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PREAMBULE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 
Zastupitelstvo města Sokolov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 
odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, 
 

vydává 
 

Územní plán Sokolov,  
který obsahuje textovou a grafickou část. 
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I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice v § 58 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zastavěné území 
bylo stanoveno k 1. 1. 2007.  

Průběh hranice je zobrazen ve výkrese č. A1 Základní členění území. 

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT 
2.1. Koncepce rozvoje území 

Správní území města je rozděleno do tří zón s rozdílným přístupem k řešení zastavěných 
ploch a krajiny uvnitř nich. 

 
První zónu tvoří území vymezené hranicí k.ú. Sokolov a k.ú. Vítkov a trasou silnice I/6 

jako území určené k zástavbě (území zastavěné a zastavitelné plochy), s výjimkou 
významných ploch lesa (lokalita Antonín) a ploch pro územní systém ekologické stability. 
V tomto prostoru budou lokalizovány všechny základní funkce sídla, u kterých je nezbytné 
zachovat vazbu s jádrovým prostorem města (plochy bydlení kromě Hruškové, plochy 
občanského vybavení a služeb, plochy smíšené obytné a plochy smíšené výrobní).  

 
Druhou zónu tvoří území orných půd a území po rekultivaci kolem vodní nádrže 

Michal; území je vymezeno katastrálními hranicemi, silnicí I/6 a hranicí lesních porostů na 
jihu. Území je určeno pro nové investiční záměry, které nemají přímou vazbu na funkční 
celek města – plochy pro průmyslovou zónu Sokolov – Staré Sedlo (rozvoj zaměstnanosti) a 
plochy pro rekreační využití a doprovodné aktivity kolem jezera Michal (rozvoj turistického 
ruchu). 

 
Třetí zónu tvoří lesní porosty Slavkovského lesa se zástavbou sídel Hrušková a Novina. 

Území je určeno k zachování přírodního charakteru, pouze území navazující na stávající 
lokalitu Hrušková je určeno k rozvoji obytné funkce, příp. pro rodinnou rekreaci. 

 

2.2. Ochrana hodnot území 
Ochrana hodnot je zobrazena ve výkresech č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a 

č. A2b. Hlavní výkres – zastavěné území Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území 
Hrušková a Novina, v měřítcích 1 : 5 000. 

 
2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot 

Mezi historické a architektonické hodnoty je třeba zařadit nejen stavby a objekty, které 
jsou chráněny jako nemovité kulturní památky, ale rovněž další stavby a objekty, které jsou 
dokladem historického vývoje města, jednotlivé zachovalé historické stavby a objekty a 
stavby, které jsou díly významných architektů a stavitelů. 

 
Nemovité kulturní památky je třeba chránit nejen v intencích právních předpisů, ale 

rovněž vhodně zvoleným způsobem využitím jako občanské vybavení charakteru veřejné 
infrastruktury, příp. pro administrativu nebo pro bydlení. 
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Budou provedeny následujících úpravy: 
Klášter kapucínů: Památka je zatížena necitlivým zásahem – na jihozápadním okraji je 

v těsném dotyku s kmenovým řadem nadzemního vedení parovodu; parovod je třeba přeložit 
či uložit do země. 

Kaple Nejsvětější Trojice (též: Korunování Panny Marie): Památce je třeba vytvořit 
důstojné prostředí zvětšením ploch zeleně, oplocením apod. v rámci vymezených veřejných 
prostranství. 

Historická radnice a zadní trakty jižní části zástavby náměstí: Navazující území je třeba 
dostavět tak, aby vznikl vhodný přechodový prostor mezi historickým jádrem a panelovou 
zástavbou. 

 
Ostatní historicky a architektonicky významné objekty  
V území se nacházejí historické budovy, jejichž ochranu je třeba realizovat formou 

vhodného způsobu využití, které je slučitelné s významem stavby, tj. jako občanské vybavení 
charakteru veřejné infrastruktury nebo stavby pro bydlení: 

• historické městské domy na náměstí 
• evangelický kostel z r. 1904 
• evangelická fara z r. 1909 – 1910 
• staré gymnázium (Školní ul.) z r. 1925 podle projektu Rudolfa Welse 
• česká menšinová škola (Komenského ul.) z r. 1926 podle projektu Rudolfa Welse 
• centrální škola (Rokycanova ul.) z r. 1894 
• rozhledna na Hardu (ul. Hornická) 
 
Objekty v parteru, které nejsou chráněny jako nemovité kulturní památky, je třeba 

zachovat: 
• Jubilejní kašna na Starém náměstí (též zvaná „kašna z Butterscheibe“) 
• pomník bojovníka od Sokolova v ul. Rokycanově (autor V. Zárubecký, 1951) 
• památník k poctě padlých hraničářů z r. 1938, v k.ú. Hrušková z r. 1947 
• památník k poctě padlých z I. sv. války v Hruškové (1938) 
• kříž v k.ú. Novina 
 

2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 

Územní plán nad rámec právní ochrany prvků přírody a jednotlivých lokalit provádí 
ochranu ekosystémů formou vymezování ploch pro územní systém ekologické stability. 

 

2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu 
Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkresech  

č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – zastavěné území 
Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, v měřítcích 1 : 5 000. 

 
2.3.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Při zpracování územního plánu Sokolov byly použity následující plochy s rozdílným 
způsobem využití: 

 
1. Bydlení kolektivní (BK) 
2. Bydlení individuální (BI) 
3. Bydlení vesnické (BV) 
4. Rekreace kolektivní (RK) 
5. Rekreace rodinná (RR) 
6. Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) 
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7. Občanské vybavení (OV) 
8. Občanské vybavení – sport (OS) 
9. Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 
10. Občanské vybavení – hřbitov (OH) 
11. Veřejná prostranství (VP) 
12. Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
13. Smíšené obytné území (SO) 
14. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
15. Dopravní infrastruktura – dráha (DD) 
16. Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DG, DO)  

• parkoviště DP 
• garáže DG 
• ostatní dopravní plochy DO 

17. Technická infrastruktura (TI) 
18. Průmyslová výroba a skladování (PV)  
19. Smíšená výroba (SV) 
20. Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 
21. Zemědělské plochy (ZO, ZT) 

• orná půda ZO 
• trvalé travní porosty ZT 

22. Lesní plochy (LE) 
23. Přírodní plochy (PP) 
24. Smíšené nezastavěné plochy (SN) 
25. Těžba nerostů (TE) 
 
Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy. 
 

2.3.2. Plochy dle významu 

Při zpracování územního plánu Sokolov byly použity následující plochy dle významu: 
• stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím 

využitím, 
• návrhové plochy – plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím; 

zahrnují: 
- zastavitelné plochy, 
- plochy přestavby, 
- plochy v krajině s navrženou změnou využití, 

• územní rezervy. 
 
Plochy jsou značeny v grafické části: 
• stabilizované plochy – plně, 
• zastavitelné plochy – dvojšrafovaně (kostkovaně) úhlopříčně; z nich plochy veřejných 

prostranství hustěji, 
• plochy přestavby – plně s vodorovným šrafováním, 
• plochy v krajině s navrženou změnou využití – dvojšrafovaně (kostkovaně) vodorovně 

+ svisle, 
• územní rezervy – obalovou čarou. 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

3.1. Základní urbanistická koncepce 
Správní území města je rozděleno do tří zón s rozdílným přístupem k řešení zastavěných 

ploch a krajiny uvnitř nich. 
 
První zóna 
Bude doplněna zástavba v prolukách. Rozsáhlejší nové návrhové plochy budou 

realizovány ve vymezených lokalitách: 
• Jižní lom – území vymezené silnicí III/21029 do Citic, řekou Ohří a řekou Svatavou. 

Řešení územního plánu rozčleňuje plochu do tří částí – severní pás podél komunikace 
je určen k zástavbě, střední zóna pro sport v zeleni a jižní podél Ohře v šíři 50 m je 
určena pro průchod nadregionálního biokoridoru. 

• Sportovní areál Bohemia – území vymezené okrajem stávající zástavby, Hexion 
Speciality Chemicals, a řekou Ohří. Navržená plocha bude mít charakter převážně 
nezastavěných ploch – ploch zeleně, sportovišť a zpevněných ploch bez budov. 

• Území Regulačního plánu Husitská – Vítězná – II/210, využití bude řešeno v souladu 
s regulačním plánem. 

• Dostavba sídliště Vítězná byt. domy – plocha mezi ul. Vítězná, Spartakiádní a DDM. 
• Plocha mezi ul. Vítěznou (jih) a ČSPHm. 
• Zahrádkářské kolonie uvnitř obytné zástavby jsou určené k transformaci na plochy 

obytné – tj. Šenvert, Nad Baníkem a Nad koupalištěm. 
• Vozovna ČSAD bude zrušena, areál převeden do ploch smíšených obytných a ploch 

občanského vybavení. 
• Plochy v ul. Lipová jsou určeny k výstavbě rodinných domů. 
• Proluky na Ovčárně jsou určeny k výstavbě rodinných domů. 
• Rozvojové plochy mezi Ovčárnou, katastrální hranicí a silnicí I/6 jsou určeny k rozvoji 

smíšené výroby. Území je zatíženo trasami inženýrských sítí a jejich ochranných 
pásem, která budou muset případní investoři při návrhu konkrétního řešení 
respektovat, příp. zajistit přeložky na vlastním území. 

 
Druhá zóna 
Budou převažovat plochy krajiny zemědělského charakteru, nové plochy jsou navrženy 

v lokalitách: 
• Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, která zabírá prostor vymezený silnicí I/6, 

silnicí do Starého Sedla a katastrální hranicí, část ploch bude umístěna jižně od silnice 
do Starého Sedla. 

• Rozšíření rekreačních ploch a doprovodných aktivit kolem jezera Michal. Nezbytné je 
zachovat část břehu jezera směrem ke Slavkovskému lesu ponechat volně přístupný. 

 
Třetí zóna 
Budou převažovat plochy krajiny přírodního charakteru, nové plochy jsou navrženy 

v lokalitě Hrušková; je určena ke komplexnímu rozvoji, převážně pro využití obytné, 
doplněné využitím smíšeným obytným. 

 

3.2. Plochy stabilizované 
Využití těchto ploch bude v budoucnu shodné se současným využitím s možností 

zahušťování zástavby v místech, kde to umožní Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
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Stávající sídelní zeleň je vymezena plochami, zařazenými do Veřejných prostranství – 
zeleň (VZ). 

Plochy v zastavěném území, které nejsou určeny k zástavbě ani pro veřejná prostranství: 
Vodní a vodohospodářské plochy (VH), Lesní plochy (LE), Přírodní plochy (PP), Smíšené 
nezastavěné plochy (SN), Těžba nerostů (TE). 

 

3.3. Plochy přestavby 
3.3.1. Bydlení 

 
Bydlení kolektivní (BK) 
 
BK3: Plocha je určena k přestavbě z podnikatelských ploch na plochy pro bytové domy. 

Výstavba domů bude realizována jako městská řadová s dodržením stávající uliční čáry a 
výšky okolní zástavby. 

BK5: Nedostavěný areál na pomezí Sokolova a Těšovic, určen k dostavbě a novému 
využití (bytové domy). Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN, bezp. pásmem VTL 
plynovodu a o.p. lesa. 

 
Bydlení individuální (BI) 
 
BI1: Plocha je určena k přestavbě ze zahrádkové kolonie (Šenvert) na plochy pro rodinné 

domy. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci navrženého veřejného 
prostranství VP2 v trase stávající účelové komunikace, která bude rozšířena. Plochu je možno 
doplnit sítí dalších obslužných komunikací. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN. 

BI8: Plocha je určena k přestavbě z plochy skladů na plochy pro rodinné domy (lokalita 
Vítězná – Husitská). Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci navrženého 
veřejného prostranství VP3. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN,  
o.p. parovodu. 

BI9: Plocha je určena k přestavbě ze zahrádkové kolonie (Nad Baníkem) na plochy pro 
rodinné domy. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci navrženého veřejného 
prostranství VP4. Plochu je možno doplnit sítí dalších obslužných komunikací. Umístění 
staveb v ploše je limitováno havarijní zónou Zimního stadionu, o.p. kabelu VN a o.p. lesa. 

BI10: Plocha je určena k přestavbě ze zahrádkové kolonie (Nad koupalištěm) na plochy 
pro rodinné domy. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci navrženého 
veřejného prostranství VP4. Plochu je možno doplnit sítí dalších obslužných komunikací. 
Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN, hranicí plochy pro LBK, o.p. lesa, 
pásmem při správě vodního toku a zaplavovaným územím Q100, Q20 a Q5 Lobezského potoka. 

 
3.3.2. Občanské vybavení 

Občanské vybavení (OV) 
 
OV1: Plocha dnešního autobusového nádraží, která bude po jeho vymístění určena 

k přestavbě pro občanské vybavení. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým 
územím Q100, Q20 a Q5 Ohře. 

