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Urbanistická část   ing. arch. Petr Martínek, ing. arch. Jan Kosík 
Vodní hospodářství  ing. Vladimír Palivec, Alfaprojekt s.r.o., K panelárně 172, 362 32 Otovice 
Dopravní řešení  ing. Martin Kohout, IMK projekt Ostrov, Klínovecká 998, Ostrov  
Energetické hospodářství  Ing. Zdeněk Franěk, Sportovní 4, Karlovy Vary 
Demografie, životní prostředí, ÚSES RNDr. Jan Křivanec, Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary 
Telekomunikační zařízení  ing. Karel Voneš, Dubinská 2028, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
Grafické zpracování  ing. arch. Jan Kosík, ing. arch. Petr Martínek. 
Číslo vyhotovení:   
 
Zakázkové číslo:  02/2015 
Datum zpracování: Duben 2016 
 
 Obsah dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
 
 Návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí - obsah: 
Textová část.           4 strany textu 
Grafická část: 
 0 Legenda k výřezům z výkresů 
 N1b  Výkres základního členění území  - výřez „b“   1 : 5 000 
 N2a Hlavní výkres    - výřez „a“   1 : 5 000  
 N2b Hlavní výkres    - výřez „b“   1 : 5 000  
 N3b Výkres technické infrastruktury  - výřez „b“   1 : 5 000  
 
 Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Královské Poříčí - obsah: 
Textová část odůvodnění.         20 stran textu 
Grafická část odůvodnění:  
 O1a  Koordinační výkres   - výřez „a“   1 : 5 000  
 O1b  Koordinační výkres   - výřez „b“   1 : 5 000  
 O2  Výkres širších vztahů       1 : 50 000 
 O3b  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez „b“  1 : 5 000  
 

Zastupitelstvo obce Královské Poříčí 

příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, (dále jen „správní řád“), § 13 a § 16 přílohy č. 7 vyhlášky 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti v platném znění,  
 

vydává  
 

Změnu č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
 

vydaného formou opatření obecné povahy č. j. 294/12/12 s účinností ode dne 24. 1. 2013. 
 
 



Změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí  04/2016 

Textová část - str. 3 

1. Textová část, díl 1.          strana 
 Základní zkratky použité v textu.         3 
1a. Vymezení zastavěného území         3 
 
1b.2 Plochy dle způsobu využití.         3 
 
1c.2 Koncepce funkčních složek.         4 
1c.7 Podmínky pro plochy změn v krajině.        4 
 
1e.4 Opatření pro prvky ÚSES.         4 
1e.4.2 Biokoridory           4 
 
1i. Rozsah dokumentace.          4 
 
 Grafická část územního plánu - obsah: 
 
 0 Legenda k výřezům z výkresů 
 N1b  Výkres základního členění území  - výřez „b“   1 : 5 000 
 N2a Hlavní výkres    - výřez „a“   1 : 5 000  
 N2b Hlavní výkres    - výřez „b“   1 : 5 000  
 N3b Výkres technické infrastruktury  - výřez „b“   1 : 5 000  
 
 
 Základní zkratky použité v textu. 
 
Zkratka.  Plné znění textu. 
Změna č. 2 Změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
Změna č. 1 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí. 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
KN  Katastr nemovitostí. 
LÚSES  Lokální územní systém ekologické stability. 
MVE  Malé vodní elektrárny. 
P+R  Průzkumy a rozbory obce Královské Poříčí v rozsahu ÚAP. 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1. 
SZ   Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
TTP  Trvalé travní prosty. 
ÚAP  Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.  
ÚPD  Územně plánovací dokumentace. 
ÚPP  Územně plánovací podklad. 
ÚPN SÚ  Územní plán sídelního útvaru Královské Poříčí. 
ÚP  Územní plán Královské Poříčí. 
ÚS, US  Územní studie, urbanistická studie. 
ÚSES  Územní systém ekologické stability. 
VPO  Veřejně prospěšná opatření. 
VPS  Veřejně prospěšné stavby. 
VÚC  Vyšší územně správní celek Karlovarsko sokolovské aglomerace. 
VÚC KK  Vyšší územně správní celek Karlovarského kraje 
ZPF  Zemědělský půdní fond. 
ZÚ  Zastavěné území. 
ZÚR KK  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 v platném znění. 
 
 
1a. Vymezení zastavěného území. 
 Ve Změně č. 2 je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 4. 2016 v grafické příloze na výkresech č. N1b, N2b, N3b, O1b, O3b, a zaujímá plochu 
celkem 50,57 ha. 
 
1b.2 Plochy dle způsobu využití. 
 Plošné uspořádání území obce stanoví územní plán v grafické příloze č. N2 - Hlavní výkres, v němž je celé území obce 
členěno na plochy s rozdílným způsobem využitím. Změna č. 2 vymezuje nové plochy těchto druhů:    
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                 Návrh   Stav 

3 RZ Rekreace zahrádkové osady 0,099 ha 0,00 ha 

16 ZO Zeleň ochranná a izolační 4,61 ha 0,00 ha 

22 NT Plochy těžby nerostů nezastavitelné 18,52 ha 0,00 ha 
 
 Funkční plocha RZ je nově vymezena na části plochy P02-ZV. Plocha přestavby P2 – ZV se mění na P2 – ZV, RZ. 
 
 Pro každý typ plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně 
přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového 
uspořádání – regulace výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách. 
 
1c.2 Koncepce funkčních složek. 
1c.2.3 Rekreace. Změna č. 2 vymezuje novou plochu rekreace zahrádkové osady RZ. 
1c.2.4 Výroba.  Změna č. 2 vymezuje nové samostatné plochy těžby nerostů nezastavitelné NT. 
 
1c.6 Podmínky pro plochy přestavby. 
P2 – ZV, RZ Plocha určená pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV) a plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha 

navazuje na sousední plochu občanské vybavenosti – dětské hřiště a funkčně s ní bude souviset. Plocha sousedí s areálem 
VD na východní straně a na západní je ohraničena plochou zeleně soukromé a vyhrazené. Na ploše se nachází kvalitní 
vzrostlé stromy. Plocha je uvnitř ZÚ. 

 1. zřetelně urbanisticky a topograficky vymezená plocha. 
 2. specifické podmínky pro funkční plochu ZV: 
 2a  založení kvalitního parku zhodnocením stávající zeleně a novou doplňkovou výsadbou. 
 2b optimální připojení plochy na komunikační systém obce (komunikace, pěší). 
 3. specifické podmínky pro funkční plochu RZ se nestanovují. 
 
1c.7 Podmínky pro plochy změn v krajině. 
 Plochy změn v krajině (K) probíhají mimo zastavěné území obce. Jedná se o plochy, kde dochází ke změně využití krajiny. 
 Pro plochy změn v krajině nejsou stanoveny podrobnější podmínky. 
K5 – ZO  Lokalita je v souladu se zadáním navržena do funkční plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Navrhovaná plocha prodlouží a 
rozšíří pás současné ochranné zeleně na hranici území těžby. Plocha nahrazuje funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby 
nerostů nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území) a NL (plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení). 
Specifické podmínky pro plochu se nestanovují. 
K6 – NT  Lokalita je v souladu se zadáním určená pro rozšíření stávající povrchové těžby hnědého uhlí na funkční ploše NT – plochy 
těžby nerostů nezastavitelné. Navrhovaná plocha částečně rozšíří stávající území těžby a upraví hranici těžební jámy. Plocha nahrazuje 
funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby nerostů nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území), NL 
(plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení) a nefunkční pozůstatek plochy BI (plochy pro bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské). Specifické podmínky pro plochu se nestanovují. 
K7 – NT Plocha PUPFL určená pro rozšíření stávající povrchové těžby hnědého uhlí na funkční ploše NT – plochy těžby nerostů 

nezastavitelné. Navrhovaná plocha částečně rozšíří stávající území těžby a upraví hranici těžební jámy. 
 
1e.4 Opatření pro prvky ÚSES. 
1e.4.2 Biokoridory Změna č. 2 doplňuje odstavec Návrh opatření. 
Číslo biokoridoru:  NRBK 40 
Název - spojnice:   Amerika – Svatošské skály 
Katastrální území:  Královské Poříčí 
Biogeografický význam: nadregionální biokoridor (NK) – vodní osa + ochranná zóna 
Průběh:    vodní osa – řeka Ohře, ochranná zóna – pás severně od řeky s lesními porosty, zástavbou obce a 
   těžebním územím. 
Funkčnost:  funkční NK 
Návrh opatření:   Zachovat přírodě blízký charakter toku včetně břehových a doprovodných porostů, chránit porosty 
   domácích dřevin a jiné přírodní prvky, v lesních porostech směřovat k šetrným způsobům hospodaření. 
   Hranice NK je navrhovanou Změnou č. 2 upravena aktualizací hranice zastavěného území v úseku 
   protipovodňové hráze v jihovýchodní části obce. 
 
1i. Rozsah dokumentace. 
 Textová část obsahuje 4 strany textu včetně titulní stránky, identifikačních údajů a obsahu. 
 Grafická část obsahuje 5 příloh. 
  Grafická část: 
 0 Legenda k výřezům výkresů 
 N1b  Výkres základního členění území   - výřez „b“   1 : 5 000 
 N2a Hlavní výkres    - výřez „a“   1 : 5 000  
 N2b Hlavní výkres    - výřez „b“   1 : 5 000  
 N3b Výkres technické infrastruktury  - výřez „b“   1 : 5 000  
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Změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí – Odůvodnění. 

 
 Obsah textové části Změny č. 1 - Odůvodnění územního plánu: 
 (příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. hlava II. odstavec 1)  – dále jen Příloha II/1. 
 (příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)    – dále jen Příloha č. 5. 
 
