d vodu zaji t ní rozvoje sídel nezbytné, návrhem územního plánu je nutné zajistit
dostatek ploch jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (výrobu, rekreaci, smí ená území apod.), které zajistí dosa ení
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prosperity sídel a jejich harmonický rozvoj. Posílení trvalého charakteru bydlení, jeho kvality, a s tím spojené
roz í ení pracovních p íle itostí zajistí stabilizaci sídel.

zastavitelná
plocha íslo

lokalita záboru íslo zp sob vyu ití plochy

Z1 17,
37

plochy smí ené obytné,
plochy technické infrastruktury

Z2 20,
30,
31

plochy výroby a skladování,
plochy ob anského vybavení,
plochy ob anského vybavení

Z3/1 9,
10

plochy bydlení,
plochy bydlení

Z3/2 3,
4,
5,
6,
7,
8,
42

plochy bydlení,
plochy bydlení,
plochy bydlení,
plochy bydlení,
plochy bydlení,
plochy bydlení,
plochy dopravní infrastruktury

Z4 1,
2,
22

plochy bydlení,
plochy bydlení,
plochy smí ené obytné

Z5 39 plochy dopravní infrastruktury
Z6 33 plochy výroby a skladování

Z7 23,
24

plochy smí ené obytné,
plochy smí ené obytné

Z8 25 plochy smí ené obytné

Z9 26 plochy smí ené obytné

Z10 27,
45

plochy smí ené obytné,
plochy dopravní infrastruktury

Rozsah záboru ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly sou ástí p vodní odsouhlasené ÚPD:
Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití Vým na celkem

(ha)
Plochy bydlení 6,78
Plochy smí ené obytné 18,94
Plochy ob anského vybavení 1,39
Plochy výroby a skladování 6,97
Plochy dopravní infrastruktury 0,69
Plochy smí ené nezastav ného území 1,55
Celkem 36,32

Rozsah záboru ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly sou ástí p vodní ÚPD je 36,32 ha, co  je
67,62% z celkového záboru (z 53,71 ha).

 Navr ený zábor ostatních ploch je 30,50 ha, co  je 56,79% z celkového záboru (z 53,71 ha).

P i realizaci jednotlivých urbanistických zám r  územního plánu se musí postupovat tak, aby ze
zem d lského p dního fondu byly odnímány postupn  jen nejnutn j í plochy zem d lské p dy.

V navr ených lokalitách výstavby nebude její realizací naru ena p ístupnost okolních pozemk  a jejich
uspo ádání.

Provád nými zásahy v krajin  budou v co nejmen í mí e naru ovány hydrologické a odtokové pom ry
dot ených i okolních pozemk .

V p ípad  realizace záboru ZPF v dosahu tok  je nutné projednat investi ní zám r s jeho p íslu ným
správcem.

Na základ  rozboru návrhu Územního plánu Dolní Rychnov je mo né konstatovat, e rozsah záboru
zem d lského je p ijatelný a jsou respektovány zásady ochrany zem d lského p dního fondu.
 Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem d lského p dního
fondu.
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B.12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Rozhodnutí o námitkách vyhodnocené po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem v souladu s § 53

zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále
jen stavební zákon ).

Úplné zn ní námitek je k nahlédnutí v dokladové ásti Územního plánu Dolní Rychnov.

V zákonné lh t  byly podány tyto námitky:

Námitka . 1

Ozna ení subjektu, který námitku podal:

editelství silnic a dálnic R, er anská 12, 140 00 Praha 4

Datum podání námitky:

17.07.2015

Obsah námitky, v etn  jejího od vodn ní:

Oprávn ný investor, jen  vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvo ícím dálnice a silnice I. t ídy,
po aduje upravit text návrhu Územního plánu Dolní Rychnov, v bod  A.6.1.2   Plochy s rozdílným zp sobem
vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách následn : Plochy smí ené obytné  m stské (SM) budou
obsahovat podmínku prokázání nep ekro ení maximální hladiny hluku pro podstatnou ást zastavitelné plochy Z7,
nikoli pouze pro ást plochy v ochranném pásmu rychlostní silnice R6.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z7 vymezená v plo e smí ené obytné území  m stské (SM) se nachází v blízkosti rychlostní
silnice R6 a zasahuje do jejího ochranného pásma. Vzhledem k tomu, e negativní ú inky z dopravy na rychlostní
silnici R6 mohou p sobit i mimo ochranné pásmo, podmínka prokázání v územním resp. stavebním ízení
nep ekro ení maximální hladiny hluku v Územním plánu Dolní Rychnov bude uvedena pro celou zastavitelnou
plochu Z7. Podmínku prokázání nep ekro ení hygienických limit  hluku v následném územním resp. stavebním
ízení po aduje také Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech ve svém

stanovisku .j. KHSKV 3235/2013/HOK/Nov ze dne 15.05.2013, které je závazné.

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem byl v souladu
s ustanovením § 53 stavebního zákona doru en dot eným orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu
s výzvou, aby ve lh t  30 dn  uplatnily svá stanoviska.

Dot ené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto návrhem souhlasí. U
dot ených orgán , které neuplatnily stanovisko v uvedené lh t , se má za to, e s návrhem po izovatele souhlasí.

Námitka . 2

Ozna ení subjektu, který námitku podal:

Miroslav Putyra a Lenka Putyrová, Okru ní 190, 356 01 B ezová

Datum podání námitky:

22.07.2015

Obsah námitky, v etn  jejího od vodn ní:

Man elé Miroslav Putyra a Lenka Putyrová, vlastníci pozemk  p. . 893/1 a 895 v k.ú. a obci Dolní Rychnov
nesouhlasí s jejich za azením do kategorie NZ1  plochy zem d lské  travní v návrhu Územního plánu Dolní
Rychnov. ádají o ponechání uvedených pozemk  v p vodním zat íd ní SS  plochy smí ené obytné se slu bami a v
zastavitelné plo e dle platného ÚPD Dolní Rychnov ze dne 01.07.1998, v etn  následných zm n . 1, S1 a vydané
zm ny . 2. P ípadn  po adují pozemky za adit do nejbli í adekvátní kategorie.
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Svou námitku od vod ují tím, e pozemky p. . 893/1 a 895 v k.ú. a obci Dolní Rychnov byly do zm ny . 2
zapracovány na základ  jejich ádosti za ú elem výstavby 2 rodinných dom . Realizaci svého zám ru v novali velké
mno ství asu a vynalo ili nemalé finan ní prost edky, a to zejména na:

- nákup pozemk

- zaji t ní podklad  pro zm nu . 2 p vodní platné ÚPD v etn  úhrady podílu na zpracování

- zaji t ní speciálního ulo ení telekomunika ního za ízení v souvislosti s plánovanou výstavbou

- úhrada typové projektové dokumentace pro 2x RD pro ohlá ení

- zaji t ní zpracování energetického títku pro 2 RD v etn  úhrady

- zadání zpracování projektové dokumentace k osazení 2x RD do terénu, zaji t ní pot ebných stanovisek
ve ejnoprávních orgán  a ostatních ú astník  v etn  úhrady zálohy (rozpracovanost 75%)

- úhrada podílu pro napojení na NN  EZ Distribuce a.s.

- zpracování projektu elektro v etn  úhrady

- zadání prodlou ení vodovodního adu Horka v etn  úhrady za projektovou dokumentaci

- napojení na vodovodní ad a kanalizaci v etn  úhrady za projektovou dokumentaci

- zaji t ní a úhrada náklad  pro polohopisné a vý kopisné zam ení pozemk  v etn  napojení na infrastrukturu
(dopravní e ení)