OV4: Areál vozovny ČSAD, který je určen k přestavbě na obchodní plochy včetně 
parkoviště. 
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Občanské vybavení – sport (OS) 
 
OS1: Plocha k přestavbě na komerční sportovní využití. Řešení bude respektovat, že se 

plocha nachází v registrovaném významném krajinném prvku – nebude připuštěno kácení 
zeleně a odstraňování porostů. 

 
3.3.3. Veřejná prostranství, sídelní zeleň 

Veřejná prostranství (VP) 
 
VP1: Veřejné prostranství (v lokalitě Husitská – Vítězná – II/210) pro místní komunikaci 

pro obsluhu plochy SO2.  
 

3.3.4. Smíšené obytné plochy 

Smíšené obytné území (SO)  
 
SO1: Plocha je určena k dostavbě po asanaci území. Po směrové úpravě ulice Vítězné a 

výstavbě kruhové křižovatky bude zbylá plocha zastavěna – kombinace rodinných domů a 
ploch pro obchod a podnikání v západní polovině, ve východní dostavba bloku Hygienické 
stanice smíšenou obytnou zástavbou. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci 
plochy DK6. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. TS a o.p. parovodu. 

SO2: Plochy po asanaci skladového areálu budou určeny k přestavbě na smíšené plochy 
obytné. Přístup po navržené komunikaci v rámci navrženého veřejného prostranství VP1. 

SO3: Plochy po asanaci skladového areálu budou určeny k přestavbě na rodinné domy a 
plochy pro obchod a podnikání. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci 
veřejného prostranství VP3. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. parovodu. 

SO8: Po zrušení využití území jako koupaliště bude lokalita využita pro jiné funkce, 
např. pro bydlení nebo obchod. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN a TS, 
hranicí plochy pro LBK a pásmem při správě vodního toku. Převážná část území je dotčena 
záplavovým územím Q100, Q20 a Q5 Lobezského potoka, technické řešení zástavby bude tuto 
skutečnost respektovat. 

SO15: Po zrušení vozovny ČSAD bude část areálu využita pro bydlení, obchod a služby. 
SO16 část (zbylá část je zastavitelná plocha): Plocha nevyužitého zemědělského areálu 

v Hruškové je určeny k výstavbě občanského vybavení (obchod, sport apod.) m.č. Hrušková, 
pro případ významného rozvoje sídla. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci. Umístění 
staveb v ploše je limitováno o.p. silnice a o.p. dálkového telefonního kabelu. 

 
3.3.5. Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DO) 
 
DP5: Po vymístění řadových garáží u vstupu do chemických závodů zde bude 

realizováno parkoviště cisteren. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci 
navrženého veřejného prostranství VP5. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 
havarijní zónou chemičky, o.p. chemičky a o.p. lesa. 

DP8: Parkoviště pro plochu OV1. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 
záplavovým územím Q100, Q20 a Q5 Ohře. 

DO1: Po asanaci skladových železničních objektů zde bude zřízen dopravního terminál 
(přesun autobusového nádraží). Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. železnice a 
záplavovým územím Q100 Ohře. 
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3.3.6. Smíšené výrobní plochy 

Smíšená výroba (SV) 
 
SV1 část (zbylá část je zastavitelná plocha): Po asanaci ploch řadových garáží v lokalitě 

Jižní lom je plocha určena pro smíšenou výrobu (plochy pro podnikání). Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. železnice, o.p. VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa, záplavovým 
územím Q100 Ohře. a hranicí plochy pro NRBK K40 nivní. 

SV10: Po asanaci skladových železničních objektů při silnici do Královského Poříčí je 
plocha určena pro smíšenou výrobu. Umístění staveb v ploše je limitováno havarijní zónou 
chemičky, o.p. silnice a o.p. železnice a záplavovým územím Q100 Ohře. 

 

3.4. Zastavitelné plochy 
3.4.1. Bydlení 

Bydlení kolektivní (BK) 
 
BK1: Zbylá část bloku, vymezená ul. Sportovní, Spartakiádní a Atletická, je navržena 

k dostavbě bytovými domy, případně v kombinaci s obchodním parterem. V návaznosti na 
tento blok je na východní straně navržen druhý blok. V plochách mohou být umístěny halové 
garáže pro obsluhu plochy a navazující zástavby sídliště Vítězná. Umístění staveb v plochách 
je limitováno o.p. kabelu VN a TS. 

BK2: Plocha pro bytové domy, navržená jižně od sídliště Vítězná. Zástavba by svým 
charakterem měla propojit čistě obytnou zónu panelových domů na severu a smíšenou zónu 
SO4 na jihu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN a havarijní zónou Zimního 
stadionu. 

BK4: Plocha pro bytové domy mezi sídlištěm Michal a ulicí Lipovou. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. lesa. 

 
Bydlení individuální (BI) 
 
BI2: Zástavba proluky na Šenvertu. Umístění staveb v ploše je limitováno závaznou linií 

těžby (prochází okrajovou částí pozemku), výstavba uvnitř závazné linie těžby bude možná 
pouze po její změně nebo zrušení. 

BI3: Zástavba proluky na Šenvertu. Umístění staveb v ploše je limitováno závaznou linií 
těžby (prochází okrajovou částí pozemku), výstavba uvnitř závazné linie těžby bude možná 
pouze po její změně nebo zrušení. 

BI4: Zástavba proluky na Šenvertu. 
BI5: Zástavba volné parcely ve východní části Šenveru u řadových garáží. Umístění 

staveb v ploše je limitováno o.p. železnice. 
BI6: Zástavba proluky u Kraslické třídy. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN. 
BI7: Zástavba proluky v ul. K. H. Borovského pod nemocnicí. Umístění staveb v ploše je 

limitováno o.p. VN kabelu, o.p. telefon. kabelu, o.p. parovodu a záplavovým územím Q100 
Ohře. 

BI11: Plocha pro rodinné domy mezi Lobezským potokem a ulicí Lipovou. Umístění 
staveb v ploše je limitováno hranicí plochy pro LBK, o.p. lesa, pásmem při správě vodního 
toku a hranicí zaplavovaného území Lobezského potoka. 

BI12: Zástavba proluk na Ovčárně. Umístění staveb v ploše je limitováno bezp. pásmem 
VTL plynovodu. 

BI13: Zástavba proluky na Ovčárně. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci 
v rámci navrženého veřejného prostranství VP10. 
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Bydlení vesnické (BV) 
 
BV1: Plocha pro venkovskou obytnou zástavbu v Hruškové – jih. Přístup bude zajištěn 

po rozšířené komunikaci v rámci veřejného prostranství VP7. Plochu bude třeba doplnit sítí 
dalších obslužných komunikací. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VN, 
o.p. telefonního kabelu a o.p. lesa. 

BV2: Plocha pro venkovskou obytnou zástavbu v Hruškové – jih. Přístup bude zajištěn 
po rozšířené komunikaci v rámci veřejného prostranství VP7. Plochu bude třeba doplnit sítí 
dalších obslužných komunikací. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN, o.p. lesa a 
navrženým o.p. TS a VN. 

BV3: Plocha pro venkovskou obytnou zástavbu v Hruškové – sever. Přístup bude 
zajištěn po stávající komunikaci. Plochu bude třeba doplnit sítí dalších obslužných 
komunikací. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice a o.p. lesa. 

BV4: Plocha pro venkov. obytnou zástavbu v Hruškové – sever. Přístup bude zajištěn po 
stávající komunikaci. Plochu bude třeba doplnit sítí dalších obslužných komunikací. Umístění 
staveb v ploše je limitováno o.p. lesa. 

BV5: Plocha pro venkovskou obytnou zástavbu v Hruškové – jih. Přístup bude zajištěn 
po rozšířené komunikaci v rámci veřejného prostranství VP7. Plochu bude třeba doplnit sítí 
dalších obslužných komunikací. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, o.p. VN, o.p. 
telefonního kabelu, a navrženým o.p. TS a VN. 

BV6: Plocha pro venkovskou obytnou zástavbu v Novině. Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. TS a o.p. lesa. 

 
3.4.2. Rekreace 

Rekreace kolektivní (RK) 
 
RK1: Plocha za klášterem na břehu Ohře, určena jako tábořiště pro vodáky (plochy na 

stanování, přechodné ubytování, stravování a obchod a služby spojené se sportem, např. 
půjčovna sportovního vybavení). Přístup je třeba zajistit po stávající parkoviště. Umístění 
staveb v ploše je limitováno o.p. VN, o.p. parovodu, o.p. lesa, hranicí ploch pro RBC Antonín 
a pro NRBK K40 vodní, pásmem při správě vodního toku, záplavovým územím Q100, Q20 a 
Q5 Ohře a navrženým o.p. silnice. 

RK2: Plocha pláží na jižním břehu jezera Michal, navrženy podobné aktivity, jako na 
severním břehu – pláže, sportoviště, skluzavky, stravování, apod. Je zde rovněž možnost 
realizace kempu. Rodinná rekreace zde nebude připuštěna. 

 
3.4.3. Občanské vybavení 

Občanské vybavení (OV) 
 
OV2: Plocha severně od gymnázia, určena pro rozšíření případných potřeb gymnázia 

mimo současný areál. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa. 
OV3: Plocha mezi jižním obchvatem města a lokalitou Gsteinigt, určena pro obchod, 

služby, příp. drobnou výrobu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. lesa, o.p. 
VN, o.p. kabelu VN a o.p. parovodu, o.p. sdělovacího vedení. 

OV5: Při úpravě centrálního prostoru sídliště Michal bude realizováno několik menších 
objektů (obchod – např. cukrárna, služby, příp. hřiště), zbylá část plochy zůstane pro zeleň. 
Umístění staveb v ploše je limitováno o.p teplovodu. 

OV6: Na ploše zeleně severně od rekreačního areálu Michal je navržena výstavba 
doprovodných aktivit k rekreačnímu areálu (přechodné ubytování, stravování, kulturní 
zařízení apod.). Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN. 
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OV7: Plocha jižně od navrženého rekreačního areálu RK2. Navržena výstavba 
doprovodných aktivit k rekreačnímu areálu (přechodné ubytování, stravování, kulturní 
zařízení apod.). Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VVN a o.p. VN. 

OV8: Plocha pro výstavbu vzdělávacího centra – knihovny. Umístění staveb v ploše je 
limitováno bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. VN, o.p. VVN 110 kV. 

OV9: Plocha pro výstavbu maloobchodních ploch. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. lesa, bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. VN, o.p. VVN 110 kV a o.p. sdělovacího 
vedení. 

OV10: Plocha pro výstavbu rozhledny na ploše lesa. Přístup pro pěší je třeba zajistit po 
účelové komunikaci, která vyřeší prostorové křížení s nadzemním vedením teplovodu. 

OV11: Plocha pro komerční nerušící využití mezi Lobezským potokem a ulicí Lipovou. 
Umístění staveb v ploše je limitováno hranicí plochy pro LBK, pásmem při správě vodního 
toku a hranicí zaplavovaného území Lobezského potoka. 

OV12: Plocha pro komerční obchodní provoz, včetně parkoviště, na okraji sídliště 
Michal, s návazností na ul. K. H. Borovského. Umístění případných staveb v ploše je 
limitováno o.p. VVN a VN, bezp. pásmem VTL plynu a o.p. lesa. 

OV13: Plocha pro vybavení sportovně rekreačního areálu Bohemia (šatny a sociální 
zařízení, občerstvení, půjčovna potřeb, parkoviště apod.). Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. chemičky a záplavovým územím Q100 a Q20 Ohře. 

OV14: Plocha pro vybavení sportovně rekreačního areálu Bohemia (šatny a sociální 
zařízení, občerstvení, půjčovna potřeb, parkoviště apod.). Umístění staveb v ploše je 
limitováno záplavovým územím Q100 Ohře. 

 
Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 
 
OZ1: Plocha pro sportovně rekreační areál Jižní lom, určena pro sport, běžecké trasy, 

cyklotrasy, pěší komunikace a plochy veřejně přístupné zeleně. Lokalita bude rozdělena 
budoucí přeložkou silnice II/210, pod silnicí je třeba zajistit komunikační propojení obou částí 
plochy. Přístup bude zajištěn ze stávající silniční komunikace III/21029 přes plochy SV1 a 
SV2; přístup pěších z navrženého veřejného prostranství VP8, od města po lávce přes Ohři, 
po vybudování lávky přes silnici a železnici s možností pokračování severním směrem mimo 
řešené území. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 Ohře, o.p. VN, 
o.p. parovodu, o.p. lesa, hranicí ploch pro NRBK K40 nivní a navrženým  
o.p. silnice. 

OZ2: Plocha pro sportovně rekreační areál Bohemia, určena pro sport, běžecké trasy, 
cyklotrasy, pěší komunikace, plochy pro kulturu (jako např. letní scény apod.) a plochy 
veřejně přístupné zeleně. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, o.p. chemičky, 
havarijní zónou chemičky, o.p. parovodu, záplavovým územím Q100 a Q20 Ohře a hranicí 
ploch pro NRBK K40 nivní. 