 Kapitola           strana 
 Základní zkratky použité v textu.         7 
O.1 Postup při pořízení Změny č. 1 územního plánu.      7 
 
O.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,  
 včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. (Příloha II/1a)  8 
   O.a1 Soulad s politikou územního rozvoje 2008       8 
   O.a2 Soulad s územně plánovací dokumentací kraje       8 
 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK. 
   O.a3 Význam a funkce obce v systému osídlení       8 
   O.a4 Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb      8 
 
O.b Vyhodnocení splnění zadání a splnění pokynů pro zpracování návrhu.   
          (Příloha II/1b)  9 
  
O.c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.    (§ 53 SZ, odst.4e) 9 
O.c1 Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch  9 
 O.c1.1 Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, omezení a limity   9 
 O.c1.2 Funkční uspořádání         9 
 O.c1.3 Hromadná rekreace a cestovní ruch, individuelní rekreace (RZ)    
 O.c1.4 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)     9 
 O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií    9 
   O.c2 Plochy s rozdílným způsobem využití        9 
 O.c2.1 Základní koncepce         9 
 O.c2.2 Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví  
  § 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  10 
 O.c2.3 Vymezení zastavěného území        10 
   O.c3 Obyvatelstvo, bydlení (BH, BI, BV, SM, SV),       10 
   O.c4 Veřejná infrastruktura          10 
 O.c4.1 Občanská vybavenost (OV, OS, OH)       10 
 O.c4.2 Dopravní infrastruktura (DS, DZ), silniční a drážní doprava, doprava v klidu,  
  cyklistická a turistická doprava        10 
 O.c4.3 Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou,  
  odkanalizování, zásobování elektrickou energií, zásobování teplem,  
  zásobování plynem, telekomunikace        10 
 O.c4.4 Veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)      10
 O.c4.5 Plochy specifické (X)         10 
  O.c5 Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny (ZO)   10 
 O.c5.1 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské (NZ) 10 
 O.c5.2 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy lesů (NL)  10 
 O.c5.3 Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, plochy smíšené nezastavěného území (NS) 10 
 O.c5.4 Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP)      10 
 O.c5.5 Nerostné suroviny, těžba nerostů (NT, TZ)      10 
   O.c6 Koncepce ochrany životního prostředí.        10 
 O.c6.1 Ovzduší          10 
 O.c6.2 Povrchové a podzemní vody        10 
 O.c6.3 Kanalizace          10 
 O.c6.4 Hluk a vibrace          10 
 O.c6.5 Půda a horninové prostředí        10 
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 O.c6.6 Odpady           10 
 O.c6.7 Radonové riziko          10 
 
O.d Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území. (Příloha č. 5)  10 
   O.dA Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.      10 
   O.dB Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000, EVL, ptačí oblasti.   10 
   O.dC Vyhodnocení vlivů územního plánu na skutečnosti zjištěné v ÚAP.    10 
   O.dD Předpokládané vlivy na výsledky analýz silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území. 10 
   O.dE Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování.   10 
   O.dF Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.      10 
 
O.e  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL.  
          (Příloha II/1d)  11 
   O.e1 Řešené území           11 
   O.e2 Zásady plošného vyhodnocení         11 
   O.e3 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa       11 
   O.e4 Odnětí zemědělského půdního fondu        11 
   O.e5 Tabulková část            13 
 
O.2 Vyhodnocení dokumentace územního plánu.     (§ 53 SZ, odst. 4 a 5 ) 14 
   O.2.1 Soulad návrhu Změny č. 2 s PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1  (§ 53 SZ, odst.4a) 14 
   O.2.2 Soulad návrhu Změny č. 2 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (§ 53 SZ, odst.4a) 14 
   O.2.3 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických  
 a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  
          (§ 53 SZ, odst.4b) 14   
O.2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů 
          (§ 53 SZ, odst.4c) 14 
   O.2.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů podle  
 zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  (§ 53 SZ, odst.4d) 14 
   O.2.6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území    (§ 53 SZ, odst.5b) 23 
   O.2.7 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, 
 jak bylo stanovisko zohledněno      (§ 53 SZ, odst.5c,d) 23 
   O.2.8 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby  
 vymezení zastavitelných ploch      (§ 53 SZ, odst.5f) 23 
 
O.3 Ochrana obyvatelstva.          23 
 
O.4 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.       23 
 
O.5  Vyhodnocení připomínek.         23 
 
O.6 Rozsah dokumentace.          24 
 
O.7 Poučení.           24 
 
 Obsah grafické části odůvodnění územního plánu: 
 (příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. hlava II. odstavec 2) – dále jen Příloha II/2. 
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  Základní zkratky použité v textu. 
Zkratka.  Plné znění textu. 
Změna č. 2 Změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
Změna č. 1 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí. 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
KN  Katastr nemovitostí. 
LÚSES  Lokální územní systém ekologické stability. 
MVE  Malá vodní elektrárna. 
P+R  Průzkumy a rozbory obce Královské Poříčí v rozsahu ÚAP. 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1. 
SZ   Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
TTP  Trvalé travní prosty. 
ÚAP  Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.  
ÚPD  Územně plánovací dokumentace. 
ÚPP  Územně plánovací podklad. 
ÚPN SÚ  Územní plán sídelního útvaru Královské Poříčí. 
ÚP  Územní plán Královské Poříčí. 
ÚS  Územní studie, urbanistická studie. 
ÚSES  Územní systém ekologické stability. 
VPO  Veřejně prospěšná opatření. 
VPS  Veřejně prospěšné stavby. 
VÚC  Vyšší územně správní celek Karlovarsko sokolovské aglomerace. 
VÚC KK  Vyšší územně správní celek Karlovarského kraje 
ZPF  Zemědělský půdní fond. 
ZÚ  Zastavěné území. 
DOS  Dotčené orgány státní správy. 
ZÚR KK  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 v platném znění. 
 
O.1 Postup při pořízení Změny č. 2. 
 Výchozím důvodem pro pořízení Změny č. 2 je záměr těžební společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 
optimalizovat tvar těžební jámy pro dotěžení zbývajících zásob uhlí směrem k urbanizovanému území obce. Zároveň s úpravou tvaru 
těžební jámy je navržena plocha ochranné zeleně v nové terénní úpravě snižující negativní vliv těžby na blízká zastavěná území. 
Výchozím podkladem pro zpracování Změny č. 2 je schválené Zadání Změny č. 2. 
 Územní plán Královské Poříčí byl vydán Zastupitelstvem obce Královské Poříčí dne 12. 12. 2012 usnesením č. 294/12/12 a 
nabyl účinnosti dne 24. 01. 2013. Následně byla dne 24. 02. 2014 Zastupitelstvem obce vydána Změna č. 1 usnesením č. 515/09/14, 
která nabyla účinnosti dne 11. 10. 2014. 

Zastupitelstvo obce Královské Poříčí na svém zasedání dne 17. 12. 2014 usnesením ZO č.20/14 schválilo záměr pořízení 
změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí (dále také „změna ÚP“). Zároveň na tomto zasedání Zastupitelstvo obce Královské Poříčí 
obce schválilo žádost o pořízení změny ÚP Městským úřadem Sokolov, odborem stavebním a územního plánování a dále zastupitelstvo 
určilo zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem – p. Michala Skýbu, starostu obce. Zpracovatelem změny ÚP se stal Ing. arch. Petr 
Martínek a Ing. arch. Jan Kosík. 

V březnu 2015 zpracoval pořizovatel změny ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání změny ÚP. 
Pořizovatel zaslal dle § 47 stavebního zákona návrh zadání změny ÚP pod č. j. 21422/2015/OSÚP/JADO ze dne 11. 03. 2015 

dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Zároveň pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání změny ÚP veřejnou vyhláškou 
č.j. 21425/2015/OSÚP/JADO ze dne 11. 03. 2015, a to na úřední desce Obecního úřadu Královské Poříčí a na úřední desce Městského 
úřadu Sokolov. Oznámení včetně návrhu zadání bylo zároveň zveřejněno i na internetových stránkách Obecního úřadu Královské Poříčí 
a Městského úřadu Sokolov.  

Návrh zadání změny ÚP byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle požadavků dotčených orgánů, 
podnětů a připomínek a upravený návrh byl předložen obecnímu zastupitelstvu k projednání a schválení. Zastupitelstvo obce Královské 
Poříčí schválilo zadání na svém zasedání dne 10. 06. 2015 usnesením ZO č. 59/15. 

Pořizovatel předal dne 18. 06. 2015 schválené zadání projektantovi – Ing. arch. Petru Martínkovi, který na základě něho 
zpracoval návrh změny ÚP. Zpracovaný návrh ÚP byl obci předán dne v červenci 2015.  

Na základě § 50 stavebního zákona zaslal pořizovatel dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu oznámení o 
společném jednání o Návrhu změny č. 2 ÚP Královské Poříčí pod č. j. 66365/2015/OSÚP/JADO  ze dne 06. 08. 2015. Termín 
společného jednání byl stanoven na 09. 09. 2015.  

Dále pokračoval pořizovatel postupem dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. Možnost nahlédnout do Návrhu změny ÚP byla 
oznámena veřejnou vyhláškou č.j. 66368/2015/OSÚP/JADO dne 06. 08. 2015. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

Dne 09. 09. 2015 se konalo společné jednání o Návrhu změny č. 2 ÚP Královské Poříčí. Dotčené orgány byly vyzvány 
k uplatnění stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání a sousední obce mohly uplatnit své připomínky do 30 dnů ode 
dne společného jednání s tím, že se k později uplatněným stanoviskům a připomínkám nepřihlíží. Od 06. 08. 2015 do 21. 09. 2015 byl 
Návrh změny ÚP vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadu Královské Poříčí a na Městském úřadu Sokolov, odbor stavební a územního 
plánování. Dále bylo do něj možné nahlédnout na internetových stránkách. 

Pořizovatel dle § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslal dne 13. 11. 2015 pod č. j. 93445/2015/OSÚP/JADO Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje stanoviska a připomínky k Návrhu změny ÚP, a požádal jej o stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání 
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území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Krajský úřad předal pořizovateli stanovisko zn. 1271/RR/15 ze dne 10. 12. 2015.  

Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a dne 18. 12. 2015 pod č. j. 
101660/2015/OSÚP/JADO předal zpracovateli podklady pro úpravu návrhu změny ÚP Královské Poříčí. 
 Upravený návrh změny ÚP Královské Poříčí byl zpracovatelem předán v lednu 2016. 
 Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil místo a termín konání veřejného projednání o návrhu změny 
ÚP, a to dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Královské Poříčí a sousedním obcím oznámením č. j. 9017/2016/OSÚP/JADO ze 
dne 08. 02. 2016 a veřejnosti doručil veřejnou vyhláškou č. j. 9018/2016/OSÚP/JADO ze dne 08. 02. 2016 spolu s upraveným 
a posouzeným návrhem změny ÚP. Zároveň bylo umožněno nahlédnutí do upraveného a posouzeného návrhu změny ÚP na Obecním 
úřadu Královské Poříčí a na Městském úřadu Sokolov. 
 Dne 23. 03. 2016 se na Obecním úřadu Královské Poříčí konalo veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu 
změny ÚP.  
 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a dne 19. 04. 2016 pod č.j. 
27898/2016/OSÚP/JADO předal zpracovateli pokyny pro úpravu návrhu změny ÚP před vydáním.  
 Upravený návrh změny ÚP pořizovatel přezkoumal podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a předložil zastupitelstvu obce 
Královské Poříčí návrh na vydání Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí s jeho odůvodněním. 
 