- zaji t ní a úhrada pro radonový pr zkum

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Plocha NZ1  plochy zem d lské  travní v rozsahu pozemk  p. . 893/1 a 895 v k.ú. a obci Dolní Rychnov se
nachází na hranici správního území obce Dolní Rychnov. Pozemky t sn  p iléhají k urbanizovanému území
sousedního m sta B ezová.
V souladu se sou asn  platnou územn  plánovací dokumentací Územní plán sídelního útvaru Dolní Rychnov ze dne
01.07.1998, konkrétn  její zm nou . 2 (nabytí ú innosti dne 18.03.2009), kde jsou vý e uvedené pozemky za azeny
do plochy SS  plochy smí ené obytné se slu bami, vlastníci zrealizovali tém  kompletní projektovou p ípravu na
výstavbu dvou rodinných dom , v etn  zaji t ní podmínek pro napojení na in enýrské sít .
Vý e uvedené pozemky jsou sou ástí zem d lského p dního fondu jako trvalý travní porost. Vyhov ní námitce
p ispívá fakt, e oba pozemky jsou za azeny do V. t ídy ochrany zem d lského p dního fondu, co  jsou p dy s velmi
nízkou produk ní schopností, a dále fakt, e pozemky p iléhají k urbanizovanému území sousedního m sta B ezová.
Za azení pozemk  do plochy smí ené obytné  venkovské (SV) bude v návrhu Územního plánu Dolní Rychnov
provedeno s uvedením podmínky, e v zastavitelné plo e zahrnující pozemky p. . 893/1 a 895 v k.ú. a obci Dolní
Rychnov bude nutné prokázat v územním resp. stavebním ízení nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech . Do ochranného pásma rychlostní
silnice R6 zasahuje pouze men í ást plochy vý e uvedených pozemk . Umíst ní staveb je plánováno mimo ochranné
pásmo rychlostní silnice R6.

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem byl v souladu
s ustanovením § 53 stavebního zákona doru en dot eným orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu
s výzvou, aby ve lh t  30 dn  uplatnily svá stanoviska.

Dot ené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto návrhem souhlasí. U
dot ených orgán , které neuplatnily stanovisko v uvedené lh t , se má za to, e s návrhem po izovatele souhlasí.
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B.13. Vyhodnocení p ipomínek

P ipomínky uplatn né dle § 50 odst. 3 stavebního zákona

M sto B ezová
Nám stí Míru 230, B ezová, 356 01 Sokolov
Ze dne 04.03.2013

V c: Návrh ÚP Dolní Rychnov  p ipomínka
M sto B ezová p edkládá p ipomínku k zastavitelné plo e Z8, která je navr ena jako plochy smí ené obytné 
venkovské. S tímto vyu itím nesouhlasíme a ádáme, aby byly p edm tné pozemky vyu ity jako zele  doprovodná,
ochranná a clonící nebo ve ejná zele .
Tato plocha byla p edm tem jednání Zastupitelstva m sta B ezová ji  v minulosti dne 28.04.2008 v rámci
projednávání Zm ny . 2 ÚP SÚ Dolní Rychnov, kdy byl p edlo en po adavek na vyu ití pozemk , jak je vý e
uvedeno.

Miroslav Bouda
starosta m sta B ezová

Ø Lokalita Z8 (zábor 25) bude z návrhu ÚP vypu t na na základ  stanoviska KÚKK O PZ zn. 572/ZZ/13 ze
dne 02.05.2013.

editelství silnic a dálnic R
er anská 12, 140 00 Praha 4

Zn.: 1780- SD-13-11110 ze dne 27.02.2013

V c: Návrh územního plánu Dolní Rychnov
SD R, odd lení p edinvesti ní p ípravy zasílá následující p ipomínky k návrhu územního plánu (dále jen ÚP)

Dolní Rychnov.
SD R je státní p ísp vková organizace z ízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu

k nemovitostem tvo ícím dálnice a silnice I. t ídy, zabezpe uje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. t ídy,
spolupracuje s p íslu nými orgány státní správy v etn  orgán  samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává
vyjád ení.
K návrhu zadání ÚP Dolní Rychnov zaslala SD R vyjád ení dopisem .j. 4182- SD-12-110 ze dne 23.2.2012.
V n m je mimo jiné uvedena skute nost, e správním územím obce Dolní Rychnov prochází trasa rychlostní silnice
R6, která je v e eném území dokon ena. V textové i grafické ásti p edkládaného ÚP je uvád na tato silnice jako
silnice I.t ídy. Upozor ujeme, e uvedená silnice I.t ídy R6 je vystav ná jako rychlostní silnice, viz § 5 odst. 3
zákona . 13/1997 Sb. v platném zn ní. V souvislosti s tímto je chybn  uvedeno a zakresleno ochranné pásmo (dále
jen OP) silnice R6, které je pro rychlostní silnice 100m od osy p ilehlého jízdního pásu, viz § 30 silni ního zákona .
13/1997 Sb., v platném zn ní. Navr ené zastavitelné plochy Z7 a Z8, které jsou navr eny na hranici OP silnice
I.t ídy tak zasahují do OP rychlostní silnice. Po adujeme respektovat OP rychlostní silnice R6 a navr ené
zastavitelné plochy Z7 a Z8 adekvátn  zmen it.
Zárove  upozor ujeme na skute nost, e provozem na rychlostní silnici R6 bude docházet k naru ení komfortu
u ívání objekt  na navr ených plochách Z7 a Z8. Po adujeme objekty na t chto plochách, které podléhají ochran
p ed nadlimitním hlukem z provozu silni ní dopravy (nap . plochy pro bydlení, sport, rekreaci, kolská a
zdravotnická za ízení apod.), za adit jako podmíne n  p ípustné s podmínkou, e v následujícím územním resp.
stavebním ízení bude prokázáno, e nebudou p ekro eny max. p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech staveb a ani v chrán ných venkovních prostorech. P ípadná protihluková opat ení takto
vzniklé zástavby nebudou hrazena ze státních finan ních prost edk .

Ing. Michal Vojtí ek
vedoucí odboru p ípravy staveb

Ø OP silnice R6 bude zapracováno do návrhu ÚP dle po adavku.
Ø Po adavek k plo e Z7 bude respektován ve smyslu po adavk   stanoviska Ministerstva dopravy

Zn.: 139/2013-910-UPR/2 ze dne 05.03.2013  viz vý e.
Ø Lokalita Z8 (zábor 25) bude z návrhu ÚP vypu t na na základ  stanoviska KÚKK O PZ zn. 572/ZZ/13 ze

dne 02.05.2013.
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Zden k Makar
Stará Ov árna 46, 356 05 Sokolov
Ze dne 30.0.12013

P ipomínka podaná na formulá i, týkající se pozemk  p. . 996/14, 996/8, 996/11, 996/9 v k.ú. Dolní Rychnov, které
jsou ve vlastnictví p. Zde ka Makara.
Obsah p ipomínky: vý e uvedené pozemky ponechat dle p vodního územního plánu (ÚPN SÚ Dolní Rychnov v .
zm ny . 1 a 2).

Ø P ipomínka bude akceptována, pozemky v návrhu ÚP budou zapracovány jako plocha pro výrobu a
skladování s tím, e plocha bude vymezena pouze v rozsahu p dy za azené do IV. a V. t ídy ochrany, a to
v souladu s po adavky orgánu ochrany ZPF (stanovisko KÚKK O PZ zn. 4087/ZZ/13 ze dne
16.12.2013).

Ing. Josef Ve tat
Seifertova 1841, 356 01 Sokolov
Ze dne 30.01.2013

P ipomínky k návrhu územního plánu Dolní Rychnov
a) Upozor uji na nesprávn  uvedené BPEJ a t íd ochrany u t chto pozemk : 1011/5, 1011/1, 1011/6, 1011/8,

1011/9, 1011/7, 1011/4, 1011/2, 1011/10, 1011/3 v k.ú. Dolní Rychnov. Aktualizované hodnoty BPEJ
uvedených pozemk  jsou platné ode dne 15.5.2012.

b) Ve ejná vyhlá ka, o mo nosti nahlédnout do územního plánu pro Dolní Rychnov, nikdy nebyla vyv ena na
elektronické ú ední desce na stránkách www.dolnirychnov.cz. Tím byla omezena informovanost ve ejnosti
o této vyhlá ce a mo nost nahlí et do p ipravované dokumentace. ádám tímto o vyv ení této vyhlá ky na
elektronickou ú ední desku obce Dolní Rychnov a stanovení zákonné lh ty pro vyjád ení ve ejnosti
k územnímu plánu Dolního Rychnova.

Ø ad a)  hodnoty BPEJ budou aktualizovány.
Ø ad b)  ve ejná vyhlá ka byla vyv ena na ú edních deskách po izovatele a obce Dolní Rychnov a byla

dodr ena zákonná lh ta.