OZ3: Severní svahy Městské hory mezi nemocnicí, ul. K. H. Borovského a hřbitovem. 
Plocha je určena pro rekreační zeleň, dětská hřiště, příp. zimní sportovní aktivity. Umístění 
staveb v ploše je limitováno o.p. VN kabelu, o.p. TS a o.p. parovodu. 

OZ4: Plocha lesního půdního fondu v lokalitě Antonín mezi zástavbou a regionálním 
biocentrem Antonín. Plocha je určena pro rekreační zeleň, pěší turistiku, sport a vzdělání 
(např. naučná stezka, altánky, informační tabule, hřiště apod.). Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. VN, o.p. parovodu, o.p. lesa, hranicí plochy RBC Antonín a navrženým  
o.p. silnice. 

 
Hřbitov (OH) 
 
OH1: Plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova. Umístění staveb v ploše je limitováno 

o.p. parovodu a o.p. sdělovacího vedení. 
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OH2: Plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova. 
 

3.4.4. Veřejná prostranství, sídelní zeleň 

Veřejná prostranství (VP) 
 
VP2: Veřejné prostranství s místní komunikací pro obsluhu zástavby v lokalitě BI1 na 

Šenvertu. 
VP3: Veřejné prostranství v území Husitská – Vítězná – II/210, s místní komunikací pro 

obsluhu zástavby v lokalitě BI8 a SO3.  
VP4: Veřejné prostranství jižně od areálu Baník, s místní komunikací pro obsluhu 

zástavby v lokalitě BI9 a BI10.  
VP5: Veřejné prostranství jižně od areálu Hexion Speciality Chemicals, s místní 

komunikací, propojení DK4 a areálu Hexion Speciality Chemicals, napojení na východní 
spojku. 

VP7: Veřejná prostranství Hrušková jih – rozšíření polních cest na místní komunikace 
pro obsluhu zástavby v lokalitách BV1, BV2, BV5. 

VP8: Plocha v lokalitě Jižní lom, je určena jako pěší trasa a cyklotrasa, navazující na pěší 
lávku přes Ohři a dále pokračuje přes Jižní lom a pěší lávkou přes silnici a železnici směrem 
na budoucí jezero Medard. Trasa vyřeší překonání stávajícího vedení parovodu. 

VP9: Území nábřeží historického jádra, dnešní nadzemní trasa parovodu. Parovod bude 
přeložen do země, území zároveň je určeno jako protipovodňová ochrana vůči řece Ohři. 
V rámci stavby bude vybudována pěší a cyklistická trasa. 

VP10: Veřejné prostranství v lokalitě Ovčárna, s místní komunikací pro obsluhu 
zástavby v lokalitě BI13. 

 
Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
 
VZ1: Plocha zeleně v rámci území Husitská – Vítězná – II/210. Umístění případných 

staveb v ploše je limitováno o.p. parovodu. 
VZ2: Plochy zeleně v rámci území Husitská – Vítězná – II/210. Umístění případných 

staveb v ploše je limitováno o.p. parovodu a o.p. kabelu VN. 
VZ3: Plocha zeleně v lokalitě Gsteinigt. Umístění případných staveb v ploše je 

limitováno o.p. VN, o.p. lesa.  
VZ4: Plocha ochranné zeleně v území Husitská – Vítězná – II/210, oddělí hřiště od 

jižního obchvatu města. 
 

3.4.5. Smíšené obytné plochy 

Smíšené obytné území (SO)  
 
SO4: Plochy v lokalitě Vítězná. Je zde možná výstavba bytových domů v kombinaci 

s obchodním parterem, čistě obytných bytových domů, rodinných domů, objektů pro obchod, 
služby, nerušící výrobu. 

SO5: Plochy severně od jižního obchvatu města. Je zde možná výstavba bytových domů 
v kombinaci s obchodním parterem, čistě obytných bytových domů, rodinných domů, objektů 
pro obchod, služby, nerušící výrobu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice a  
o.p. parovodu. 

SO6: Plochy severně od jižního obchvatu města. Je zde možná výstavba bytových domů 
v kombinaci s obchodním parterem, čistě obytných bytových domů, rodinných domů, objektů 
pro obchod, služby, nerušící výrobu. Umístění staveb v ploše je limitováno bezp. pásmem 
VTL plynovodu a jeho RS, o.p. kabelu VN a TS, o.p. silnice a o.p. lesa. 
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SO9: Plocha u jižního obchvatu města. Plocha SO9 odstíní obytné plochy BI10 od 
silnice. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN, o.p. silnice a o.p. lesa. 

SO10: Plocha na západním okraji m.č. Ovčárna, u jižního obchvatu města. Umístění 
staveb v ploše je limitováno o.p. telefonního kabelu a o.p. lesa. 

SO11: Plocha jihozápadně od mateřské školy u ulice Křižíkovy. Umístění staveb v ploše 
je limitováno o.p. kabelu VN a o.p. parovodu. V rámci plochy mohou být zřízeny parkovací 
plochy. 

SO12: Plocha podél ul. K. H. Borovského na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. parovodu. 

SO13: Plocha mezi Kauflandem a bytovým domem u silnice na Těšovice a  
ul. K. H. Borovského. Plocha určena pro bydlení, příp. v kombinaci s obchodem, službami, 
administrativou apod. Umístění staveb v ploše je limitováno bezp. pásmem VTL plynu a  
o.p. parovodu. 

SO16 část (zbylá část je plocha přestavby): Plocha ZPF v Hruškové, určena k výstavbě 
občanského vybavení m.č. Hrušková v případě významného rozvoje sídla (pro obchod, sport 
apod.). Bydlení se připouští. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. dálkového sdělovacího vedení. 

SO17: Plocha pro případnou výstavbu na Novině, vhodná např. pro spojení funkce 
obytné a podnikání (nerušící výroba, zemědělská výroba včetně živočišné). Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. TS. Památný strom bude respektován jako nezastavěné území. 

 
3.4.6. Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
 
DK1: Plocha pro přestavbu silnice I/6 na rychlostní komunikaci R6, včetně 

doprovodných staveb – mimoúrovňové sjezdy, kruhové křižovatky, obslužná komunikace pro 
obsluhu technického zařízení, plocha pro místní komunikaci do Těšovic. 

DK2: Plocha pro přeložku silnice II/181. 
DK3: Plocha pro přeložku silnice II/210, na severním a jižním konci zakončená 

kruhovými křižovatkami, zahrnuje přemostění Svatavy a Ohře a napojení na silnici III/21029. 
DK4: Plocha pro východní spojku, tj. prodloužení silnice III/00630, vč. přemostění Ohře. 
DK5: Plocha pro páteřní místní komunikaci propojující DK2 (II/181) a zástavbu 

východní části Šenvertu. 
DK6: Plocha pro směrovou úpravu ul. Vítězné, včetně kruhové křižovatky. 
DK7: Plocha pro přeložku propojení ul. Vítězná a jižního obchvatu (dle RP Husitská – 

Vítězná – II/210). 
DK8: Plocha pro propojení stávajícího parkoviště v lokalitě Michal s účelovou 

komunikací vedoucí k navržené průmyslové zóně, obsluha plochy OV6. 
DK9: Plocha určena k řešení dopravního uzle před vlakovým nádražím. 
DK10: Plochy jsou určeny k realizaci dvou kruhových křižovatek na stávajících 

komunikacích. 
DK11: Plocha je určena k realizaci kruhové křižovatky na stávající komunikaci. 
 
Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DG, DO) 
 
Parkoviště 
DP1: Plocha na Šenvertě. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci 

návrhového veřejného prostranství VP2. 
DP2: Plocha na Šenvertě. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. VN. 
DP3: Plocha u vstupu do nádražní budovy, navrženo rozšíření parkovacích ploch 

v souvislosti s realizací dopravního terminálu. Umístění případných staveb v ploše je 
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limitováno záplavovým územím Q100 Ohře, o.p. železnice a o.p. VN kabelu. 
DP4: Rozšíření stávajícího parkoviště u koupaliště. Umístění případných staveb v ploše 

je limitováno o.p. telefonního kabelu, zaplavované území Q100, Q20 a Q5 Lobezského potoka. 
DP6: Doplnění parkoviště u sportovního areálu Baník, jižní vstup. Přístup po komunikaci 

veřejného prostranství VP4. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. lesa. 
DP7: Plocha pro záchytné parkoviště na okraji sídliště Michal, s návazností na  

ul. K. H. Borovského. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. VVN a VN, 
kabelu VN, bezp. pásmem VTL plynu a STL plynu, o.p. vodovodu a o.p. lesa. 

DP9: Plocha pro parkoviště pro areál lesoparku OZ4. Umístění případných staveb 
v ploše je limitováno o.p. lesa, o.p. VN, a navrženým o.p. parovodu. 

DP10: Plocha pro rozšíření stávajícího parkoviště v Husových sadech. Umístění 
případných staveb v ploše je limitováno o.p. VN kabelu, o.p. kanalizace a o.p. sdělovacího 
vedení. Plocha se nachází v registrovaném VKP, realizace pouze při souhlasu dotč. orgánu. 

DP11: Plocha pro parkoviště na sídlišti Vítězná. Umístění případných staveb v ploše je 
limitováno o.p. VN kabelu, o.p. vodovodu. 

DP12: Plocha pro parkoviště za hřbitovem. Umístění případných staveb v ploše je 
limitováno o.p. parovodu. 

DP13: Plocha pro parkoviště u Lobezského potoka. Rozsah plochy bude respektovat 
sousedící lokální biokoridor. Umístění případných staveb v ploše je limitováno zaplavovaným 
územím Q100, Q20 a Q5 Lobezského potoka. 

DP14: Plocha pro parkoviště na sídlišti Michal – jih. Umístění případných staveb v ploše 
je limitováno o.p. kanalizace a bezp. pásmem VTL plynu. 

SO7: Plocha pro parkoviště v ul. Boženy Němcové. 
 
Garáže 
DG1: Plocha pro řadové garáže mezi ul. K. H. Borovského a ul. Tovární. Do této lokality 

budou vymístěny garáže z míst u vstupu do areálu chemičky. Umístění staveb v ploše je 
limitováno havarijní zónou chemičky, o.p. chemičky, o.p. parovodu a o.p. lesa. 

DG2: Plocha pro halové garáže na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. parovodu, o.p. teplovodu, o.p. sdělovacího kabelu. 

DG3: Plocha pro halové garáže na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. vodovodu, o.p. NTL plynu. 

DG4: Plocha pro halové garáže na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. teplovodu, o.p. kanalizace. 

 
3.4.7. Výroba a skladování 

Průmyslová výroba a skladování (PV) 
 
PV1: Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, sever. Plocha je vymezena severně od 

silnice III. třídy do Starého Sedla, východně od silnice I/6 a na východním okraji přechází 
v PZ na k.ú. Staré Sedlo. Směrem k městu je kryta pásem navržené ochranné zeleně SN2. 
Bude zřízen centrální vjezd do zóny ze stávající silniční komunikace; uvnitř plochy budou 
zřízeny další komunikace, obsluhující jednotlivé areály. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. silnice, o.p. VVN a o.p. VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa a navrženými  
o.p. rychlostní komunikace, o.p. vodovodu, o.p. VN a TS, o.p. VTL plynovodu a o.p. RS. 

PV2: Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, jih. Plocha je vymezena silnicí na Staré 
Sedlo. Severní částí prochází stávající pás zeleně, který bude zachován. Bude zřízen centrální 
vjezd do zóny ze stávající účelové komunikace; uvnitř plochy budou zřízeny další 
komunikace, obsluhující jednotlivé areály. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, 
o.p. VVN a o.p. VN a o.p. lesa. 
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3.4.8. Smíšené výrobní plochy 

Smíšená výroba (SV) 
 
SV1 část (zbylá část je plocha přestavby): Plocha v lokalitě Jižní lom, určena pro 

smíšenou výrobu (plochy pro podnikání). Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. 
železnice, o.p. VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa a hranicí plochy pro NRBK K40 nivní. 

SV2: Plocha v lokalitě Jižní lom, určena pro smíšenou výrobu (plochy pro podnikání). 
Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 Ohře, o.p. železnice, o.p. 
VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. parovodu, o.p. lesa, hranicí plochy pro NRBK K40 nivní a 
navrženými o.p. silnice, o.p. VN. 

SV4: Plocha v proluce průmyslové zóny Sokolov – Dolní Rychnov. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VN, o.p. parovodu a o.p. lesa. 

SV5: Plocha severně od ul. K. H. Borovského u stávající čerpací stanice pohonných 
hmot. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, bezp. pásmem VTL plynovodu,  
o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa a navrženými o.p. rychlostní komunikace a o.p. VTL plynu. 

SV6: Plocha pro podnikání v lokalitě mezi silnicí I/6, II/210 a slepou místní komunikací. 
Území je zatíženo trasami inženýrských sítí, které bude třeba respektovat nebo zajistit 
přeložení sítě. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL 
plynovodu a navrženými o.p. rychlostní komunikace a o.p. kanalizace. 

SV7: Plocha pro podnikání mezi obytnou zástavbou Ovčárny a silnicí I/6. Umístění 
staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu a 
navrženým o.p. rychlostní komunikace. 