O.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
 dokumentací vydanou krajem. 
O.a1 Soulad s politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1. 
 Změna č. 2 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

Podle PÚR ČR spadá celé řešené území obce do rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary. Území oblasti je vymezeno na území 
obcí z ORP Karlovy Vary (bez obcí v jižní a severní části a bez vojenského újezdu Hradiště), Ostrov (bez obcí v severní části), Sokolov 
(jen obce ve východní části).  
 Obec zároveň leží při rozvojové ose OS 7 - rozvojová osa Ústí nad Labem– Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice 
ČR/Německo (Nürnberg). Vymezení - obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. v západní části 
na rychlostní silnici R6 a ve východní části na silnici I/13. Důvody vymezení: Území ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením s centry 
Most, Litvínov, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Sokolov a Cheb, soustředěním povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady 
na změny v území. Západní část je ovlivněna rovněž připravovanou rychlostní silnicí R6 (Praha) Karlovy Vary – Cheb – hranice 
ČR/Německo. 

Správní území obce nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí. 
 Z PÚR ČR nevyplývají konkrétní požadavky pro zapracování do Změny č. 2. 

Přesto všechny tyto územně nadřazené prvky zasahují do řešeného území a mají vliv na jeho rozvoj. Poloha řešeného území 
mimo priority stanovené PÚR ČR svým významem však vyžaduje, aby Změna č. 2 podporovala podmínky pro všestranný a 
proporcionelní rozvoj tohoto území. Řešení Změny č. 2 naplňuje hlavní požadované republikové priority územního plánování pro 
zajištění trvale udržitelného rozvoje území. Změna č. 2 naplňuje ve svém konkrétním řešení v podobě nových vymezených funkčních 
ploch základní formulované požadavky vyplývající z PÚR ČR. 
 
O.a2 Soulad s územně plánovací dokumentací kraje.       
O.a2.1 Změna č. 2 je v souladu se všemi relevantními ustanoveními textové i výkresové části územně plánovací dokumentace vydané 

krajem – ZÚR KK 2010. ZÚR KK v plném rozsahu.  
Podle PÚR ČR spadá celé řešené území obce do rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary nadregionálního významu. 
Změna č. 2 neobsahuje výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK. 

O.a2.2 ZÚR KK vymezují specifické oblasti regionálního významu. Katastr obce Královské Poříčí je součástí specifické oblasti 
 ochrany a využití nerostných zdrojů ST1 Sokolov. Změna č. 2 koordinuje reálné funkční využití území a urbanistickou 
 koncepci se záměry úpravy tvaru těžební jámy. Navrhovaný záměr svou povahou směřuje do této specifické oblasti.  
 Změna č. 2 vytváří předpoklady pro nepřerušené pokračování těžby hnědého uhlí a pro ekonomické využití tohoto nerostného 
 bohatství na katastru obce při vyloučení přímých negativních důsledků těžby na kontaktní urbanizovaná území obce. 
O.a2.4 V souladu se ZÚR KK - Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES jsou převzata (navržena) VPO ve vyhrazených 
 trasách. Trasy jsou vymezeny v souladu s převzatými digitálními podklady – ÚAP na úrovni Karlovarského kraje.  
 Hranice NRBK 40 (VU1) je navrhovanou Změnou č. 2 upravena aktualizací hranice zastavěného území v úseku
 protipovodňové hráze v jihovýchodní části obce.  
 VPO dle ZÚR KK: 
 označení v ÚP  označení v ZÚR KK 
 VU1   VPO č. U. 112  NRBK č. 40 – Amerika – Svatošské skály 
 VU2   VPO č. U. 43  RBC č. 1141 – Údolí Ohře 
 
O.a3 Význam a funkce obce v systému osídlení.  
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemění význam a funkci obce v systému osídlení regionu i celého kraje. 
O.a4 Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb.      
O.a4.1 Charakteristika současného stavu 
 Doplňující informace k základní kapitole charakterizující současný stav území. Změny stavu v území od nabytí účinnosti ÚP do 
07/2015 jsou popsány v následujících bodech kapitoly a jsou zobrazeny na výřezech hlavních výkresů N2a, N2b. Tímto doplněním je 
aktualizován současný stav funkčních ploch na území katastru obce. 
 
h) Plochy, řešené Změnou č. 2, jsou umístěny na rozdrobeném území s funkcemi NT (plochy těžby nerostů nezastavitelné), NS 
(plochy smíšené nezastavěného území), NL (plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení) a s nefunkčním pozůstatkem 
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plochy BI (plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské). Mezi tyto rozdrobené plochy jsou vklíněny plochy s funkcí 
NT. Hranice funkčních ploch vymezené současným ÚP podle parcel KN jsou v reálném poli těžby pouze teoretické.  
 
ch) Plocha na pozemcích p. č. 563 a 564/1 je dle KN vedena jako plocha lesní, ve skutečnosti je tato plocha dávno vytěžená a je 
součástí dnešní těžební jámy, součástí plochy NT. Plocha je zobrazena na grafické příloze N2a. 
 
i) Plocha na pozemcích p. č. 411, 415, 422, 423, 424, část 697/1 a 697/2, je dle KN vedena jako plocha vodní, ve skutečnosti je 
tato plocha dávno vytěžená a je součástí dnešní těžební jámy, součástí plochy NT. Plocha je zobrazena na grafické příloze N2b. 
 
j) Část plochy na pozemku p.č. 375/1, vymezená platným ÚP jako lokalita K4W je již provedena, pouze není ještě zapsaná v KN. 
Na grafické příloze N2b je zobrazen skutečný stav.  
 
k) Na pozemcích p.č. 375/30 a 677/2 je již provedena protipovodňová hráz zapsaná v KN jako zastavěná plocha a nádvoří – 
vodní dílo. Stav je zobrazen na grafické příloze N2b, kde je plocha nové hráze zobrazena jako plocha vodohospodářská – W, a je 
součástí zastavěného území. Nová hráz je umístěna místo částí ploch NS, ZS a DZ dle ÚP. 
 
l) V prostoru stávající těžební jámy jsou aktualizovány trasy a údaje vedení technické infrastruktury. Na základě nejnovějších 
podkladů od těžební společnosti jsou v grafické části zobrazeny pouze existující vedení. 
 
 Po vydání Změny č. 2 bude vyhotoven Územní plán Královské Poříčí zahrnující právní stav a obsahující aktuální stav v území 
včetně aktuální katastrální mapy obce. 
 
O.a4.2 Navrhovaný rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb. 
 Uspořádání krajiny. 
 Hranice NRBK 40 (VU1) je navrhovanou Změnou č. 2 upravena aktualizací hranice zastavěného území v úseku
 protipovodňové hráze v jihovýchodní části obce, jak je podrobněji popsáno v kapitole O.a4.1 – k). 
 Technická infrastruktura TI. 
 V prostoru stávající těžební jámy jsou aktualizovány trasy a údaje vedení technické infrastruktury. Na základě nejnovějších 
 podkladů od těžební společnosti jsou v grafické části zobrazeny pouze existující vedení. 
 
Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na následující kapitoly z rozvoje širších vztahů a koordinace územních vazeb: 
 Doprava DS.          
 Občanské vybavení OV.         
 Veřejná prostranství PV.         
 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy asanace (VPS, VPO).   
 
 Horninové prostředí NT, TZ.         
 Z hlediska horninového prostředí Změna č. 2 upravuje a optimalizuje část ploch NT. 
 
 Ostatní hlediska ovlivňující širší vztahy a koordinaci územních vazeb.    
 S katastrem obce sousedí vodní tok řeky Ohře, pro který je stanoveno záplavové území a aktivní zóna. Změna č. 2 tyto 
 hodnoty respektuje a nemění je. 
 Z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou do grafické části Změny č. 2 zapracována příslušná ochranná pásma. 
 Z hlediska ochrany ZPF a PUPFL Změna č. 2 vyhodnocuje předpokládané důsledky navrženého rozvoje území na půdní fond 
 dle platné legislativy. 
 
O.b Údaje o splnění zadání Změny č. 2 a splnění pokynů pro zpracování návrhu. 
 Návrh Změny č. 2 naplnil všechny věcné i formální podmínky a požadavky schváleného zadání v plném rozsahu odstavců a) 
až g). Zároveň návrh Změny č. 2 zapracoval relevantní požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Královské Poříčí, 
vztahující se k řešenému území. Návrh Změny č. 2 je k veřejnému projednání upraven v souladu s pokyny pořizovatele, zpracovanými 
na základě stanovisek a připomínek dotčených orgánů včetně vyhodnocení. 
 
O.c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 
O.c1. Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch. 
O.c1.1 Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, omezení a limity.   
 Změnou č. 2 se ustanovení a odůvodnění v této kapitole nemění. Obsah i rozsah Změny č. 2 neovlivňuje celkové řešení 
Územního plánu Královské Poříčí v oblastech této kapitoly. 
O.c1.2 Funkční uspořádání. 
 Změna č. 2 nenavrhuje žádnou další novou funkční plochu. Pro upravované plochy platí ustanovení kapitoly výchozího 
platného ÚP. 
 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na následující kapitoly funkčního uspořádání: 
O.c1.3 Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH).a rodinnou rekreaci (RI) 
O.c1.4 Výroba a skladování – drobná řemeslná výroba (VD).  
O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií. 
O.c2 Plochy s rozdílným způsobem využití. 
O.c2.1 Základní koncepce. 
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O.c2.2 Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví  § 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
 požadavcích na využívání území. 
 