Ing. Josef Ve tat
Seifertova 1841, 356 01 Sokolov
Ze dne 14.02.2013

P ipomínka k návrhu územního plánu Dolní Rychnov
Na základ  n kterých konzultací na téma územního plánování a dal ího rozvoje na Sokolovsku vzná ím technickou
p ipomínku k návrhu ÚP obce Dolní Rychnov.
Dot ené pozemky:
1011/5, 1011/1, 1011/6, 1011/8, 1011/9, 1011/7, 1011/4, 1011/2, 1011/10, 1011/3 v k.ú. Dolní Rychnov

Základní smysl ádosti o zm nu vyu ít této lokality je vytvo ení podmínek pro rozvoj podnikání a zam stnanosti,
logicky navazující na podobné vyu ití sousedních lokalit. Pro úplnost uvádím zn ní ádosti:
Smí ené území pro rozvoj a podporu malého a st edního podnikání:
(slu by, obchod, lehká neru ící výroba, vzd lávací za ízení, kancelá ské prostory, byty ivnostník  a správc ,
ob anská vybavenost).
V návrhu ÚP je daná lokalita vyzna ená jako Plochy smí ené obytné  venkovské SV , kde je mo ný st ední podíl
hospodá ské slo ky v etn  dopl kových a p ípustných vyu ití v oblasti obchodu, drobné výroby, kolství atd.
Upozor uji na ur itou mo nost nesprávného pochopení ádosti. Hlavním cílem je vytvo it podmínky pro podnikání
rodinného typu a ne, jak by se mohlo myln  uvád t, pouze bydlení venkovského nebo jiného typu. Jako p íklad
podnikání tohoto typu uvádím podnikatele Drástu, Makara nebo Krupu. Jejich podnikatelské aktivity jsou
charakteristické svou konfigurací  podobnou provozování rodinných ivností v období p ed první a druhou sv tovou
válkou, kde místo podnikání je asto i sou asn  bydli t  ivnostníka.
Z marketingového hlediska tento typ podnikání má i své charakteristické po adavky na umíst ní v i potenciálním
zákazník m  v blízkosti jejich pohybu a bydli t . Velmi astý a d le itý po adavek je také rezerva pro mo nost
flexibilního r stu podnikatelského zám ru.
Vyu ití této lokality nemá za cíl konkurovat plánovaným zám r m velkých zón s nadregionálním významem na
Sokolovsku, ale je vhodn  doplnit o podporu malého a st edního podnikání, které produkuje nezanedbatelné
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mno ství pracovních míst (na jednoho podnikatele m e p ipadat 7-50 pracovních míst  viz vý e uvedení
podnikatelé + dal í v regionu).

Záv r
V minulých 15 letech byla odmítnuta ada potencionálních zájemc  o podnikání v této lokalit  z d vodu jeji
nep ipravenosti v územním plánu. Pokud je deklarována politická v le e it nezam stnanost na Sokolovsku, tak
tato ádost ji prakticky prov í se v emi d sledky. Je nutné si uv domit, e moderní podnikatelské zám ry musí
mít vytvo eny takové podmínky, které je dovolí realizovat. Investor m nelze vnucovat politické p edstavy o tom, jak
a kde by to m li d lat. Oni se pouze omezí na analýzu podmínek pro jejich zám r. Proto je nutné posuzovat
budoucnost této problematiky v mnohem ir ím rámci. Vybudovat fungující podnikatelskou sféru m e trvat desítky
let a ka dý odklad nebo mylný názor situaci v regionu pouze zhor uje.
Vyzývám tímto v echny zainteresované, aby pomohli e it nezam stnanost v na em regionu.

Ø P ipomínka byla akceptována a pozemky vymezeny jako plochy výroby a skladování. Následn  po izovatel
po ádal o nové stanovisko orgán ochrany ZPF a na základ  tohoto nového stanoviska byly pozemky
z návrhu ÚP vypu t ny (stanovisko KÚKK O PZ zn. 2563/ZZ/13 ze dne 21.08.2013).

P ipomínky uplatn né dle § 52 odst. 3 stavebního zákona

Vyhodnocení p ipomínek po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem v souladu s § 53 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis .

Úplné zn ní p ipomínky je k nahlédnutí v dokladové ásti Územního plánu Dolní Rychnov.

V zákonné lh t  byla podána tato p ipomínka:

P ipomínka . 1

Ozna ení subjektu, který p ipomínku podal:

M sto B ezová, Nám stí Míru 230, 356 01 B ezová

Datum podání p ipomínky:

25.06.2015

Obsah p ipomínky:

M sto B ezová doporu uje vyzna ení základního komunika ního systému, cest v lesoparku a dále doporu uje
vyzna ení stávající cesty od vodojemu sm rem na katastrální území B ezová u Sokolova.

Vyhodnocení p ipomínky:

P ipomínce se nevyhovuje.

Od vodn ní vyhodnocení p ipomínky:
· Vyzna ení základního komunika ního systému, cest v lesoparku není v sou asné dob  mo né. Podle informace

vlastníka pozemk , kterým je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., jsou komunikace v lesoparku tzv.
hospodárnice  vyu ívané pro realizaci rozpracovaných rekultivací hrazených Ministerstvem financí R

v rámci zahlazování následk  hornické innosti. Hospodárnice slou í pro obsluhu území a jsou sou ástí
probíhajících rekultivací.
Rekultivace v lesoparku probíhají v souladu se zpracovaným dokumentem Zvlá tní re im Plán sanace a
rekultivace na období 2016  2020. Po skon ení rekultivací budou pozemky za azeny do p íslu ných druh
pozemku podle druhu provád né rekultivace, v tomto p ípad  se jedná o lesnickou a zem d lskou rekultivaci.

· Cesta od vodojemu sm rem na katastrální území B ezová u Sokolova byla prov ena z dolo ených podklad  a
z evidence odd lení stavebního ú adu M stského ú adu Sokolov. Podklady obsahovaly geometrický plán . 455-
1003/2012 vyhotovený spole ností GS-geodetické slu by s.r.o., Karlovy Vary a p ibli ný zákres v map .
Geometrický plán . 455-1003/2012 e il d lení pozemk  pouze v k.ú. B ezová u Sokolova, nikoliv v k.ú. Dolní
Rychnov. Zákres trasy komunikace v map  nejde identifikovat s pozemkem zapsaným v katastru nemovitostí.
Z podklad  katastru nemovitostí, konkrétn  p ekryvu leteckého snímku a katastrální mapy, je patrné, e
vyje d ná cesta k vodojemu není zapsaná v katastru nemovitostí. V evidenci odd lení stavebního ú adu
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M stského ú adu Sokolov nebylo dohledáno správní rozhodnutí, na jeho  základ  by byla komunikace stavebn
povolena. Pro vyhov ní p ipomínce není dostatek právních podklad .

Dal ím d vodem pro nevyhov ní p ipomínce je po adavek Ministerstva zem d lství, Pozemkového ú adu Sokolov
(v sou asné dob  Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj) .j. 26118/2012-MZE-
130730 ze dne 29.02.2012, ve kterém je doporu eno, aby ú elové komunikace nebyly v územním plánu stanoveny
jako plochy dopravní infrastruktury z d vodu mo nosti bezproblémového dopln ní polní cestní sít  v rámci
p ípadného budoucího návrhu spole ných za ízení v rámci komplexních pozemkových úprav.

Návrh vyhodnocení této p ipomínky vypracovaný po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem byl v souladu
s ustanovením § 53 stavebního zákona doru en dot eným orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu
s výzvou, aby ve lh t  30 dn  uplatnily svá stanoviska.

Dot ené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu vyhodnocení této p ipomínky, s tímto návrhem souhlasí. U
dot ených orgán , které neuplatnily stanovisko v uvedené lh t , se má za to, e s návrhem po izovatele souhlasí.

B.14. Po et výkres  od vodn ní územního plánu

     M ítko
 B.1.  - Koordina ní výkres     1 :   5 000

B.2.  - Výkres ir ích vztah           1 : 50 000

B.3.  - Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu                                                1 :   5 000

Pou ení:
Proti územnímu plánu obce Dolní Rychnov vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona .500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis ).

 .      .
 místostarosta obce        starosta obce