SV8: Plocha pro podnikání v lokalitě mezi silnicí I/6, II/210 a slepou místní komunikací. 
Oddělena od plochy SV9 navrženou trasou lokálního biokoridoru se situovaným lokálním 
biocentrem, které je třeba respektovat. Území je zatíženo trasami inženýrských sítí, které bude 
třeba respektovat nebo zajistit přeložení sítě. Umístění staveb v ploše je limitováno  
o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. telefonního kabelu, hranicí plochy 
pro LBK a LBC a navrženými o.p. rychlostní komunikace, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace, 
o.p. VTL plynu a RS a o.p. VN a TS. 

SV9: Plocha pro podnikání v lokalitě mezi silnicí I/6, II/210 a slepou místní komunikací. 
Oddělena od plochy SV8 navrženou trasou lokálního biokoridoru se situovaným lokálním 
biocentrem, které je třeba respektovat. Území je zatíženo trasami inženýrských sítí, které bude 
třeba respektovat nebo zajistit přeložení sítě. Umístění staveb v ploše je limitováno  
o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. telefonního kabelu, hranicí plochy 
pro LBC a navrženými o.p. rychlostní komunikace, o.p. kanalizace a o.p. VN. 

SV11: Lokalita pro umístění sběrného dvora v rámci PZ Sokolov – Dolní Rychnov. 
Přístup je třeba zajistit přes stávající parkoviště. 

SV12: Lokalita pro rozšíření stávajícího areálu. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. lesa, o.p. televizního převaděče a o.p. vodovodního přivaděče. 

 

3.5. Územní rezervy 
V území je vymezena územní rezerva pro lanovou dráhu z Jižního lomu severním 

směrem na území obce Svatava. Stavba musí výškově respektovat dopravní stavby, které 
překonává, a provoz na nich (silnice, odstavné plochy, železnice, kolejiště). 
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umísťování) 

4.1. Dopravní infrastruktura 
Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č. C1 Schéma 

dopravní infrastruktury v měřítku 1 : 10 000. 
 

4.1.1. Silniční síť 

K výstavbě se určují tyto stavby silnic k doplnění potřeb území: 
 
Silnice I/6 – plocha DK1: Přestavba (rozšíření) stávající silnice I/6 na rychlostní silnici 

R6 v kategorii čtyřpruhové směrově dělené komunikace R 25,5/100, včetně přestavby 
mimoúrovňových křižovatek se sil. II/210 (MÚK Vítkov) a se sil. III/2099 (MÚK Sokolov), a 
včetně obslužné komunikace pro související technické zařízení. 

Do navrhované okružní křižovatky v rámci MÚK Sokolov R6 × III/2099 bude u ČSPHm 
ARAL zapojena příjezdová místní komunikace k zahrádkářské kolonii v kat. MOK 4. 

 
Silnice II/181 – plocha DK2: Přeložka je navržena v kategorii S 9,5 jako severní 

tangenta města, v řešeném území ve dvou úsecích, v trase závodové komunikace podél dolu 
Jiří od sil. II/210 – ul. Kraslické do prostoru severovýchodně od Královského Poříčí, kde se 
napojí na již přeloženou sil. III/1811. 

 
Silnice II/210 – plocha DK3: Přeložka sil. II/210 v kategorii S 9,5 jako západní obchvat 

města se napojí okružní křižovatkou na stávající sil. II/210 v křižovatce s ul. Chebskou. Trasa 
je vedena od křižovatky s ulicí Chebskou, zahrnuje přemostění řeky Ohře, dále sil. III/21029 
na Citice (včetně křižovatkové větve), přemostění železnice a řeky Svatavy. Na jižním břehu 
bude ponechán průchod podél břehu pro cyklotrasu a přístup k ploše RK1. Napojení na 
stávající sil. II/210 vstřícně navrhované přeložky sil. II/181 zahrnuje okružní křižovatku 
(asymetrická poloha vstupů), včetně části křižovatkové větve MÚK (Svatava). 

Vybudování předmětné MÚK je podmíněno uvolněním přilehlých železničních vleček 
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. 

 
Silnice III/00630 – plocha DK4: Prodloužení silnice III/00630 do Královského Poříčí 

k sil. II/181 (severní tangenta), včetně přemostění Ohře. Trasa vede novým mostem přes Ohři, 
do proluky mezi Hexion Speciality Chemicals a ČOV, v napojení na ul. Tovární, v návaznosti 
na stáv. sil. III/00630.  

Napojení v ul. Tovární zajistí napojení chemických závodů Hexion Speciality Chemicals 
přes řeku Ohři na severní tangentu přeložky sil. II/181. 

Podmínkou výstavby je realizace severovýchodní části komunikačního systému, 
tvořeného přeložkou sil. II/181 (severní tangentou) v návaznosti na MÚK Nové Sedlo na R6. 

 
Nastane-li u nové obytné výstavby u stávajících silničních komunikací potřeba provádět 

opatření k odstranění negativních vlivů ze silničního provozu na pozemních komunikacích, 
budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem. 

 
4.1.2. Komunikační síť 

K doplnění potřeb území je navržena výstavba sběrných komunikací: 
 
• v ploše DK5: Sběrná komunikace, navržená do stopy stávající slepé ul. Pod vyhlídkou 

napojí přeložku – severní obchvat sil. II/181 (plocha DK2) do východní oblasti Šenvertu 
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v pokračování stávající ul. Dr. Kocourka, souběžné s železnicí. 
• v ploše DK6: Směrová úprava sběrné komunikace v ul. Vítězné od křižovatky s ul. 

Rokycanovou (sil. stáv. II/210) po navrhovanou okružní křižovatku s ul. Vítkovskou – 
Jeronýmovou. 

• v ploše DK7: Komunikační spojka sběrné komunikace mezi stávající křižovatkou sil. 
II/210 a III/21026 (Dolní Rychnov) a mezi novou křižovatkou s ul. Vítěznou pro zlepšení 
stávajících dopravních poměrů obou křižovatek. 

• v ploše DK8: Komunikační spojka pro novou sběrnou komunikaci, napojující 
parkoviště u vodní nádrže Michal od stávající účelové komunikace, uvažované jako sběrná 
pro obsluhu navrhované průmyslové zóny a napojené od sil. III/2099 (Loket – Sokolov). 
Obsluha rozvojových ploch OV6. 

• v ploše DK9: Komunikační řešení před ŽST Sokolov upřednostňuje převedení ul. 
Jednoty kolem navrhovaného parkoviště, se zapojením ul. U Divadla a stávající sil. II/181 od 
Královského Poříčí. 

• v ploše DK10: Okružní křižovatky ul. K. H. Borovského (sil. III/2099 – Loket) s ul. 
Sokolovskou a ul. M.Majerové ke zlepšení průjezdnosti obou křižovatek, včetně napojení 
obchodního centra v místě býv. areálu ČSAD. 

• v ploše DK11: Okružní křižovatka ul. K. H. Borovského (sil. III/2099 – Loket) a ul. 
Závodu Míru ke zlepšení dopravních poměrů v hlavní křižovatce, napojuje páteřní sběrnou 
komunikaci sídliště Michal. 

 
K doplnění potřeb území je navržena výstavba místních obslužných komunikací: 
• v ploše VP1: Výstavba obslužné komunikace pro obsluhu obytné zástavby SO2 

v návaznosti na ul. Vítěznou. 
• v ploše VP2: Výstavba obslužných komunikací pro obsluhu obytné zástavby BI1 a DP1 

v návaznosti na ul. Dvořákovu a Školní v části Šenvert. 
• v ploše VP3: Výstavba obslužných komunikací pro obsluhu obytné zástavby BI8 a SO3 

v návaznosti na ul. Vítěznou. 
• v ploše VP4: Výstavba obslužných komunikací pro obsluhu obytné zástavby BI9 a 

BI10 v prostoru mezi ul. Vítěznou a ul. Závodu Míru. 
• v ploše VP5: Výstavba obslužné komunikace pro napojení nového parkoviště DP5 

areálu chemických závodů Hexion Speciality Chemical od komunikace DK4. 
• v ploše VP7: Rozšíření obslužných komunikací pro obsluhu obytné zástavby BV1, 

BV2 a BV5 v návaznosti na stávající sil. III/21027 v Hruškové. 
• v ploše VP10: Výstavba obslužné komunikace pro obsluhu bytové zástavby BI13 

v napojení na stávající obslužné komunikace ve Staré Ovčárně (na ul. Pod Ovčárnou). 
 

4.1.3. Pěší a cykloturistická doprava 

K doplnění potřeb území je navržena výstavba pěších komunikací: 
• v ploše VP8: Výstavba komunikace pro pěší a cyklisty v lokalitě Jižní lom včetně 

přemostění sil. III/21029 (Citice) a hlavní žel. tratě, pro podchod přeložky sil. II/210 bude 
využito objektu této přeložky (DK3). 

• v ploše VP9: Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, též jako součást základní sítě 
cyklistických tras – nadregionální cyklistická trasa Ohře v úseku od přeložky sil. II/210 po ul. 
Rokycanovu – silniční most přes Ohři; podmínkou je přeložka stávajícího nadzemního vedení 
parovodu do země. 

• podchod u železnice: Lávka pro pěší přes kolejiště ŽST do části Šenvert bude snesena 
po vybudování nového podchodu v rámci připravovaného dopravního terminálu. 

• naučná stezka: Navržen systém pěších komunikací v lokalitě Antonín. 
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K doplnění potřeb území je navržena výstavba cyklostezek: 
• CY1: Výstavba stezky pro cyklisty a chodce podél Ohře od hranice k.ú. v Dolním 

Rychnově po přeložku sil. II/210. Část stezky bude realizována v rámci plochy rekreace RK1. 
Další úsek trasy v rámci veřejného prostranství VP9. 

• CY2: Výstavba stezky pro cyklisty a chodce od lávky pro pěší (Bělehradská) přes Ohři 
k levému břehu Svatavy na hranici k.ú. Sokolov. Část stezky bude realizována v rámci ploch 
OZ1 a SV2. 

• CY3: Výstavba stezky pro cyklisty a chodce podél Ohře od mostu ul. Rokycanovy po 
ústí Lobezského potoka; dále po ul. Jednoty po stávající komunikaci. 

• CY4: Výstavba cyklistické stezky v úseku mezi stávající sil. II/181 přes park, dále pod 
mostem ul. Jednoty k Ohři do trasy levobřežní obslužné komunikace. Na západním konci 
výstavba rampy cyklistické trasy z levobřežní obslužné komunikace k lávce pro pěší přes 
Ohři. Pokračování trasy východním směrem jako cyklotrasa po stávající silnici, (případně 
v souběhu s ní jako cyklostezka). 

• CY5: Výstavba cyklistické stezky podél Ohře od ústí Lobezského potoka kolem 
prostoru chemických závodů na Těšovice. 

• CY6: Výstavba stezky pro cyklisty a chodce podél sil. III/2099 od pekárny na sídlišti 
Michal podél silnice směrem na Staré Sedlo. Část stezky bude realizována v rámci ploch 
SO14, DP7 a PV2. 

• CY7: Výstavba stezky pro cyklisty a chodce od Lobezského potoka po sil. II/210  
u sídliště Vítězná; severní část trasy vedena v souběhu se stávající komunikací. 

• CY8: Výstavba stezky pro cyklisty a chodce (cyklistická stezka Michal) od Lobezského 
potoka okolo vodní nádrže Michal s napojením na sil. II/210 a III/21027. 

• CY9: Výstavba cyklistické stezky od sil. II/210 od kamenolomu, dále přes Lobezský 
potok do Noviny. 

 
Další navržené úseky pro cyklistickou dopravu jsou navrženy jako cyklotrasy v rámci 

stávajících komunikací (silnice, veřejná prostranství, pěší komunikace).  
Budování dalších cyklotras a cyklostezek je umožněno v rámci stávajících a navržených 

ploch pro dopravu a veřejných prostranství. 
 

4.1.4. Autobusová doprava 

Plocha autobusového nádraží bude přestavěna pro jiné funkce. Potřebné kapacity pro 
odstavování autobusů budou přesunuty na nové autobusové nádraží v rámci připravovaného 
Dopravního terminálu Sokolov při železniční stanici.  

 
Garáže a dílny autobusů na sídlišti Michal budou přestavěny na jiné funkce.  
 
Zastávky autobusů MHD: Nové zastávky jsou navrženy pro obsluhu uvažovaného 

obchodního centra v lokalitě býv. areálu ČSAD na sídlišti Michal, tj. v místě stávající točky 
autobusů a v ul. M. Majerové. 

 
Výstavba Dopravního terminálu – plocha DO1: Zahrnuje zřízení nového 

autobusového nádraží v obvodu ŽST Sokolov jako součást Dopravního terminálu, umístěno 
mezi skladištěm (k demolici) a Nádražní ulicí. 