O.c2.3 Vymezení zastavěného území.  
 Ve Změně č. 2 je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 4. 2016 v grafické příloze na výkresech č. N1b, N2b, N3b, O1b, O3b, a zaujímá plochu 
celkem 50,57 ha. Pro vymezení ZÚ nejsou z praktických důvodů grafické přílohy vyhotoveny na celé správní území, ale pouze na území, 
kde se ZÚ nalézá. Velkou část správního území obce zaujímají plochy těžby nerostných surovin. 
 ZÚ bylo nově vymezeno z následujících důvodů: 
--- na ppč. 375/30 a 677/2 byla dokončena protipovodňová hráz, která je zastavitelnou plochou. 
--- na ppč. 258/3, 258/4, 259/2 a 259/5 byla dokončena a zapsána do KN nová výstavba jako součást ZÚ. 
--- ppč. 258/1, 258/2 a 259/1 jsou pozemky obklopené a uzavřené nově zkolaudovanou výstavbou a jsou součástí ZÚ. 
O.c3 Obyvatelstvo, bydlení (BH, BI, SM, SV). 
 Plocha bydlení v RD – městské a příměstské se aktualizací současného stavu zmenší o 0,1431 ha. 
 
O.c4 Veřejná infrastruktura. 
O.c4.1 Občanská vybavenost (OV, OS, OH).        
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na tuto kapitolu odůvodnění. 
O.c4.2 Dopravní infrastruktura (DS, DZ), silniční a železniční doprava, doprava v klidu, cyklistická a turistická doprava. 
 Plocha železniční dopravy DZ se aktualizací současného stavu zmenší o 0,0171 ha. 
 Plocha silniční dopravy DS se aktualizací současného stavu a Změnou č. 2 zmenší o 0,1995 ha. 
O.c4.3 Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, 
 zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace. 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na tuto kapitolu odůvodnění. 
O.c4.4 Veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV). 
 Plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) se Změnou č. 2 zmenší o 0,099 ha ve prospěch plochy rekreace – zahrádkové 
osady (RZ). 
O.c4.5 Plochy specifické (X). 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na tuto kapitolu odůvodnění. 
 
O.c5 Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny (NZ, NL, NP, W, ZO, NS). 
O.c5.1 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské (NZ). 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na tuto kapitolu odůvodnění. 
O.c5.2 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy lesů (NL).  
 Plochy lesní NL se aktualizací současného stavu a Změnou č. 2 zmenší o 16,23 ha. 
 Plochy ochranné zeleně mezi doly a obcí – (ZO) se Změnou č. 2 zvětší o 3,12 ha. 
 Plochy vodní a vodohospodářské (W) se aktualizací současného stavu a Změnou č. 2 zmenší o 1,32 ha. 
O.c5.3 Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, plochy smíšené nezastavěného území (NS). 
 Plocha smíšeného nezastavěného území se aktualizací současného stavu a Změnou č. 2 zmenší o 8,35 ha.  
O.c5.4 Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP) . 
 Celková výměra ploch přírodních se nemění.   
O.c5.5 Nerostné suroviny, těžba nerostů (NT, TZ).  
 Plocha těžby nerostů nezastavitelná NT se aktualizací stávajícího stavu a Změnou č. 2 zvětší o 23,88 ha. 
 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na následující kapitoly odůvodnění: 
O.c6 Koncepce ochrany životního prostředí. 
O.c6.1 Ovzduší.   
O.c6.2 Povrchové a podzemní vody.  
O.c6.3 Kanalizace. 
O.c6.4 Hluk. 
O.c6.5. Půda a horninové prostředí. 
O.c6.6 Odpady. 
O.c6.7 Radonové riziko. 
O.d Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o stanovisku k vyhodnocení vlivů na 
 životní prostředí. 
O.dA Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí není požadováno. 
O.dB Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na území Natura 2000 není požadováno. 
O.dC Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů v ÚAP se nepožaduje. 
O.dD Předpokládané vlivy na výsledky analýz silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území Změna č. 2 neovlivní. 
O.dE Vyhodnocení přínosu Změny č. 2 k naplnění priorit územního plánování. 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na naplnění sledovaných priorit územního plánování v řešeném území 
obce Královské Poříčí. 
O.dF Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí. 
 Změna č. 2 svou povahou i rozsahem nemá žádný vliv na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v řešeném katastru 
obce Královské Poříčí. 
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O.e  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 2 na ZPF a PUPFL. 
O.e1 Řešené území. 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL je provedeno pro území navrhované Změny Z2. Aktualizace 
současného stavu a uvedení funkčních území do souladu s KN není v tabulkové části vykázáno. 
 Skladba podle druhů pozemku je následující (v ha): 
 Orná půda  0,0000 ha 
 Zahrada   0,0831 ha 
 Trvalé travní porosty 1,7334 ha 
 ZPF celkem  1,8165 ha 
 Lesní pozemek  13,0554 ha 
 
O.e2 Zásady plošného vyhodnocení. Formální stránka vyhodnocení. 
 Změna č. 2 dodržuje všechny zásady této kapitoly uvedené v ÚP bez dalšího doplnění či změn. 
O.e3 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
 Změnou č. 2 dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa a to v celkovém rozsahu 13,0554 ha, V tabulkové části 
jsou uvedeny výměry pro jednotlivé lokality. 
---- Požadované plochy k odnětí:  
K5 – ZO plocha celkem 1,3173 ha 
 Plocha je v souladu se zadáním navržena do funkční plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Navrhovaná plocha prodlouží a 
rozšíří pás současné ochranné zeleně na hranici území těžby. Plocha nahrazuje funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby 
nerostů nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území) a NL (plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení). 
Plocha je ve Zvláštním režimu Plánu sanace a rekultivace navržená pro lesnickou / hydrickou rekultivaci. 
K6 – NT plocha celkem 10,2212 ha 
 Plocha je v souladu se zadáním určená pro rozšíření stávající povrchové těžby hnědého uhlí na funkční ploše NT – plochy 
těžby nerostů nezastavitelné. Navrhovaná plocha částečně rozšíří stávající území těžby a upraví hranici těžební jámy. Plocha nahrazuje 
funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby nerostů nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území), NL 
(plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení) a nefunkční pozůstatek plochy BI (plochy pro bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské). Plocha je ve Zvláštním režimu Plánu sanace a rekultivace navržená pro lesnickou / hydrickou rekultivaci. 
K7 – NT plocha celkem 2,6512 ha 
 Plocha PUPFL určená pro rozšíření stávající povrchové těžby hnědého uhlí na funkční ploše NT – plochy těžby nerostů 
nezastavitelné. Navrhovaná plocha částečně rozšíří stávající území těžby a upraví hranici těžební jámy. 
 
O.e4 Odnětí zemědělského půdního fondu.  
O.e4.0 Hranice zastavěného území. 
 Ve Změně č. 2 je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 4. 2016 v grafické příloze na výkresech č. N1b, N2b, N3b, O1b, O3b, a zaujímá plochu 
celkem 50,57 ha.   

ZÚ bylo nově vymezeno z následujících důvodů: 
--- na ppč. 375/30 a 677/2 byla dokončena protipovodňová hráz, která je zastavitelnou plochou. 
--- na ppč. 258/3, 258/4, 259/2 a 259/5 byla dokončena a zapsána do KN nová výstavba jako součást ZÚ. 
--- ppč. 258/1, 258/2 a 259/1 jsou pozemky obklopené a uzavřené nově zkolaudovanou výstavbou a jsou součástí ZÚ. 
 
O.e4.1 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu 
 pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do 
 stupňů přednosti v ochraně. 
---- Požadované plochy k odnětí:  
P2-ZV, RZ  plocha celkem 0,25 ha z toho zábor ZPF 0,099 ha   TTP IV. tř. 0,099 ha 
  Část stávající funkční plochy s funkcí ZV o výměře 0,099 ha je převedena do funkční plochy RZ, která bude sousedit 
s plochou P3-RZ na severovýchodní straně. 
K5 – ZO plocha celkem 4,6148 ha z toho zábor ZPF 1,5973 ha   TTP IV. tř. 1,2359 ha, V. tř. 0,3614 ha 
 Plocha je v souladu se zadáním navržena do funkční plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Navrhovaná plocha prodlouží a 
rozšíří pás současné ochranné zeleně na hranici území těžby. Plocha nahrazuje funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby 
nerostů nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území) a NL (plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení). 
Plocha je ve Zvláštním režimu Plánu sanace a rekultivace navržená pro lesnickou / hydrickou rekultivaci. 
K6 – NT plocha celkem 0,1202 ha z toho zábor ZPF 0,1202 ha    Zahrada IV. tř. 0,0831 ha, TTP IV. tř. 0,0371 ha 
 Plocha je v souladu se zadáním určená pro rozšíření stávající povrchové těžby hnědého uhlí na funkční ploše NT – plochy 
těžby nerostů nezastavitelné. Navrhovaná plocha částečně rozšíří stávající území těžby a upraví hranici těžební jámy. Plocha nahrazuje 
funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby nerostů nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území), NL 
(plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení) a nefunkční pozůstatek plochy BI (plochy pro bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské). Plocha je ve Zvláštním režimu Plánu sanace a rekultivace navržená pro lesnickou / hydrickou rekultivaci. 
 