Podmínkou zřízení nového terminálu IDOK v železniční stanici Sokolov je přemístění 
autobusového nádraží na uvolněné pozemky v obvodu ŽST a zařazení MHD v Sokolově, 
příměstské autobusové dopravy, dále dopravy osobními a spěšnými vlaky do jednoho 
systému. 
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4.1.5. Železniční doprava 

Rekonstrukce ŽST Sokolov: Nevykazuje územní potřeby nad rámec stávajících ploch 
pro železniční dopravu. 

Je navržena výstavba podchodu pod kolejištěm ŽST Sokolov včetně schodišť a ramp 
jako součást stavby Dopravního terminálu; naváže na propojení na Šenvert a k novému 
autobusovému nádraží. 

 
4.1.6. Doprava v klidu 

K výstavbě se určují parkoviště DP1 až DP15 k doplnění potřeb území. 
Parkování a odstavování vozidel je dále umožněno v rámci ploch Veřejná prostranství 

(VP) při náležité organizaci dopravy. 
K výstavbě se určují garáže DG1 až DG4 k doplnění potřeb území. 
 

4.1.7. Navržená ochranná pásma dopravní infrastruktury 

Z koncepce územního plánu vyplývají následující návrhy ochranných pásem dopravní 
infrastruktury: 

• ochranné pásmo návrh. rychlostní komunikace I. třídy 100 m od osy kraj. pruhu 
• ochranné pásmo návrhové silnice II. a III. třídy  15 m od osy kraj. pruhu 
 

4.2. Technická infrastruktura 
Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkresech č. C2. Schéma 

technické infrastruktury 1 – zásobování pitnou vodou, č. C3. Schéma technické infrastruktury 
2 – vodní plochy a toky, kanalizace, č. C4. Schéma technické infrastruktury 3 – zásobování 
elektrickou energií, č. C5. Schéma technické infrastruktury 4 – zásobování plynem,  
č. C6. Schéma technické infrastruktury 5 – zásobování teplem, č. C7. Schéma technické 
infrastruktury 6 – spoje, v měřítku 1 : 10 000. 

 
4.2.1. Vodní hospodářství 

Vodní toky a vodní plochy 
Na vodních tocích není navržena v horizontu 10 let investiční výstavba, pouze běžná 

údržba. Je navržena revitalizace malých nádrží: odkalovací nádrž el. Tisová, systém vodních 
ploch k rekreačním účelům (Ovčárna), rybník Ovčárna; zarostlý systém rybníků východně od 
nádrže Michal; rybník severně od nádrže Michal u silnice na Staré Sedlo; k.ú. Hrušková – 
požární nádrž, k.ú. Novina – rybník. 

 
Zásobování pitnou vodou 
Sokolov: Zdrojem pitné vody pro vodovod Sokolov bude i nadále skupinový vodovod 

Horka. Všechny návrhové plochy budou napojeny na veřejný vodovod města Sokolova, 
navrženo doplnění vodovodních řadů.  

Hrušková: Gravitační vodovod s vlastními vodními zdroji a vodojemem v sídle Hušková 
bude připojen na centrální vodovodní síť Sokolova (SVH), budou na něj napojeny plochy 
navrhované výstavby. Připojení na vodovodní systém města bude provedeno v prostoru 
rekreační zóny u vodní nádrže Michal. 

Novina: Individuální zásobování vodou ze studní zůstane zachováno. 
 
Kanalizace a čištění odpadních vod 
Sokolov: Všechny rozvojové plochy budou napojeny oddílnou (splaškovou 

modifikovanou) kanalizací na stávající kanalizační síť. Dešťové vody budou v maximální 
možné míře vsakovány nebo svedeny dešťovou kanalizací do vodních toků. 
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Hrušková: Je navržena oddílná kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena na 
kanalizaci Sokolova, připojení na kanalizační systém města bude provedeno na stávající 
čerpací stanici v prostoru rekreační zóny u vodní nádrže Michal. Dešťová kanalizace odvede 
dešťové vody do Starosedlského potoka. 

Novina: Stávající zástavba i navrhované plochy – odpadní vody budou akumulovány 
v jímkách a vyváženy na ČOV Sokolov. Dešťové vody budou svedeny povrchově do 
Dolnorychnovského potoka nebo v maximální míře vsakovány. 

 
Odkanalizování návrhových ploch SV1, SV2, OZ1 je navrženo novou kanalizací 

s přečerpáním odpadních vod přes tok Svatavy do severní části města. 
Průmyslová zóna (plochy PV1, PV2) bude napojena na novou oddílnou tlakovou 

kanalizaci. 
Rekreační oblast – vodní nádrž Michal (návrhové plochy OV6, OV7, RK2) bude 

napojena na novou oddílnou kanalizaci s odvedením odpadních vod do stokové sítě města. 
 
4.2.2. Zásobování elektrickou energií 

Pokrytí nárůstu zatížení v menších lokalitách nové zástavby se předpokládá z rezerv 
výkonu, případně zvyšováním výkonu stávajících trafostanic (v případě nutnosti osazení 
větších transformátorů u stávajících trafostanic, event. jejich rekonstrukce). 

Vybudování nových trafostanic napojených ze sítě 22 kV je navrhováno v lokalitách 
Šenvert (1N), Jižní lom (8N, 16N na kabelovém svodu), Ovčárna – U křižovatky (9N, 10N), 
Michal jih (11N), Michal sever (12N), Hrušková (13N na venkovním vedení, 14N, 15N na 
kabelovém svodu), u Kauflandu (17N), Ovčárna (19N), Dolní Rychnov (20N). 

Z kabelové sítě 10 kV je navrhováno napájení v lokalitách Spartakiádní (2N), nad 
stadionem (3N), Nad koupalištěm (4N), Lipová (5N), areál ČSAD po změně funkce (6N), 
prostor autobusového nádraží v případě větších nároků po změně funkce (7N), areál býv. 
koupaliště Hamburk (18N). 

Pro průmyslovou zónu Sokolov – Staré Sedlo je navrhována výstavba nového vedení  
22 kV z TR Vítkov, vedení bude ukončeno ve vstupní stanici (21N) umístěné v lokalitě. Nové 
vedení bude umístěno částečně na nových stožárech společně s vedením 22 kV – vývod Nové 
Sedlo v jeho dosavadní stopě. 

 
4.2.3. Zásobování plynem 

VTL plynovody a regulační stanice: V řešeném území jsou navrhovány dvě 
podnikatelské zóny, které budou zásobovány plynem z nových STL rozvodů, napojených 
z nových RS VTL/STL: 

• Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo (plochy PV1, PV2): je navrhováno napojení 
z VTL DN 150 situovaného při západní straně komunikace Sokolov – K. Vary VTL 
přípojkou protlakem pod silnicí k nové RS VTL/STL umístěné na kraji zóny. 

• Plochy smíšené výroby Ovčárna – U křižovatky (SV6 – SV9): je navrhováno napojení 
z VTL DN 150, event. VTL DN 300 vedenými při západní straně komunikace 
Sokolov – K. Vary krátkou přípojkou k nové RS VTL/STL umístěné v zóně. 

 
STL a NTL plynovodní rozvody pro novou zástavbu budou navrženy v návaznosti na 

stávající sítě napojené z městských VTL a STL/NTL regulačních stanic. 
Pro návrhové plochy individuálního bydlení BI9, BI10 a smíšené území SO9 je 

navrhováno vybudování nového plynovodu z VTL RS6 Vítězná (NTL plynovodu, nebo 
vybudování STL výstupu v RS a STL plynovodu). 

Další kmenová STL vedení budou realizována v lokalitě SV6 až SV9 a podél silnice na 
Jižním lomu. 

Stará Ovčárna, část za silnicí Sokolov – Vítkov, bude převedena na středotlak. 
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4.2.4. Zásobování teplem 

Energetické zásobování nové zástavby v dosahu systému centralizovaného zásobování 
teplem z Elektrárny Tisová se navrhuje s přednostní orientací na využití CZT.  

Zásobování teplem navrhované průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo (plocha PV1 a 
PV2) bude v případě vyšších potřeb tepelné energie zajištěno ze systému CZT Elektrárny 
Tisová. Pro napojení bude provedena rekonstrukce (zkapacitnění) stávající trasy primárního 
tepelného napaječe podél ulice K. H. Borovského a jeho prodloužení do území zóny 
s ukončením v předávací stanici s navrženou kapacitou tepelného výkonu cca 8 MW. 

V oblasti Starého města bude provedena přeložka páteřního vedení do země (v rámci 
plochy VP9). 

V ostatních lokalitách mimo dosahu systému CZT bude pro zásobování teplem využit 
zemní plyn, doplňkově elektrická energie, případně netradiční zdroje. Dle místních podmínek 
a typu zástavby typu zástavby je možné využití domovních, event. blokových zdrojů namísto 
lokálních topidel. 

V lokalitách bez plynofikace (Hrušková, Novina) je navrhováno rozšiřování elektrického 
vytápění v míře, jakou dovolí technický stav a kapacita elektrických sítí, využívání 
zkapalněných plynů, biomasy (dřevního odpadu a štěpek), příp. využití netradičních zdrojů 
energie (tepelná čerpadla). Postupně budou omezována tuhá paliva, zejména hnědé uhlí. 

 
4.2.5. Spoje 

Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo bude napojena na DOK Sokolov – Loket a 
metalický bývalý DK Sokolov – Loket. 

Území smíšené výroby Ovčárna – U křižovatky: Napojení nové výstavby bude řešeno 
kombinací napojení na DOK i metalických bývalých DK a bývalý spojovací kabel Sokolov – 
Březová podle umístění konkrétních objektů. 

Hrušková bude napojena na stávající optický kabel. 
 

4.2.6. Nakládání s odpady 

Problematika odpadů bude i nadále řešena stávajícím způsobem. V řešeném území 
nebudou zřizovány skládky. 

Jako návrhová plocha pro sběr a likvidaci odpadu je zařazena plocha SV11 – sběrný 
dvůr. 

 
4.2.7. Navržená ochranná pásma technické infrastruktury 

Z koncepce územního plánu vyplývají následující navržená ochranná pásma technické 
infrastruktury: 

 
• ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a  
 kanalizačních řadů do DN 500 mm     1,5 m od vněj. líce potrubí 
• ochranné pásmo navržených vzdušných vedení VN 22 kV 7 m od krajního vodiče 
• ochranné pásmo navrženého kabelového vedení VN  1 m 
• ochranné pásmo navržených trafostanic   7 m 
• ochranné pásmo VTL plynovodu DN 200 – 500   8 m 
• ochranné pásmo navržených rozvodů STL plynovodu  1 m 
• ochranné pásmo navržených sdělovacích vedení  1,5 m 
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4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
Zásady uspořádání občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou 

vyjádřeny ve výkresech č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – 
zastavěné území Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, 
v měřítcích 1 : 5 000.  

V oblasti občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou navrženy 
následující plochy: 

OV2: Plocha pro rozšíření gymnázia. 
OV8: Plocha pro výstavbu vzdělávacího centra – knihovny.  
OV10: Plocha pro výstavbu rozhledny. 
OV13, OV14: Plochy pro vybavení sportovně rekreačního areálu Bohemia (šatny a 

sociální zařízení, občerstvení, půjčovna potřeb, apod.). 
OZ1: Centrální plocha Jižního lomu, plochy pro sport, pěší komunikace a cyklostezky. 
OZ2: Plocha pro sportovně rekreační areál Bohemia, plochy pro sport, kulturu (letní 

scéna apod.) a pěší komunikace. 
OZ3: Severní svahy Městské hory, plocha pro dětská hřiště a zimní sportovní plochy. 
OZ4: Lokalita Antonín mezi zástavbou a RBC Antonín, plochy pro pěší turistiku, sport a 

vzdělání (např. naučná stezka, altánky, informační tabule, hřiště apod.).  
OH1: Rozšíření stávajícího hřbitova. 
OH2: Rozšíření stávajícího hřbitova. 
RK1: Plocha pro vodácké tábořiště. 
 

4.4. Veřejná prostranství 
Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny ve výkresech č. A2a. Hlavní 

výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – zastavěné území Sokolov a č. A2c. 
Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, v měřítcích 1 : 5 000. 

 
Veřejná prostranství (VP) 
Plochy jsou určeny jako místní komunikace a zeleň, využití území se řídí Podmínkami 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky k jednotlivým plochám jsou 
uvedeny v kap. 3.3.3. a 3.4.4. 

 
Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
Plochy jsou určeny jako sídelní zeleň, využití území se řídí Podmínkami pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky k jednotlivým plochám jsou uvedeny  
v kap. 3.4.4. 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů a podobně) 

5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny 
Krajina území Sokolova se skládá z několika oblastí s rozdílným charakterem – území 

těžby uhlí na severu, území orných půd na severovýchodě, území rekultivačních zásahů do 
krajiny po ukončené těžbě (jihovýchod, jihozápad); plochy lesů a těžby kamene na jihu. Tento 
základní charakter krajiny zůstane zachován, území orných půd bude zmenšeno na úkor 
navržené průmyslové zóny, část území rekultivací kolem jezera Michal je určeno pro rekreaci, 
těžba kamene v kamenolomu Vítkov je vymezena v rozsahu stanoveného dobývacího 
prostoru. 
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Do budoucna bude podporováno zvyšování podílu zeleně v krajině (meze, remízky 
apod.), stávající prvky zeleně budou zachovány. V krajině budou zřízeny plochy pro územní 
systém ekologické stability. 

Dále budou zřizovány komunikace umožňující průchodnost krajinou, cyklostezky, příp. 
cesty pro jiné sportovně turistické využití (hipostezky, běžkařské tratě apod.). 

V krajině nebudou umísťována soliterní zastavěná území mimo stávajících zastavěných 
území a mimo navržených zastavitelných ploch (průmyslová zóny, rekreace u jezera Michal). 

V krajině nebudou zřizovány další plochy pro těžbu nerostů a pro rekreaci, mimo ploch 
územním plánem vymezených. 

 

5.2. Těžba nerostných surovin a rekultivace 
Lokalita Michal 
Rekultivace v západní části budou dokončeny jako lesnické a ostatní. 
Jako součást rekultivačního programu je navrženo v jižní a západní části rozšíření 

rekreačního areálu přírodního koupaliště pro rekreaci a sport v rozsahu plochy RK2. 
V severní části v návaznosti na stávající rekreační plochu je navrženo doplnění ploch 

občanského vybavení OV6; v návaznosti na plochu RK2 je navržena plocha občanského 
vybavení OV7, předpokladem je dobudování vybavení území inženýrskými sítěmi, 
komunikacemi a plochami pro odstavování vozidel. 

V rámci revitalizačních opatření je navržena cyklostezka okolo jezera, která bude 
napojena na systém cyklotras v území. 

 
Lokalita Marie – Jiří 
Lom Jiří v severní části města byl zařazen do ploch Těžba nerostů (TE), rozsah ploch 

vymezen navrhovanou přeložkou silnice II/181. Po ukončení těžby je v rámci rekultivačních 
prací ve správním území města stanoveno zaplavení zbytkové jámy vodou z Ohře, 
s navazujícími plochami lesnické rekultivace. 

 
Lokalita Kamenolom Vítkov 
Těžba je přípustná v hranicích vymezených dobývacím prostorem. V dokumentaci ÚP je 

vymezena plocha pro rozvoj TE1, která zahrnuje dosud netěžené území uvnitř dobývacího 
prostoru. Po ukončení těžby je v rámci rekultivačních prací stanoveno zaplavení zbytkové 
jámy, s navazujícími plochami lesnické rekultivace. 

 

5.3. Územní systém ekologické stability 
V území se vymezují následující plochy pro ÚSES: 
Nadregionální a regionální biokoridory: 
 

NRBK K40 Amerika – Svatošské skály, vodní osa, délka 6300 m, k.ú. Sokolov. Údolí 
Ohře. Opatření: zachovat stávající charakter vodního toku s břehovými porosty. 

 
NRBK K40 Amerika – Svatošské skály, nivní osa, délka 1100 m a 1700 m, k.ú. Sokolov. 

Břehy Ohře. Opatření: zachovat nivní porosty, odstranit introdukované dřeviny, částečně 
nahradit domácími dřevinami, vymezit plochy pro spontánní vývoj. 
 

RBK 1016 (K40 – Milíře), navržený, délka 2100 m, k.ú. Hrušková. 
Lesní porosty, údolí Kamenitého potoka. Opatření: Zvýšit podíl listnáčů, borovice a 

jedle, vyloučit introdukované dřeviny, zachovat zamokřené plochy. 
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RBK 20112 (Boučský vrch – K40), navržený, délka 400 m, k.ú. Sokolov. 
Údolí Svatavy. Opatření: zachovat stávající charakter vodního toku s břehovými porosty. 
 

RBK 20113 (K40 – RBK 20116), navržený, délka 2600 m, k.ú. Novina, Vítkov, Hrušková. 
Lesní porosty na svazích. Opatření: zachovat bučiny a smíšené lesní porosty, ve 

smrčinách zvýšit podíl listnáčů, borovice, jedle, vyloučit introdukované rostliny. 
 

RBK 20116 (K40 – Spálený vrch), navržený, délka 2400 m, k.ú. Vítkov, Hrušková. 
Lesní porosty na svazích v údolí Starosedlského potoka s pestrou mozaikou lesů, 

trvalých travních porostů a zarostlých mezí. Opatření: zachovat bučiny a smíšené lesní 
porosty, ve smrčinách zvýšit podíl listnáčů, borovice, jedle, vyloučit introdukované 
rostliny. Hospodaření na loukách bez zásahu do vodního režimu. 

Regionální biocentra: 
 

RBC 1169 Antonín, navržené, 150,25 ha, k.ú. Sokolov.  
Lesnicky rekultivovaná výsypka s výsadbami jehličnatých i listnatých dřevin. Opatření: 

náhrada smrku a modřínu. 
 

RBC 10111 Spálený vrch, navržené, 49,6 ha, k.ú. Hrušková.  
Lesní porosty na svazích Spáleného vrchu, smrk smíšený s modřínem, borovicí, bukem, 

břízou a jeřábem. Opatření: zvýšit podíl listnáčů (buk, lípa, javor), borovice a jedle; 
zachovat prameniště. 

Lokální biokoridory: 
 

LBK 1 (navazuje na prvky ÚSES mimo řešené území), navržený, délka 700 m, k.ú. Novina. 
Údolí Dolnorychnovského potoka. Opatření: zachovat přirozený charakter potoka, 

obnova pásu listnáčů. 
 

LBK 2 (LBC 2 – prvky ÚSES mimo řešené území), navržený, délka 1800 m, k.ú. Vítkov, 
Novina, malá část k.ú. Hrušková. 
Údolí Lobezského potoka. Opatření: zachovat přirozený charakter potoka a břehových 

porostů, nerozšiřovat výstavbu chat. 
 

LBK 3 (LBC 1 – LBC 7), navržený, délka 500 m, k.ú. Novina. 
Okraj lesa, pastviny, remízek. Opatření: v lese zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle, 

louky bez zásahů. 
 

LBK 4 (RBK 20113 – LBC 8), navržený, délka 1300 m, k.ú. Vítkov, Novina. 
Lesní porosty a zarostlé travní porosty. Opatření: v lese zvýšit podíl listnáčů, borovice a 

jedle, louky bez zásahů; zachovat vodní režim, rozšířit propustek pod komunikací I. tř. 
 

LBK 5 (LBC 8 – prvky ÚSES mimo řešené území), navržený, délka 200 m, k.ú. Vítkov. 
Pás olší a vrb podél občasné vodoteče. Opatření: zachovat porosty dřevin, likvidovat 

bolševník, dílčí obnova vodního režimu. 
 

LBK 6 (LBC 2 – LBC 9), navržený, délka 2400 m, k.ú. Vítkov. 
Porosty podél Lobezského potoka. Opatření: zachovat stávající porosty dřevin, odstranit 

odpady; úsek potoka revitalizovat (odstranit panelové opevnění). 
 

LBK 7 (LBC 9 – NRBK K40), navržený, délka 3400 m, k.ú. Sokolov, malý díl k.ú. Vítkov. 
Lobezský potok v zastavěném území. Opatření: chránit stávající doprovodné porosty, při 

obnově potoka zvážit možnost revitalizace. 
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LBK 9 (LBK 2 – prvky ÚSES mimo řešené území), navržený, délka 700 m, k.ú. Hrušková. 
Milířský potok. Opatření: ponechat přirozený charakter potoka, zvýšit podíl listnáčů, 

borovice a jedle. 
 
Lokální biocentra: 
 

LBC 1 Nad potokem, navržené, 3,58 ha, k.ú. Novina a Vítkov (2,35 ha).  
Strmý zalesněný svah, na hřebeni se skalními výchozy, zachovalá bučina a březový 

porost, převažuje smrčina s příměsí buku, borovice, modřínu, břízy, osiky, jeřábu a 
lísky. Opatření: ve smrkových porostech zvýšit podíl listnáčů (buk, lípa, javor), 
borovice a jedle. 

LBC 2 Železný hamr, funkční, 1,61 ha, k.ú. Vítkov. 
Kamenitý úsek Lobezského potoka a navazující údolní niva se souvislým olšovým 

porostem. Opatření: ponechat. 
 

LBC 3 Za světničkou, navržené, 2,41 ha, k.ú. Hrušková. 
Kamenný hřbet s lesními porosty, keřovým lemem a okrajem pastvin. Smrčina, dále 

borovice, buk, bříza, osika, jeřáb, líska. Opatření: ve smrkových porostech zvýšit 
podíl listnáčů (buk, lípa, javor), borovice a jedle, zachovat pás křovin, pastviny 
nezalesňovat (spásání či přirozené zarůstání). 

 
LBC 4 v úžlabí, funkční, 4,03 ha, k.ú. Hrušková. 

Hluboké úžlabí vodoteče se smíšeným lesem (smrk, buk, bříza, lípa, olše, javor) a 
zarostlou pastvinou. Opatření: ponechat, nezalesňovat. 

 
LBC 5 Za Michalem, funkční, 5,50 ha, k.ú. Vítkov. 

Nevyužívané, místy zamokřené travní porosty v plochém území Starosedlského potoka, 
olše, vrba, bříza, jíva, osika. Opatření: ponechat, nezalesňovat (spásání či přirozené 
zarůstání). 

 
LBC 6 U Květného vrchu, navržené, 3,35 ha, k.ú. Hrušková. 

Lesní porosty (smrčina, bučina), louky, zarostlé meze. Opatření: zachovat bučinu; ve 
smrčině zvýšit podíl listnáčů (buk, lípa, javor), borovice a jedle, zachovat meze a 
louky (nezalesňovat). 

 
LBC 7 Pařez, funkční, 3,05 ha, k.ú. Novina. 

Remízek se smíšeným porostem (borovice, smrk, bříza, dub, buk, jeřáb, jíva, hloh), 
navazující pastviny. Opatření: bez zásahů, pastviny lze využívat extenzivně. 

 
LBC 8 U rozvodny, navržené, 3,07 ha, k.ú. Vítkov. 

Louky částečně odvodňované, pás dřevin (bříza, dub, jíva, osika, jeřáb) na západě, 
ohroženo bolševníkem. Opatření: výsadba remízku (dub, borovice, líska, lípa), odkrýt 
odvodnění, likvidace bolševníku, louky lze extenzivně sklízet. 

 
LBC 9 U silnice, navržené, 4,20 ha, k.ú. Vítkov. 

Opuštěné pastviny a sady, místně porosty křovin, břízy a jívy. Opatření: odstranit zbytky 
stavebního odpadu, ponechat pro spontánní vývoj a údržbu travnatých ploch. 
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5.4. Plochy v krajině s navrženou změnou využití 
Smíšené nezastavěné plochy (SN) 
 
SN1: Jedná se o navržený pás zeleně přírodního charakteru v šíři 50 m mezi řekou Ohří a 

plochami nových aktivit na Jižním lomu. Plocha je určena jako trasa nadregionálního 
biokoridoru K40 – osa nivní. 

SN2: Jedná se o navržený pás ochranné zeleně, který oddělí navrhovanou průmyslovou 
zónu Sokolov – Staré Sedlo od zástavby města.  

 
Těžba nerostů (TE) 
 
TE1: Zahrnuje plochu v rozsahu stanoveného dobývacího prostoru kamenolomu Vítkov, 

včetně částí, které dosud nebyly vytěženy. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa. 
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu – např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách) 

6.1. Společná ustanovení 
V území řešeném územním plánem Sokolov je možno umisťovat stavby a zařízení, 

povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve 
smyslu stavebního zákona jen v souladu s následujícími ustanoveními. 

Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve 
výkrese ve výkresech č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – 
zastavěné území Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, 
v měřítcích 1 : 5 000. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace územního plánu 
odpovídá značení ve výkrese. 

Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné, 
nepřípustné, případně podmínečně přípustné využití a pravidla pro uspořádání území.  

Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, 
příp. jejich změn. Změny v území, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně 
přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty jsou ponechány na dožití, 
rozvoj se nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce. Nové 
stavby, které vymezenému využití neodpovídají, jsou nepřípustné. 
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6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch 
6.2.1. Bydlení kolektivní (BK) 

 
Hlavní využití: 
Bydlení v bytových domech. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• bydlení v bytových domech 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní 

• administrativa (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 

 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• objekty integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 

• zařízení kulturní, mimo zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 

• stavby pro veřejné stravování a přechodné ubytování 

• stavby pro maloobchod, služby 

• řadové a halové garáže pro obsluhu plochy 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 40 % u nové výstavby 

Min. plocha zeleně: 40 % 

Max. výška zástavby: u stávající zástavby do 5 NP možnost zvýšení o 1 NP jako střešní nástavba, 
ostatní stavby nezvyšovat. 

U nové výstavby nepřesáhne výška staveb výšku okolní zástavby. 
 