O.e4.2 Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o 
 jejich předpokládaném porušení. 
 V katastru obce KP nejsou provedeny investice do půdy, meliorace ani závlahy. 
O.e4.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném 
 porušení. 
 V území řešeném ÚP nejsou areály a objekty zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti. 
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O.e4.4 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných 
 skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení. 
 Ve správním území obce Královské Poříčí nejsou schválené pozemkové úpravy. Rozsah a povaha Změny č. 2 
 negeneruje požadavky na opatření k zajištění ekologické stability krajiny. Navrhovaná Změna č. 2 se nedotýká schváleného 
 funkčního ÚSES. Uspořádání ZPF v území navrhované změny je přehledně doloženo v grafické části. 
O.e4.5 Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území. 
 Je přehledně zobrazeno v grafické části. 
O.e4.6 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského 
 půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů. 
 Odůvodnění lokalit navrhovaného odnětí. 
P2-ZV, RZ   Část stávající funkční plochy s funkcí ZV o výměře 0,099 ha je převedena do funkční plochy RZ, která bude sousedit 
s plochou P3-RZ na severovýchodní straně. 
K5 – ZO Navrhovaná plocha prodlouží a rozšíří pás současné ochranné zeleně na hranici území těžby mezi dobývaným prostorem a 
obytnou zástavbou obce. Vybudování celistvého pásu ochranné zeleně je nezbytně nutnou podmínkou pro racionalizaci dokončení 
vytěžení zásob uhlí podél nové komunikace – obchvatu obce. Ochranný pás zeleně bude řešen nejen plošnou výsadbou vhodných 
dřevin, ale i novým uspořádáním terénu, který bude plnit funkci hlukové bariery. 
K6 – NT Lokalita je v souladu se zadáním určená pro rozšíření stávající povrchové těžby hnědého uhlí na funkční ploše NT – plochy 
těžby nerostů nezastavitelné. Stávající tvar hranice dobývaného území je abnormálně územně členitý a z praktického hlediska těžby uhlí 
příslušnými mechanismy nevhodný. Navrhovaná plocha částečně rozšíří stávající území těžby a upraví hranici těžební jámy do tvaru 
potřebného k ekonomickému dotěžení zásob. 
O.e4.7 U sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic současně zastavěného území obce ke dni zpracování konceptů řešení 
 územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob, tras základních 
 zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových 
 úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení. 
 Ve výkresové části Změny č. 2 je zobrazeno ZÚ dle platného stavebního zákona. Ve výkresové části jsou zobrazeny hranice 
pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob. Vzhledem k tomu, že v obci nejsou schváleny pozemkové úpravy, nejsou 
v dokumentaci Změny č. 2 stanoveny trasy základních zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů 
vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav. 
O.e4.8 Uplatnění bodu 3. přílohy č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb., odstavec 3.  
 V území řešeném Změnou č. 2 se nachází: 
 --- CHLÚ Královské Poříčí č. 3118100 – lom Marie  
 --- CHLÚ Alberov č. 3118000 – lom Jiří  
 --- CHLÚ Nové Sedlo č. 3080800 – lom Družba  
 --- Dobývací prostor Alberov č. 30019 
 --- Dobývací prostor Královské Poříčí č. 30020 
 --- Dobývací prostor Nové Sedlo č. 30022 
 CHLÚ a DP jsou zobrazeny ve výkresové části. Ve všech případech se jedná o ložiska hnědého uhlí. Na DP probíhá aktivní 
těžba hnědého uhlí, část CHLÚ a vyznačených DP zasahuje za závaznou linii těžby do ZÚ a urbanizovaného území. 
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O.e5 Tabulková část. 
 

Katastrální území: Královské Poříčí Název části obce:  

číslo 
lokality 

Způsob využití plochy 
celkový 

zábor ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 
do půdy 

(ha) orná půda zahrady 
trvalé travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

P2 Rekreace zahrádkové osady RZ 0,0990 - - 0,0990 - - - 0,0990 -   

Rekreace zahrádkové osady celkem 0,0990 0,0000 0,0000 0,0990 0,0000 0,0000 0,0000 0,0990 - 0,0000 

K5 Zeleň ochranná a izolační ZO 1,5973 - - 1,5973 - - - 1,2359 0,3614   

Zeleň ochranná a izolační  celkem 1,5973 0,0000 0,0000 1,5973 0,0000 0,0000 0,0000 1,2359 0,3614 0,0000 

K6 Plochy těžby nerostů nezastavitelné NT 0,1202 - 
- 0,0371 

- - - 
0,0371 

- - 
0,0831 - 0,0831 

Plochy těžby nerostů nezastavitelné celkem 0,1202 0,0000 0,0831 0,0371 0,0000 0,0000 0,0000 0,1202 0,0000 0,0000 

zábor ZPF celkem 18165 0,0000 0,0831 1,7334 0,0000 0,0000 0,0000 1,4551 0,3614 0,0000 

            číslo 
lokality 

Způsob využití plochy celkový zábor PUPFL (ha)         
        

K5 Zeleň ochranná a izolační ZO 0,1830 
        K6 Plochy těžby nerostů nezastavitelné NT 10,2212 
        K7 Plochy těžby nerostů nezastavitelné NT 2,6512 
        zábor PUPFL celkem 13,0554 
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O.2 Vyhodnocení dokumentace územního plánu.        (§ 53 SZ) 
O.2.1 Soulad návrhu Změny č. 2 s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.     (§ 53 SZ, odst.4a) 
 Návrh Změny č. 2 je v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. 
O.2.2 Soulad návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.     (§ 53 SZ, odst.4a) 
 Návrh Změny č. 2 je v souladu se ZÚR KK 2010. 
O.2.3 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
 požadavky na ochranu nezastavěného území.        
 Návrh Změny č. 2 je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území tak, jak jsou uvedeny v základním textu Územního plánu Královské 
Poříčí. 
O.2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů.  
 Návrh Změny č. 2 je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy 
k tomuto zákonu, a to jak po formální, tak po obsahové stránce.  
O.2.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
 předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
 Změna č. 2 je zpracována podle schváleného zadání a je následně upravena v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
 V dosavadním průběhu pořizování návrhu Změny č. 2 ÚP Královské Poříčí nebyl řešen žádný rozpor mezi pořizovatelem a 
dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem. 
 Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Změny č. 2 ÚP Královské Poříčí, byly 
prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány hájí, jsou v návrhu změny ÚP respektovány a zohledněny. 
 
 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle § 50 odst. 2 SZ po společném jednání o návrhu Změny č. 2. 
 
Ministerstvo obrany ČR 
Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO 
Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 - Staré Město, Č. j. 82970/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 09. 09. 2015 
Věc:  Návrh změny č. 2 územního plánu Královské Poříčí – společné jednání 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu změny č. 2 
územního plánu Královské Poříčí. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem 
jedná Dana Horská, referent společné státní správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-
1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 
 vydává souhlasné stanovisko  
k předloženému „Návrhu změny č. 2 územního plánu Královské Poříčí“. 
Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Kontaktní osoba: Dana Horská – telefon 973 287 117 
Dana HORSKÁ, referent společné státní správy a samosprávy, Oddělení ochrany územních zájmů.  
Souhlasné stanovisko. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Zn.: MPO 38936/2015 ze dne 09. 09. 2015. 
Věc:  Návrh změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí – společné jednání 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 
horního zákona uplatňujeme podle ustanovení § 50 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 
Souhlasíme s novým vymezením zastavěného území a s navrhovanými změnami v ploše dobývacích prostorů. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph. D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví 
Souhlasné stanovisko. 
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, Č.j.: MZDR 44170/2015-2/OZD-ČIL-L ze dne 05. 10. 2015. 
Věc: Karlovy Vary – stanovisko k návrhu změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát“), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 
164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lázeňský zákon), k návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Královské Poříčí sděluje: 
Předmětem Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí je optimalizace tvaru těžební jámy pro dotěžení zbývajících zásob uhlí 
směrem k urbanizovanému území obce a aktualizace územního plánu dle skutečného stavu řešeného území. Zároveň s úpravou tvaru 
těžební jámy je navržena plocha ochranné zeleně snižující negativní vliv těžby na zastavěné území obce. 
Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů neuplatňuje inspektorát k řešení návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
žádné požadavky. 
Odůvodnění: 
Oproti současnému stavu se rozsah ploch těžby nerostů v rámci stávajících dobývacích prostorů zásadním způsobem nezvyšuje. 
Z funkčního využití ploch navrhovaných projednávanou změnou územního plánu tedy nevyplývá možnost zvýšení negativního ovlivnění 
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vlastností přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, v jejichž ochranném pásmu II. stupně II B se řešené lokality 
nacházejí, ve smyslu § 23 odst. 3 lázeňského zákona a ustanovení usnesení vlády č. 257 ze dne 20.7.1966, ve znění následných 
právních předpisů, kterým byla jejich ochranná pásma stanovena a v návaznosti na místní geologické podmínky vymezena konkrétní 
ochranná opatření. 
Mgr. Zdeněk Třískala, vedoucí oddělení OZD/2, Český inspektorát lázní a zřídel 
Neuplatňuje žádné požadavky. 
Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17.  
Zn.: SPU 517981/2015 ze dne 7. 10. 2015 
Vyjádření ke společnému jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 
odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 
V katastrálním území Královské Poříčí v současné době neprobíhají pozemkové úpravy. 
Ke společnému jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí nemáme žádné připomínky ani námitky. 
Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary . 
Bez připomínek a námitek. 
 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov, zn.: SBS/24670/2015/OBÚ-08 ze dne 25. 08. 2015. 
Společné jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 06. 08. 2015 Vaše oznámení o konání výše uvedeného jednání dne 
09. 09. 2015. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), uplatňují Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně 
plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního 
prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou z hlediska ochrany a 
využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Zdejší úřad prostudoval zveřejněné podklady. Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje 
Karlovarského ke zveřejněnému návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí žádné připomínky. 
JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D., předseda úřadu. 
Bez připomínek. 
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. 
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, Č. j.: KHSKV 11683/2015/HOK/Nov ze dne 09. 09. 2015.  
Královské Poříčí, Návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí – závazné stanovisko ke společnému jednání. 
Na základě oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
o konání společného jednání o Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí, posoudila Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) předmětný návrh. Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK, jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko: 
S Návrhem Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí se souhlasí. 
Odůvodnění: 
Dne 6. 8. 2015 bylo na KHS KK doručeno oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, 
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí, který 
zpracovali Ing. arch. Jan Kosík a Ing. arch. Petr Martínek v červenci 2015 pod zakázkovým číslem 02/2015. KHS KK přezkoumala 
důvodnost tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví. K zadání Změny č. 2 ÚP vydala KHS KK závazné stanovisko pod č.j. KHSKV 3404/2015/HOK/Nov dne 12. 3. 
2015. 
Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální.  
Souhlasné stanovisko. 
 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 
Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov, Č.j.: HSKV-2629-2/2015-SO ze dne 25. 08. 2015.  
Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Zdeněk Koco, tel.: 950381152, fax: 950381102, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz 
Název stavby:   Změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
Místo stavby:   Obec Královské Poříčí 
Stavebník – investor:  Obec Královské Poříčí 
Projektant: 
Druh dokumentace:  Změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou 
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dne 11. března 2015 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkou: 
Zapracovat do textové a grafické části Změny č. 2 územního plánu Královské Poříčí: 
1. požadavky vyplývající z § 20 Vyhlášky ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
(např. stanovená záplavová území, provozovatele zařízení s nebezpečnými chemickými látkami, ukrytí obyvatelstva…) 
2. hledisko požární ochrany týkající se: 
 a) dostatečného množství vnějších zdrojů požární vody (ČSN 730873), s využitím přílohy č. 2 Nařízení Karlovarského kraje č.1 
 ze dne 10. 2. 2014, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů 
 vody k hašení požárů. 
 b) přístupových komunikací – dostatečné šířkové parametry a průjezdnost pro požární vozidla (ČSN 730802 a ČSN 730804). 
Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
mjr. Ing. Zdeněk Koco, vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ, vrchní komisař. 
Požadavky budou zapracovány. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství.  
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory, Zn.: 2494/DS/15 ze dne 10. 09. 2015. 
Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
Krajský úřad karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 06. 08. 2015 oznámení o společném jednání o 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve věcech silnic a II. a III. třídy ve 
smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá ke 
společnému jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí připomínky. 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vz. Milan Novotný.  
Bez připomínek. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.   
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory, Zn.: 2373/ZZ/15 ze dne 06. 10. 2015 
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ – Změna č. 2 územního plánu - stanovisko 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdrželdne  6.8.2015 Oznámení o Změně č. 2 Územního 
plánu Královské Poříčí a k tomuto vydává následující vyjádření:  
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) - Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Tomsová/221) 
K zadání Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko 
zn. 939/ZZ/15 dne 8. 4. 2015 s tím, že na základě posouzení obsahu návrhu zadání nemá z hlediska posuzování vlivů na životní 
prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí na životní prostředí, ani na zpracování 
variantního řešení změny.  
K návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí nemáme připomínky.  
Bez připomínek. 
 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
 
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Z předloženého návrhu „Návrh změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí“ nevyplývají žádná dotčení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dokumentace neumisťuje rekreační ani sportovní stavby na PUPFL). Bez 
připomínek.  
Bez připomínek. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 
Stanovisko k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí.  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení Městského úřadu 
Sokolov, odbor stavební a územního plánování prostředí, o termínu a místě společného jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Královské Poříčí a výzvu pro uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, které se koná dne 9. 9. 2015.  
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Královské Poříčí podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a 
projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a 
půdy MŽP ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona (dále jen „metodický 
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pokyn“), Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011.  
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí, jejímž zodpovědným projektantem je Ing. 
arch. Petr Martínek, Sportovní 4, 360 09, Karlovy Vary, datum zpracování červenec 2015, stanoviska krajského úřadu k návrhu zadání 
Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí č.j. 939/ZZ/15 ze dne 8. 4. 2015. Dále posouzení vycházelo z vyjádření orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu poskytnutého krajskému úřadu ve smyslu článku II odst. 2 metodického pokynu Městským úřadem 
Sokolov pod č.j. 81794/2015/OŽP/EVBR ze dne 2. 10. 2015.  
 Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích zemědělského 
půdního fondu řešeným v návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí na základě posouzení předložené dokumentace, 
místního šetření, s přihlédnutím ke stanovisku Městského úřadu Sokolov uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:  
 Z dokumentace návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí vyplývají následující skutečnosti: 
 Předmětem posouzení jsou lokality s návrhem na změnu využití zemědělské půdy v katastrálním území Královské Poříčí:  
 Lokalita K5 – ZO, kterou navrhuje územní plán jako plochy s navrhovaným využitím Zeleň ochranná a izolační ZO, má 
celkovou výměru 1,5973 ha půdy náležející do zemědělského půdního fondu. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, 
zařazenou převážně do IV. a v menší míře do V. třídy ochrany. 
 Lokalita K6 – NT, kterou navrhuje územní plán jako plochy s navrhovaným využitím Plochy těžby nerostů nezastavitelné, má 
celkovou výměru 0,1202 ha půdy náležející do zemědělského půdního fondu. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrady, 
zařazenou do IV. třídy ochrany.  
 Krajský úřad uvádí, že na předmětných lokalitách a sousedních plochách návrhu změny územního plánu se nachází 
dokončené, plánované rekultivace po ukončené těžbě uhlí, které zabezpečuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov jako 
povinnost z vydaných platných rozhodnutí podle horního zákona a dalších zvláštních předpisů, např. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovanou změnu územního plánu je proto třeba, po projednání se 
Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., Sokolov, upřesnit dle dokumentace Zvláštní režim, plán sanace a rekultivace na období 
2016 – 2020. 
 K návrhu vymezení zastavěného území k datu 1. 4. 2015.  
 Dle bodu „O.e4 Hranice zastavěného území“ (str. 10) je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 
58 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 4. 2015 v grafické příloze na výkresech č. N1b, 
N2b, N2c, N3b, O1b, O1c, O3b.  
 Původní hranice zastavěného území ani rušená hranice zastavěného území není v grafické příloze na těchto výkresech 
vyznačena. Důvod, který vedl k návrhu změny vymezení částí zastavěného území k datu 1. 4. 2015, není z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu v části „O.e Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení“ Změny č. 2 na ZPF a PUPFL 
uveden. K návrhu vymezení změny zastavěného území, je-li dotčen zemědělský půdní fond, se nelze z hlediska souladu se zásadami 
ochrany zemědělského půdního fondu (§4 zákona) vyjádřit.  
Návrh změny je v souladu s dokumentací Zvláštní režim, plán sanace a rekultivace na období 2016 – 2020. 
 
Geologie a hornictví (Ing. Raška/217) 
V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním, vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené 
působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby 
nebo zařízení. 
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, 
doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 
Podrobnosti k řešené problematice ložisek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostorů jsou uvedeny na internetových stránkách 
České geologické služby (ČGS) na adrese mapového serveru http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na 
odkazu „Nerostné suroviny“ → „Surovinový informační systém“ =  http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5.  
Informace o poddolovaných územích jsou na odkazu „Důlní díla“ → „Vlivy důlní činnosti“. Na mapovém serveru ČGS jsou i další 
průběžně aktualizovaná data a podklady. 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 
Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje 
stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní 
prostředí. 
Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 
 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 
Stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 2 
Územního plánu Královské Poříčí.  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán ochrany ovzduší dle § 27 
odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), 
posoudil návrh změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí (projektant: Ing. Arch. Martínek, datum zpracování: červenec 2015). Změna 
č. 2 ÚP Královské Poříčí řeší vymezení tří rozvojových ploch, a to plochy K5 (plocha zeleně ochranné a izolační - ZO) a ploch K6 a K7 
(plochy těžby nerostů – NT). Plochy K6 a K7 jsou určeny pro rozšíření stávajícího území povrchové těžby hnědého uhlí – upravují 
hranici těžební jámy a nahrazují stávající funkčně rozdrobené území s funkcemi NT, NS a NL. Plocha K5 je navržena jako rozšíření a 
prodloužení stávajícího pásu ochranné a izolační zeleně mezi plochou těžby a zastavěným územím. K návrhu změny č. 2 ÚP Královské 
Poříčí uplatňuje krajský úřad dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší následující stanovisko: 
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Těžební činnost a činnosti s ní související (deponování výkopových zemin na výsypkách, drcení a třídění surovin, přesuny 
hmot dopravníky, doprava vytěžených surovin a skrývkových zemin nákladními automobily po nezpevněných cestách,…) negativně 
ovlivňují kvalitu ovzduší v okolí ploch těžby a v okolí navazujících dopravních cest (emise a spad prachových částic, exhalace 
výfukových plynů, hluk, …). Vzhledem k tomu, že v návrhu změny č. 2 ÚP Královské Poříčí jsou současně s rozšířením plochy určené 
pro těžbu navržena také adekvátní opatření ke snížení negativních vlivů těžební činnosti na kvalitu ovzduší v blízkém zastavěném území 
(navržení dostatečně širokého a celistvého pásu ochranné a izolační zeleně mezi plochou těžby a stávající zástavbou) souhlasí krajský 
úřad s návrhem této změny. 
Souhlasné stanovisko. 
 
Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých kompetencí na úseku vodního 
hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dotčeným orgánem v předmětné záležitosti. Vodoprávním úřadem příslušným k vyjádření je v souladu s ust. § 106 
odst. 2 vodního zákona Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.  
Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 
 
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy.  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, č.j.: 76258/2015/OD/Me ze dne 06. 10. 2015 – Stanovisko. 
Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby řízení ve věci „Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí“ sděluje 
následující - souhlasí. Pro upřesnění pouze dodává, že plocha silniční infrastruktury, která zmenší o 0,1995 ha nebude mít žádný dopad 
na současný stav bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Karel Merxbauer, silniční hospodářství.  
Souhlasné stanovisko. 
 
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, č.j.: 70565/2015/OŽP/JIRY ze dne 07. 10. 2015 
SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ - „Návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí“. 
Dne 06. 08. 2015 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné vyjádření k výše uvedenému návrhu. 
K návrhu Změny č. 2 ÚP Královské Poříčí vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření: 
 
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), (Bc. Kateřina Brandlová, tel. +42 0 359808 178).  
Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nemáme k „Návrhu změny č. 2 ÚP Královské Poříčí“ připomínky. 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.), (Bc. Linda Tomeszová, tel. +420 359808 166) 
Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona) k uplatňování stanovisek k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obce s rozšířenou 
působností, obecního a pověřeného obecního úřadu s návrhem Změny č. 2 ÚP Královské Poříčí souhlasíme. Jedná se o změny 
související s rozšířením těžby hnědého uhlí navazující na stávající těžební jámu v rámci ložiskového území, která bude od stávající 
zástavby odcloněna valem s ochrannou zelení. Ostatní změny jsou formálního charakteru a souvisejí s aktualizací současného stavu 
území. 
Souhlasné stanovisko. 
 
Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.), (Ing. Eva Brichtová, tel. +420 359808 176). 
Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k uplatnění stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 o ochraně 
ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje. 
Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Krajský úřad Karlovarského kraje. 
 
Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.), (Ing. Eva Třísková, tel. +420 359808 171) 
Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností k Návrhu změny č. 2 ÚP Královské Poříčí sdělujeme následující: S uvedenými změnami souhlasíme a k 
ÚP nemáme žádné zvláštní požadavky. V rámci změny č. 2 ÚP jsou dodržovány obecné podmínky z hlediska ochrany lesa, jako jsou 
zachování celistvosti a funkčnosti lesních porostů, respektování větších lesních celků jako nezastavěného území a udržení přístupu do 
porostů pro zajištění jejich řádného obhospodařování. Vzniklé zábory jsou opodstatnitelné z důvodu optimalizace tvaru těžební jámy pro 
dotěžení zbývajících zásob uhlí a ke stabilizaci a odclonění lomu. Pozemky určené k plnění funkcí lesa p.č. 565 a 564/1 k.ú. Královské 
Poříčí, u kterých má dojít ke změně označení funkčního využití z pozemků určených k plnění funkcí lesa  na dolové území – plochy 
těžby nerostů nezastavitelné, jsou situovány uvnitř dolového prostoru lomu Jiří a jsou dlouhodobě součástí těžební jámy. K tomuto účelu 
byla u předmětných pozemků na dobu 30ti let dočasně odňata funkce lesa rozhodnutím č.j. ŽP/1336/2000 ze dne 07.06.2000. V daném 
případě se tedy nejedná o nový zábor, ale pouze o aktualizaci funkčního využití zájmových ploch dle skutečného stavu. 
Souhlasné stanovisko. 
 
Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.), (Jitka Kovaříková, tel. +420 359808 173).  
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Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu Změny č. 2 ÚP Královské Poříčí žádné připomínky. 
Bez připomínek. 
 
Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí. 
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování.  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, Zn.: 80322/2015/OSÚP/JAST ze dne 29. 09. 2015. 
Stanovisko k oznámenému společnému jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ 
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, příslušný dle ustanovení § 29 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů, obdržel dne 6.8.2015 oznámení termínu společného jednání 
o návrhu Změny č. 2 Územního plánu KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ. 
K předloženému návrhu Změny č. 2 Územního plánu KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ není ze strany orgánu státní památkové péče z hlediska 
zájmů státní památkové péče námitek. Navržená změna č. 2 Územního plánu Královské Poříčí se nedotýká zájmů státní památkové 
péče. V tomto území se nenachází žádné nemovité kulturní památky ani plošné chráněné památkové území. Toto stanovisko vydává 
orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později 
platných změn. 
Jana Šťastná, referent odboru stavební a územního plánování. 
Bez připomínek. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje.  
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory, zn.: 1271/RR/15 ze dne 10. 12. 2015. 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské 
Poříčí, ORP Sokolov, Karlovarský kraj. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 13. 11. 2015 žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Královské Poříčí. Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), 
který pořizuje Změnu č. 2 Územního plánu Královské Poříčí v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního plánování příslušný dle ust. § 178 
odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a 
v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona vydává k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí následující stanovisko: 
 
Základní údaje: 
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí (dále jen „Změna ÚP“) byl zpracován Ing. arch. Petrem Martínkem, autorizovaným 
architektem, Karlovy Vary, a Ing. arch. Janem Kosíkem, autorizovaným architektem, Mladá Boleslav, v červenci 2015. Záměr na 
pořízení Změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Královské Poříčí dne 17. 12. 2014. Zadání Změny ÚP bylo Zastupitelstvem obce 
Královské Poříčí schváleno dne 10. 6. 2015. Společné jednání o návrhu Změny ÚP proběhlo dne 9. 9. 2015. 
Návrh Změny ÚP vymezuje nové plochy ZO – zeleň ochranná a izolační a NT – plochy těžby nerostů nezastavitelné (optimalizace tvaru 
těžební jámy pro dotěžení zbývajících zásob uhlí), které nahrazují funkčně rozdrobené území s funkcemi NT (plochy těžby nerostů 
nezastavitelné), NS (plochy smíšené nezastavěného území, NL (plochy lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení) a 
nefunkční pozůstatek plochy BI (plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské), vymezuje hranici zastavěného území 
k datu 1. 4. 2015 a upravuje hranici nadregionálního biokoridoru NRBK 40 Amerika – Svatošské skály dle aktualizace hranice 
zastavěného území v úseku protipovodňové hráze, vše v k.ú. Královské Poříčí. 
Posouzení souladu návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“), a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 
K návrhu Změny ÚP nemáme z výše uvedených hledisek připomínek. 
 
Informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK. Dokumentace Aktualizace č. 1 ZÚR KK je v současné době 
k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje:  
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx 
Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚP, bude 
potřeba Změnu ÚP uvést do souladu s ní. 
 
Připomínky na závěr (uplatněné na základě ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
na základě ust. § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování): 
V rámci úpravy před veřejným projednáním návrhu Změny ÚP požadujeme provést tyto formální úpravy: 
1. V textové části odůvodnění Změny ÚP zpracovat vyhodnocení souladu s PÚR ČR podrobněji (obec Královské Poříčí je 

zahrnuta do rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary a chybí vyhodnocení souladu s republikovými prioritami). 
2. K souladu se ZÚR KK pouze doplnit informaci o zahrnutí obce Královské Poříčí do rozvojové oblasti Karlovy Vary (OB12) 

nadregionálního významu. 
3. Do textové části Změny ÚP do úvodu je nutno doplnit ještě „a za použití § 55 odst. 2 stavebního zákona“. 
4. Do grafické části Změny ÚP nutno doplnit hranici zastavěného území, která je dle Změny ÚP vymezena k datu 1. 4. 2015, pro 

celé území obce s vyznačením hranice nově vymezované a rušené. 
5. Doplnit legendu k výkresu č. N3b (Výřez „b“ z výkresu č. N3 ÚP – Královské Poříčí – výkres technické infrastruktury). 
 
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje.  
Požadavky pod body 1 až 5 budou v návrhu změny ÚP zohledněny. 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle § 52 odst. 3 SZ po veřejném jednání o návrhu Změny č. 2. 
 
Ministerstvo obrany ČR 
Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 - Staré Město 
Č. j. 86020/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 08. 03. 2016. 
Návrh změny č. 2 územního plánu Královské Poříčí – veřejné projednání 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu změny č. 2 
územního plánu Královské Poříčí. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, 
písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany 
– Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění, jednám souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 2 územního plánu 
Královské Poříčí“. Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva 
obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. 
Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 
05, IDS: hjyaavk 
Kontaktní osoba: Dana Horská – telefon 973 287 117, Dana HORSKÁ, Vrchní referent Oddělení ochrany územních zájmů 
Souhlasné stanovisko. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Zn.: MPO 9741/2016 ze dne 01. 04. 2016 
Věc: Návrh změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí – veřejné projednání 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 
horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 52 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 
S projednaným a upraveným územním plánem souhlasíme. Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví. 
Souhlasné stanovisko. 
 
Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17 
Zn.: SPU 118378/2016 ze dne 08. 03. 2016 
Stanovisko k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 
odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 
K veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí nemáme žádné připomínky 
ani námitky. Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Bez připomínek a námitek. 
 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. 
Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov, Č.j.: HSKV-523-2/2016-SO ze dne 11. 02. 2016. 
Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Zdeněk Koco, tel.: 950381152, fax: 950381102, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz 
Název stavby: návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí - k veřejnému projednání 
Místo stavby: Obec Královské Poříčí 
Stavebník – investor: Obec Královské Poříčí 
Projektant: 
Druh dokumentace: návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí - k veř. projednání 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 
předloženou dne 8. února 2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované závazné stanovisko. 
Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 
mjr. Ing. Zdeněk Koco, vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ, vrchní komisař. 
Souhlasné stanovisko. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory, Zn.: 165/RR/16 ze dne 24. 03. 2016 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného správního orgánu územního plánování k veřejnému projednání upraveného a 
posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí, ORP Sokolov, Karlovarský kraj. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 08. 02. 2016 oznámení o konání veřejného projednání 
upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí (dále jen „Změna ÚP“) dne 23. 03. 2016. 
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) pořizuje Změnu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního plánování příslušný dle ust. § 178 
odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v 
souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko: 
Základní údaje: 
Záměr na pořízení Změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Královské Poříčí dne 17. 12. 2014. Zadání Změny ÚP bylo 
Zastupitelstvem obce Královské Poříčí schváleno dne 10. 06. 2015. Návrh Změny ÚP byl zpracován Ing. arch. Petrem Martínkem, 
autorizovaným architektem, Karlovy Vary, a Ing. arch. Janem Kosíkem, autorizovaným architektem, Mladá Boleslav, v červenci 2015.  
Společné jednání o návrhu Změny ÚP proběhlo dne 09. 09. 2015. 
Záměr na pořízení Změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Královské Poříčí dne 17. 12. 2014. Zadání Změny ÚP bylo 
Zastupitelstvem obce Královské Poříčí schváleno dne 10. 6. 2015. Společné jednání o návrhu Změny ÚP proběhlo dne 9. 9. 2015. 
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny ÚP, zpracovaného v lednu 2016, se konalo dne 23. 03. 2016. 
Návrh Změny ÚP vymezuje nové plochy rekreace zahrádkové osady (RZ), zeleň ochranná a izolační (ZO) a plochy těžby nerostů 
nezastavitelné (NT), dále vymezuje hranici zastavěného území k datu 01.04.2015 a upravuje hranici nadregionálního biokoridoru NRBK 
40 Amerika – Svatošské skály dle aktualizace hranice zastavěného území v úseku protipovodňové hráze v jihovýchodní části obce, vše 
v k.ú. Královské Poříčí. Funkční plocha RZ je nově vymezena na části plochy PV2-ZV. Plocha přestavby P2-ZV se mění na P2-ZV, RZ - 
plocha určená pro veřejné prostranství - veřejnou zeleň (ZV) a plocha rekreace - zahrádkové osady (RZ). Navrhované plochy NT 
částečně rozšíří stávající území těžby hnědého uhlí a upraví hranici těžební jámy. 
Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“), a 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 
 
K návrhu Změny ÚP nemáme z výše uvedených hledisek připomínek. 
 
V rámci úpravy návrhu Změny ÚP před veřejným projednáním byla v návrhu Změny ÚP vymezena nová plocha přestavby P2-ZV, RZ 
(plocha určená pro veřejné prostranství - veřejnou zeleň a plocha rekreace - zahrádkové osady). Tato plocha přestavby byla do návrhu 
Změny ÚP zařazena na základě podnětu obce Královské Poříčí. Proti této ploše přestavby nemáme z výše uvedených hledisek 
připomínek, pouze upozorňujeme, že se nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 40 Amerika - Svatošské skály. 
Informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK. Dokumentace Aktualizace č. 1 ZÚR KK je v současné době 
k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje:  
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx 
Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚP, bude 
potřeba Změnu ÚP uvést do souladu s ní. 
 
Připomínky na závěr (uplatněné na základě ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
na základě ust. § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování): 
Koridor konvenční železniční dopravy ŽD3, který je uveden v textové části odůvodnění návrhu Změny ÚP je v PÚR ČR vymezen pouze 
pro území Karlovy vary - Ostrov. Úsek stávající celostátní železniční tratě č. 140 procházející přes území obce Královské Poříčí není 
začleněn do v PÚR ČR vymezeného koridoru ŽD3. 
 