6.2.2. Bydlení individuální (BI) 

 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• bydlení v rodinných domech 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 

• administrativa (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 

• objekty integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 
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• stavby pro přechodné ubytování 

• stavby pro veřejné stravování 

• stavby pro maloobchod 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 

 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• zařízení kulturní, mimo zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 

• podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba) 

• zahradnictví 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 30 % 

Min. plocha zeleně: 50 % 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.3. Bydlení vesnické (BV) 

 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• bydlení v rodinných domech 

• rodinná rekreace 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 

• administrativa (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 

• objekty integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 

• stavby pro přechodné ubytování 

• stavby pro veřejné stravování 

• stavby pro maloobchod 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 
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Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• zařízení kulturní, mimo zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 

• rekreace hromadná 

• podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba) 

• živočišná výroba nad rámec samozásobitelství pouze za předpokladu, že při zřizování, 
rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách 
technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy 
prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, 
že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat 
do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanské vybavení, 
sport, rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního 
úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO). 

• plochy pro chov a výcvik koní 

• zahrádkové osady 

• zahradnictví 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 40 % 

Min. plocha zeleně: 40 % 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.4. Rekreace kolektivní (RK) 

 
Hlavní využití: 
Rekreace v kolektivních zařízeních. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby a plochy pro přechodné ubytování (autokempy, stanové a chatkové kempy) 

• sportovní stavby a zařízení 

• plochy a objekty pro rekreaci (pláže, hygienická zařízení, šatny apod.) 

• stavby a plochy pro veřejné stravování 

• maloobchodní zařízení pro obsluhu plochy 

• podnikatelská činnost (služby a obchod), související se sportovní činností a rekreací, s vlastními 
účelovými stavbami a prostory (stravování, prodej občerstvení, půjčovna sportovních 
zařízení apod.) 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• objekty integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 
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Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro rekreační plochy 
• trvalé bydlení 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní 

• zařízení kulturní 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmínečně přípustné 

 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 10 % 

Min. plocha zeleně: 20 % 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.5. Rekreace rodinná (RR) 
 
Hlavní využití: 
Rekreace rodinná. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• rodinná rekreace 

• odstavná a parkovací stání 

• sítě a zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 

 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 30 % 

Min. plocha zeleně: 50 % 

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 
 
6.2.6. Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) 

 
Hlavní využití: 
Rekreace rodinná na plochách zahrádek. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• pěstitelská činnost (zahrádkářská, samozásobitelská) 

• účelové stavby pro obsluhu plochy (stavby do 16 m2, studny, oplocení) 

• odstavování vozidel pouze na vyhrazeném pozemku 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 

• sítě technické infrastruktury mimo stromové porosty 
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Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 5 % (bez komunikací) 

Min. plocha zeleně: 70 % (včetně pěstebních ploch) 

Max. výška zástavby: 1 NP 
 

6.2.7. Občanské vybavení (OV) 

 
Hlavní využití: 
Občanské vybavení. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• školství – předškolní zařízení, školy a jiné plochy pro výchovu 

• zdravotnictví – nemocnice, polikliniky a ostatní zdravotnická zařízení, plochy jeslí, zařízení 
hygienické služby 

• sociální péče – domovy mládeže, domovy důchodců a jiná pečovatelská zařízení, ústavy pro 
postižené 

• církevní stavby – kostely, kláštery, plochy pro náboženská společenství, plochy pro charitativní 
činnost 

• veřejná správa – administrativní zařízení institucí městské a státní správy 

• administrativa – finančnictví, pošta, kancelářské budovy, apod. 

• objekty integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 

• zařízení kulturní – kulturní domy, divadla, kina, multifunkční zařízení, apod. 

• sportovní stavby a zařízení 

• stavby pro přechodné ubytování 

• stavby pro veřejné stravování 

• stavby pro maloobchod 

• podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba) 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury (např. domovní ČOV) 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• trvalé bydlení 

• stavby pro velkoobchod a supermarkety 

• sklady a skladovací plochy 

• zahradnictví 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmíněně přípustné 
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Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 50 % 

Min. plocha zeleně: 30 % 

Max. výška zástavby: U stávající i nové výstavby nepřesáhne výška staveb výšku okolní obytné 
či smíšené zástavby. 

 
6.2.8. Občanské vybavení – sport (OS) 

 
Hlavní využití: 
Sportovní plochy a zařízení. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• sportovní stavby a zařízení 

• stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hygienické zařízení, šatny apod.) 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace účelové, pěší a cyklistické 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro sportovní plochy 
• trvalé bydlení 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní 

• zařízení kulturní 

• stavby pro přechodné ubytování a stavby pro veřejné stravování 

• stavby pro maloobchod a služby 

• rekreace hromadná 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 50 % 

Min. plocha zeleně: 20 % 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.9. Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 

 
Hlavní využití: 
Sportovní plochy a zařízení v přírodních areálech. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• sportovní stavby a zařízení bez budov 

• účelové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky, apod.) 

• stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hygienické zařízení, šatny apod.) 
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• zařízení kulturní bez budov (např. divadelní letní amfiteátr apod.) 

• technologická zařízení pro obsluhu plochy 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace účelové, pěší a cyklistické 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 10 % 

Min. plocha zeleně: 50 % 

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví, resp. 5 m (mimo zařízení) 

 
6.2.10. Občanské vybavení – hřbitov (OH) 

 
Hlavní využití: 
Plochy a účelové stavby pro pohřbívání. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• plochy pro pohřbívání 

• stavby pro obsluhu plochy (márnice, hrobky, ohradní zdi apod.) 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• zařízení kulturní a církevní pro obsluhu plochy (obřadní síň apod.) 

• odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy 

• komunikace účelové a pěší 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• sítě technické infrastruktury, vedeny mimo stromové porosty a mimo vlastních ploch pro 
pohřbívání 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 10 % (nezapočítávají se vlastní plochy pro pohřbívání) 

Min. plocha zeleně: 10 % 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.11. Veřejná prostranství (VP) 

 
Hlavní využití: 
Veřejně přístupné plochy. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• veřejně přístupné plochy zeleně 

• zeleň ochranná apod. 
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• zahrady 

• stavby pro obchod a služby (např. prodejny občerstvení, tisku, apod.) 

• účelové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky) 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 

• parkoviště 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové, pěší a cyklistické 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: nestanoveno 

Min. plocha zeleně: nestanoveno 

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 
 

6.2.12. Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 

 
Hlavní využití: 
Veřejně přístupné plochy zeleně. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• parky a veřejně přístupné plochy zeleně 

• zeleň ochranná 

• zahrady 

• účelové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky) 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště) 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové, pěší a cyklistické 

• sítě technické infrastruktury, vedeny mimo stromové porosty 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 

 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění (budovy): 5 % 

Max. plocha parkovišť: 10 % 

Min. plocha zeleně: 80 % 

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 

Komunikace místní: obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se  
MO 12/40; jednosměrné MO 7/30. 
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6.2.13. Smíšené obytné území (SO) 

 
Hlavní využití: 
Bydlení.  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• bydlení (v bytových a rodinných domech) – mimo ploch SO5, SO6, SO9, SO10 a SO12 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní 

• administrativa (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 

• objekty integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště) 

• stavby pro přechodné ubytování 

• stavby pro veřejné stravování 

• stavby pro maloobchod 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
Pouze v k.ú. Sokolov: 

• bydlení u ploch SO5, SO6, SO9, SO10 a SO12 – obytné plochy se připouští při dodržení 
hygienických limitů ve vztahu k plochám dopravním 

• zařízení kulturní, včetně zábavních zařízení 

• stavby pro velkoobchod a supermarkety 

• řadové a halové garáže 

• podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba) 

 

Pouze v k.ú. Hrušková: 

• rodinná rekreace 

• hromadná rekreace 

• sportovní stavby a zařízení 

• podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba) 

• zemědělská výroba; z toho živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování 
areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu 
a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat 
výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že 
produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do 
objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanské vybavení, sport, 
rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu 
(nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO). 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmínečně přípustné 
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Pravidla uspořádání území: 
V Sokolově: 

Max. plocha zastavění: 80 % 

Min. plocha zeleně: 10 % 

Max. výška zástavby: 3 NP + podkroví 
 
V Hruškové: 
Max. plocha zastavění: 50 % 

Min. plocha zeleně: 30 % 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.14. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 

 
Hlavní využití: 
Pozemní komunikace – silnice a významné místní komunikace. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• komunikace všech kategorií (silnice, místní komunikace I. a II. třídy) 

• doprovodné chodníky a cyklistické trasy 

• odstavná a parkovací stání 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (ochranná, aleje apod.) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Komunikace místní: obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se  

MO 12/40; jednosměrné MO 7/30. 
 

6.2.15. Dopravní infrastruktura – dráhy (DD) 

 
Hlavní využití: 
Dráha a drážní zařízení.  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• železniční doprava 

• odstavování vozidel železniční dopravy 

• železniční zařízení a stavby související se železniční dopravou 

• vlečky 

• plochy pro nakládku a vykládku, manipulační plochy 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahrady 
 



Územní plán Sokolov –  I. Textová část územního plánu 42

Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - pouze v zastavěném území 

- nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• trvalé bydlení a přechodné ubytování pro obsluhu plochy 

• objekty integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 

• veřejné stravování 

• stavby pro maloobchod 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: nestanoveno 

Min. plocha zeleně: nestanoveno 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 

6.2.16. Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DG, DO) 

 
Hlavní využití: 
Dopravní vybavenost. Plochy jsou rozděleny na jednotlivé druhy dopravních staveb: 
DP – parkoviště 

DG – garáže 

DO – dopravní plochy (dopravní terminál, stanice pozemní dopravy včetně zařízení, ČSPH, 
myčky) 

  
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• parkoviště, odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Pouze v zastavěném území a zastavitelných plochách: 
• řadové a halové garáže (pouze plochy DG) 

• dopravní vybavenost 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy (pouze plochy DO) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 60 % u ploch DG a DO; u ploch DP nestanoveno 

Min. plocha zeleně: nestanoveno 

Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 
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6.2.17. Technická infrastruktura (TI) 

 
Hlavní využití: 
Zařízení technické infrastruktury. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• plochy, sítě a koncová zařízení technické infrastruktury 

• odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - pouze v zastavěném území  

- nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• trvalé bydlení a přechodné ubytování pro obsluhu plochy 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: nestanoveno 

Min. plocha zeleně: nestanoveno 

Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví, resp. max. 10 m (mimo zařízení) 

 
6.2.18. Průmyslová výroba a skladování (PV) 

 
Hlavní využití: 
Výroba, která obvykle není přípustná v jiných plochách. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• výroba 

• sklady a skladovací plochy 

• stavební dvory a zařízení pro údržbu komunikací 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• čerpací stanice pohonných hmot 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• velkokapacitní stavby technické infrastruktury 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• administrativa (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 
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• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní pro obsluhu zóny 

• objekty integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 

• zařízení kulturní pro obsluhu zóny 

• stavby pro přechodné ubytování pro obsluhu zóny 

• stavby pro veřejné stravování pro obsluhu zóny 

• stavby pro velkoobchod a supermarkety 

• stavby pro maloobchod 

• podnikatelská činnost (služby, nerušící výroba) 

• řadové a halové garáže 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 60 % 

Min. plocha zeleně: 10 % 

Max. výška zástavby: nestanoveno 
 

6.2.19. Smíšená výroba (SV) 

 
Hlavní využití: 
Výroba podstatně neobtěžující své okolí. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• nerušící výroba – lehký průmysl, řemeslné dílny a opravny, apod. 

• sklady a skladovací plochy 

• podnikatelská činnost (služby, stavebnictví apod.) 

• administrativa (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• objekty integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 

• stavby pro maloobchod 

• čerpací stanice pohonných hmot 

• odstavná a parkovací stání 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• velkokapacitní stavby technické infrastruktury 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 

• zahradnictví 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• trvalé bydlení pro obsluhu plochy 

• zařízení školská, zdravotnická, sociální a církevní pro obsluhu plochy 

• zařízení kulturní, včetně zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 

• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy 

• stavby pro přechodné ubytování pro obsluhu plochy 
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• stavby pro veřejné stravování 

• stavby pro velkoobchod a supermarkety 

• řadové a halové garáže 

• zemědělská neživočišná výroba 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné a podmíněně přípustné 

 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: 60 % 

Min. plocha zeleně: 10 % 

Max. výška zástavby: 3 NP + podkroví, resp. max. 10 m (mimo zařízení) 
 

6.2.20. Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 

 
Hlavní využití: 
Plochy pro vodní plochy a toky. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• vodní plochy a toky 

• mokřady 

• příbřežní zeleň 

• zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra a biokoridory 

• zemědělská produkce – chov ryb 

• vodohospodářské stavby, přemostění toků 

• rekreační využití vodních ploch (nádrž Michal, řeka Ohře) 

• sítě technické infrastruktury, mimo stromové porosty; přes toky vedeny nejkratším směrem 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 

 
6.2.21. Zemědělské plochy (ZO, ZT) 

 
Hlavní využití: 
Zemědělský půdní fond. Dále dělen dle druhů pozemků (kultur): 
ZO – orná půda 

ZT – trvalé travní porosty 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• zemědělská produkce (dle druhu pozemku) 

• zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES na trvalém travním porostu) 

• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 

• stavby, které jsou součástí ZPF dle § 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) – např. účelové komunikace pro zemědělské 
účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení; stavby určené pro obsluhu plochy 

• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
(zák. č. 231/1999 Sb.) – např. sítě technické infrastruktury 
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• stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Změny druhu pozemku (kultury) v rámci zemědělského půdního fondu nejsou omezeny. 