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje. 
Text odůvodnění návrhu změny ÚP bude upraven v souladu s připomínkou na závěr. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory, Zn.: 377/DS/16 ze dne 24. 03. 2016 
Stanovisko k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
Krajský úřad karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 08. 02. 2016 žádost o stanovisko k veřejnému 
projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy 
a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve věcech silnic a II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k projednávanému, upravenému a posouzenému návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí připomínky. 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Bez připomínek. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory, Zn.: 682/ZZ/16 ze dne 22. 03. 2016. 
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ – projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 územního plánu – stanovisko. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 8. 2. 2016 Oznámení o veřejném projednání 
opraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí a k tomuto vydává následující stanovisko:  
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 
K zadání Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
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některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko zn. 
939/ZZ/15 dne 08.04.2015 s tím, že  nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č. 2 
Územního plánu Královské Poříčí na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení změny. K projednání návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Královské Poříčí nemáme připomínky.  
Bez připomínek. 
 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
 
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jako orgánem státní 
správy lesů: č.j. 2373/ZZ/15 ze dne 6. 10 .2015. 
Bez připomínek.  
 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 
Stanovisko k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 8. 2. 2016 pod č.j. 
9017/2016/OSÚP/JADO oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování  o termínu a místě veřejného 
projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny, ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se koná dne 23. 3. 2016. 
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil dokumentaci upraveného a posouzeného 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému 
pokynu odboru lesa a půdy MŽP ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 
(dále jen „metodický pokyn“), Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011.  
Posouzení vycházelo z dokumentace upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí, jejímž 
projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Petr Martínek, Sportovní 4, 360 09, Karlovy Vary, datum zpracování červenec 2015, 
stanoviska krajského úřadu č.j. 2373/ZZ/15 ze dne 6. 10. 2015 k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí.  
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozsahu provedených úprav na pozemcích zemědělského půdního fondu 
řešeným v upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí na základě posouzení předložené 
dokumentace, uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:  
 
Předmětem posouzení je nová lokalita s návrhem na změnu využití zemědělské půdy v katastrálním území Královské Poříčí:  
Lokalita č. P2-RZ – 0,01 ha, navrhovaná změna využití ze zeleně (ZV) na rekreaci (RZ). Jedná se o zemědělskou půdu v zastavěném 
území, zařazenou do IV. třídy ochrany. Krajský úřad souhlasí dle zásad ochrany (§4 zákona) se zařazením nové lokality č. P2-RZ. 
Podmínkou je doplnění odůvodnění textové části dle zásad ochrany (§4 zákona), tabulkové části O.e5 a grafické části výřez „b“ z 
výkresu č. 03 ÚP – Královské Poříčí – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5000 o tuto lokalitu P2-RZ. 
K lokalitě K5 – ZO, s navrhovaným využitím Zeleň ochranná a izolační ZO (1,5973 ha zemědělské půdy) a lokalitě K6 – NT, kterou 
navrhuje územní plán jako plochy s navrhovaným využitím Plochy těžby nerostů nezastavitelné (0,1202 ha zemědělské půdy) krajský 
úřad sděluje následující:  
Jak je již uvedeno ve stanovisku č.j. 2373/ZZ/15 ze dne 6. 10. 2015. Na předmětných lokalitách a sousedních plochách návrhu Změny č. 
2 Územního plánu Královské Poříčí se nachází dokončené, plánované rekultivace po ukončené těžbě uhlí, které zabezpečuje 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov jako povinnost z vydaných platných rozhodnutí podle horního zákona a dalších 
zvláštních předpisů, např. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.  
Krajský úřad požaduje, po projednání s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Sokolov, do odůvodnění 
textové části O.e, tabulkové části O.e5 a grafické části výřez „b“ z výkresu č. 03 ÚP – Královské Poříčí – Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu 1 : 5000 zapracovat souhlas krajského úřadu č.j. 1790/ZZ/15 ze dne 13. 7. 2015. Společnosti Sokolovská uhelná, 
právní nástupce, a.s., Sokolov byl udělen souhlas k trvalému odnětí 1,6804 ha půdy ze zemědělského půdního fondu pro pokračování 
postupu lomu Poříčí pro další období dle připravovaného plánu otvírky, přípravy a dobývání pro těžbu hnědého uhlí s následnou 
hydrickou a lesnickou rekultivací. Souhlas byl udělen pro p.p.č. 370/3, 370/2, 426, 709/2, 710/1, 429/3, k.ú. Královské Poříčí. Dle 
podmínky v bodě 7 tohoto souhlasu společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov zaplatí za trvalé odnětí 1,6804 ha 
půdy ze zemědělského půdního fondu s následnou hydrickou a lesnickou rekultivací podle ust. § 11 odst. 1) a § 11b odst. 3) zákona 
odvod. Odvod bude placen každoročně až do doby ukončení rekultivace dle plánu rekultivace.  
Pro informaci krajský úřad uvádí, že dle vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu, Přílohy 3, bodu 3.:  Pokud je do územně plánovací dokumentace zahrnuto území, na němž se nachází dříve 
stanovený dobývací prostor, nebo chráněné ložiskové území, u kterého dosud nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru, její 
zpracovatel při vyhodnocování důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond pouze vyznačí v grafické části tohoto 
vyhodnocení jeho hranice, uvede v tabulkové části tohoto vyhodnocení souhrnnou výměru půdy náležející do zemědělského půdního 
fondu, která se na něm nachází, uvede v textové části tohoto vyhodnocení potřebné podrobnosti a údaje o něm. 
K návrhu vymezení zastavěného území k datu 1. 4. 2015:  
Zastavěné území bylo nově vymezeno z následujících důvodů: 
na p.p.č. 375/30 a 677/2 byla dokončena protipovodňová hráz, která je zastavitelnou plochou, 
na p.p.č. 258/3, 258/4, 259/2 a 259/5 byla dokončena a zapsána do KN nová výstavba jako součást zastavěného území,  
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p.p.č. 258/1, 258/2 a 259/1 jsou pozemky obklopené a uzavřené nově zkolaudované výstavbou a jsou součástí zastavěného území. 
Podmínka doplnění textové části o odůvodnění, grafické části o hranici zastavěného území s vyznačením nově vymezené a rušené byla 
splněna. Krajský úřad na základě výše uvedeného doplnění odůvodnění souhlasí s návrhem vymezení zastavěného území k datu 1. 4. 
2015  
Stanovisko krajského úřadu č.j. 2373/ZZ/15 ze dne 6. 10. 2015 zůstává nadále v platnosti. Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se 
vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
Text odůvodnění a grafická část změny ÚP bude doplněna dle požadavku. 
 
Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová/221) 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje 
stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor 
životního prostředí. 
Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 
 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
 
Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých kompetencí na úseku vodního 
hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a 
pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce Královské Poříčí Městský úřad Sokolov, 
odbor životní prostředí.  
Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 
 
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. 
 
O.2.6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 Změna č. 2 neobsahuje vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, protože povaha změny nevyvolává tento požadavek. 
O.2.7 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno. 
 Toto stanovisko nebylo zadáním Změny č. 2 požadováno. 
O.2.8 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
 Změna č. 2 nezvětšuje zastavitelné plochy. 
 
O.3. Ochrana obyvatelstva. 
 Změna č. 2 nezasahuje svou povahou a rozsahem do tématu této kapitoly.  

Po společném jednání uplatnil Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (HZS) ve svém stanovisku ze dne 25. 8. 2016 
podmínky pro zapracování do textové a grafické části Změny č. 2. Stanovené podmínky se týkají úkolů při ochraně obyvatelstva, 
zabezpečení zdrojů vody pro hašení a přístupových komunikací. Požadované podmínky nemají přímý vztah k předmětu projednávané 
Změny č. 2, a nemají ani vliv na její konečné řešení. Jednotlivé podmínky zmíněného stanoviska proto navrhujeme řešit následovně: 
Podmínka 1. Problematika ukrytí obyvatelstva, provozování a skladování nebezpečných látek, evakuace obyvatelstva atd. je 
řešena v odůvodnění platného územního plánu obce. Dle sdělení pořizovatele Změny č. 2 nemá obec ani další odpovědné orgány nové 
dokumenty uvedené v základním odůvodnění ÚP kapitoly O.3.a) – ch). Nově vymezená hranice záplavového území Q100 a aktivní 
záplavové zóny jsou jedním z údajů ÚAP, byly pořizovatelem poskytnuty, a budou zapracovány do právního stavu ÚP po projednání 
Změny č. 2. Nové údaje se ploch, řešených Změnou č. 2, netýkají. 
Podmínka 2a.  Zdroje požární vody jsou v základním odůvodnění ÚP uvedeny v souladu s Nařízením Karlovarského kraje č. 1/2014. 
Podmínka 2b. Nastavení požadavků pro přístupové komunikace je rovněž uvedeno v základním odůvodnění ÚP. 
 
O.4 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.   
 Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
 
O.5 Vyhodnocení připomínek.  
 Připomínky k návrhu změny č. 2 ÚP uplatněné podle § 50 odst. 3 SZ. 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, Zn.: 17994-ŘSD-15-11110 ze dne 15. 09. 2015. 
Věc: Návrh Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí 
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů zasílá následující připomínky k návrhu Změny č. 2 územního plánu (dále jen ÚP) 
Královské Poříčí. ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu 
k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými 
orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. Do správního území obce Královské 
Poříčí zasahuje ochranné pásmo rychlostní silnice R6. Změna č. 2 ÚP spočívá ve vymezení ploch K5, K6 a K7 v sousedství silnice 
II/181. Předmětná lokalita se netýká námi sledované silnice R6. 
K návrhu změny č. 2 ÚP Královské Poříčí nemáme připomínky. 
Ing. Michal Vojtíšek, vedoucí odboru přípravy staveb.  
Bez připomínek. 
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 Připomínky k návrhu změny č. 2 ÚP uplatněné podle § 52 odst. 3 SZ. 
 Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Královské Poříčí. 
 
O.6 Rozsah dokumentace. 
 
Textová část odůvodnění obsahuje 20 stran textu (str. 5 – 24). 
Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 4 přílohy. 
 O1a  Koordinační výkres   - výřez „a“   1 : 5 000  
 O1b  Koordinační výkres   - výřez „b“   1 : 5 000  
 O2  Výkres širších vztahů      1 : 50 000 
 O3b  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez „b“  1 : 5 000 
 
O.7 Poučení. 
 Proti Změně č. 2 Územního plánu Královské Poříčí, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek 
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… ……………………………………. 
Vlastislav Beránek 
místostarosta obce Královské Poříčí 

Michal Skýba 
starosta obce Královské Poříčí 

 