Hospodaření na plochách ÚSES – omezit hnojení, kosit 1 – 2 × ročně. 
 

6.2.22. Lesní plochy (LE) 

 
Hlavní využití: 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• lesní produkce (lesy hospodářské) 

• zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory 

• plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle § 3, odst. (1) b) zák. č. 289/1995 Sb.  
o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

• stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a cyklistické a 
zařízení a sítě technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové porosty 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 

 

Hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES. 
 

6.2.23. Přírodní plochy (PP) 

 
Hlavní využití: 
Území přírodního prostředí (přirozené louky, příbřežní porosty, zeleň solitérní a liniová, 

náletová zeleň, mokřady, apod.), určené pro biocentra a chráněné prvky přírody. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady 

• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 

• chráněné prvky přírody 

• zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra 

• výsadba porostů lesního typu 

• komunikace účelové, pěší a cyklistické 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 

 

Hospodaření na plochách biocenter podléhá režimu ÚSES. 
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6.2.24. Smíšené nezastavěné plochy (SN) 

 
Hlavní využití: 
Nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• trvalé travní porosty – zemědělská produkce 

• přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady 

• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 

• zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory 

• výsadba porostů lesního typu 

• stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a cyklistické a 
zařízení a sítě technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové porosty 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 

6.2.25. Těžba nerostů (TE) 

 
Hlavní využití: 
Těžba nerostných surovin. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• těžba nerostných surovin, jejich skladování a doprava 

• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy 

• odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy 

• komunikace účelové a pěší 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň (ochranná apod.) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než přípustné 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
Po ukončení těžby bude plocha rekultivována dle schváleného plánu rekultivace. 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. plocha zastavění: nestanoveno 

Min. plocha zeleně: nestanoveno 

Max. výška zástavby: nestanoveno 
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7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
7.1. Záměry, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo 
7.1.1. Veřejně prospěšné stavby 

Dopravní infrastruktura 
 

č. VPS označení využití k.ú.  p.č. 
Sokolov 3991/4, 3991/7, 3991/8, 3991/2, 3991/5, 

3991/6, 3987/5, 4028/2, 3981/3, 3970/25, 
4046/1 

S1 DK1 Přestavba silnice I/6 na 
rychlostní komunikaci R6, 
včetně doprovodných staveb  
– mimoúrovňové sjezdy, kruhové 
křižovatky, místní komunikace 
pro obsluhu technologického 
zařízení; přeložky stávajících sítí: 
vodovodu, VTL plynovodu, trasy 
VVN a VN, sdělovacích vedení  

Vítkov 345/1, 345/4, 345/3, 345/6, 337/4, 337/6, 
187/19, 187/17, 187/15, 187/16, 187/13, 
187/1, 236/2, 189/3, 187/21, 187/2, 236/1, 
189/7, 478/2, 483/2, 483/7, 483/8, 478/3, 
474/9, 474/2, 474/12, 476/14, 475/6, 
474/1, 476/3, 476/15, 468/1 

S2 DK2 Přeložka silnice II/181 Sokolov 4111/3, 4111/2, 4111/1, 4111/4; 4112/7, 
4112/1, 4112/2, -617, 616, 4112/8, 4112/3, 
433/2, 433/148, 4112/5, 4112/9, 4112/4, 
433/149 

S3 DK3 Přeložka silnice II/210, včetně 
kruhových křižovatek, napojení 
na silnici III/21029, přemostění 
Svatavy a Ohře 

Sokolov 370/1, -370/3, -372, -371; -352/1; 4021/4, 
4021/215, 4021/216, 4021/8, 4021/10, 
4021/239, 4021/238, 4021/1, 4022/1, 10; 
4023, 4024/27, 4024/29, 4024/5, 4024/7, 
3633/1 

S4 DK4 Prodloužení silnice III/00630 – 
do Královského Poříčí, 
vč. přemostění Ohře 

Sokolov 10, 2977, 1210/231, 1349/1, 1210/2, 
1349/2, 1210/73, 1210/79, -1821, 1822, 
1353/1, 1355/1 

S5 DK5 Propojení přeložky silnice II/181 
na síť místních komunikací 
východní části Šenvertu 

Sokolov 755, 742/1, 1167, 753, 752/1, 4027/7, 746, 
745/3, 1160/1, 4111/5, 4111/1 

S6 DK6 Přeložka ulice Vítězná, včetně 
kruhové křižovatky 

Sokolov 3421/8, -3469, -3470, 3486, 3454, 2601, 
2689, 3421/4, 3830 

S7 DK7 Propojení ul. Vítězná a jižního 
obchvatu 

Sokolov 4088/1, 4087, 4086/4 

S8 DK8 Propojení parkoviště v lokalitě 
Michal s komunikací vedoucí 
k navržené průmyslové zóně 

Vítkov 371/40 

S9 DK9 Dopravního uzel před vlakovým 
nádražím 

Sokolov 841/2, 841/1, 26, 318/1, 318/3, 318/4, 
843/2, 843/1, 843/3, 843/4 

S10 DK10 Dvě kruhové křižovatky v ul. K. 
H. Borovského 

Sokolov 1688, 1673/1, 1689; 1755, 1709 

S11 DK11 Kruhová křižovatka v ul. K. H. 
Borovského 

Sokolov 1631/27, 1481/1 

S12 VP1 Místní komunikace pro obsluhu 
zástavby v lokalitě SO2 

Sokolov  3745 

S13 VP2 Místní komunikace pro obsluhu 
zástavby v lokalitě BI1 

Sokolov -447/2, 446/5, 446/6, 433/1, 433/157, -
433/119, 433/153, -433/61, -433/41, -
433/132, 433/27, -433/34, 446/1, -446/2 

S14 VP3 Místní komunikace pro obsluhu 
zástavby v lokalitě BI8 a SO3 

Sokolov 3791/1, -3793, -3791/6, 3758/1, 3745 

S15 VP4 Místní komunikace pro obsluhu 
zástavby v lokalitě BI9 a BI10 

Sokolov 4107/3, 4107/6, 4107/2, 4107/4, 4107/61, 
4107/21, 4107/22, 4107/64, 4107/67, 
4107/68, 4107/71, 4107/72, 4107/76, 
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4107/77, 4107/10, 4107/11, 4107/12, 
4107/13; 2459; 3421/2, 2442, 2443, 
2536/1, 4106/2, 4108, 4105/1, 4105/3, 
4106/1, 4105/2 

S16 VP5 Propojení DK4 a areálu Hexion 
Speciality Chemicals 

Sokolov 1785, 1210/231, -1819/2, -1819/1, -1821 

S17   (neobsazeno)   
S18 VP7 Rozšíření místní komunikace pro 

obsluhu zástavby v lokalitách 
BV1, BV2, BV5 

Hrušková 2/4, 2/5, 2/6, 2/7; 1046/1, 1046/67, 1059, 
180/14, 180/13, 180/15, 180/2, 180/9, 
180/12, 1046/17, 316/2 

S19 VP8 Pěší a cyklistická komunikace 
v lokalitě Jižní lom, včetně 
přemostění silnice III/21029 a 
železniční trati 

Sokolov 4021/4, 4021/8, 4021/230, 4021/238, 
4021/1 

S20 VP9 Pěší a cyklistická komunikace na 
nábřeží historického jádra, 
přeložení parovodu do země, 
protipovodňová ochrana 

Sokolov 4024/27, 4024/29, 4024/32, 4023, 8/1, 8/6, 
265/6, 10, 9/5, -9/3 

S21 VP10 Místní komunikace pro obsluhu 
zástavby v lokalitě BI13 

Vítkov 295/7 

S22 DP1  Výstavba parkoviště Sokolov -447/2, 446/6, 433/1 
S23 DP2 Výstavba parkoviště Sokolov 434 
S24 DP3 Výstavba parkoviště Sokolov 841/1, 841/2, 841/3, 26 
S25 DP4 Výstavba parkoviště Sokolov 2459, 2371/1 
S26 DP5 Výstavba parkoviště Sokolov 1785 až 1817 
S27 DP6 Výstavba parkoviště Sokolov 2443 
S28 DP7 Výstavba parkoviště Sokolov 4046/1, 1492/6, 1492/7 
S29 DP8 Výstavba parkoviště Sokolov 871/1, 871/3, 878/3, 876 
S30 DP9 Výstavba parkoviště Sokolov 4024/32, 4024/30, 4024/5 
S31 DP10 Výstavba parkoviště Sokolov 3029/1 
S32 DP11 Výstavba parkoviště Sokolov 2846/30 
S33 DP12 Výstavba parkoviště Sokolov 1725/1 
S34 DP13 Výstavba parkoviště Sokolov 2379/3, 2378/2, 2446 
S35 DP14 Výstavba parkoviště Sokolov 2501/53, 2501/65, 2501/62, 1492/2 
S36 DO1 Výstavba dopravního terminálu Sokolov -346/8, -346/9, -346/10, -340, -799, -800, -

801, 318/4, 346/6 
S37 — Výstavba podchodu pod 

železniční tratí, včetně schodišť 
ramp 

Sokolov 346/6, -800, -801, -802 

S54 CY1 Výstavba cyklostezky Sokolov 4024/2, 4023, 4024/27,  
S55 CY2 Výstavba cyklostezky Sokolov 4021/1, 4021/239, 4021/3, 4021/4 
S56 CY3 Výstavba cyklostezky Sokolov 137/1, 61/3, 2377/2 
S57 CY4 Výstavba cyklostezky Sokolov 58, 837, 841/2, 842/1 
S58 CY5 Výstavba cyklostezky Sokolov 871/1, 877/21, 877/20, 877/76, 877/24; 

1190/2, 1189, 1191, 1198/1, 1199/1, 1201, 
1202, 2975, 2976/1, 2976/2, 2977, 1349/2, 
1210/2 

Sokolov 1483/2, 4046/3, 4046/1, 4047,  S59 CY6 Výstavba cyklostezky 
Vítkov 345/1, 347, 503/1, 348/2,  

S60 CY7 Výstavba cyklostezky Sokolov 4092, 4095, 4096, 4098 
S61 CY8 Výstavba cyklostezky Vítkov 187/4, 518/4, 338/3, 338/4, 338/1, 323/1, 

324/4, 371/41, 371/18, 371/10, 187/8, 
371/1, 187/9, 489, 371/5, 395/1, 508/2, 
371/4, 373/3, 373/2, 378,  

Vítkov 440, 521, 442/1,  S62 CY9 Výstavba cyklostezky 
Novina 438/2, 190/1, 333/1, 200/2, 333/3 

S65 DP15 Výstavba parkoviště Sokolov 2602/13 
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Technická infrastruktura 
 

č. VPS využití k.ú.  p.č. 
Sokolov 4021/8, 4021/10, 4051; 243, 3344/1, 3344/2, 3340, 8/6, 

4024/29; 2525/2, 2441/1, 2439/1, 2526/2, 2536/1, 2442, 
4106/2, 4107/2, 4110/1, 3421/13, 3421/2, 3421/14; 1478/1, 
3969, 3970/25, 3981/2, 3981/3, 4028/2, 3991/2, 3969; 3829, 
3871/14, 3871/17, 3871/1, 3633/8, 3633/9, 3633/10 

S38a Doplnění páteřních 
vodovodních řadů 

Vítkov SV 501/1, 483/6, 481/2, 474/4, 471/1, 472/1, 472/2, 469/6 
Hrušková 1119/1, 1044/2, 1044/1, 1045, 1028/1, 934/1 S38b Připojení lokality 

Hrušková na vodovodní 
systém města 

Vítkov 509/1, 419, 418/4, 418/8, 410/1, 395/3, 413/2, 405/6, 405/1, 
405/5, 371/5, 371/1, 489, 187/8, 371/10, 187/7, 186/2 

S38c Přeložka vodovodu (při 
přestavbě I/6 na R6) 

Vítkov 189/7, 190/2, 190/4, 189/21, 501/1, 474/3, 483/6, 474/4, 
480/4, 480/1, 474/7, 474/8 

Sokolov 343, 11, 4021/8, 4051; 2525/2, 2441/1, 2439/1, 2526/2, 
2536/1, 2442, 4106/2, 4107/2, 3421/13, 3421/2, 3421/14; 
1478/1, 3969, 3970/25, 3981/2, 3981/3, 4028/2, 3991/2, 
3969; 3829, 3871/14, 3871/17, 3871/1, 3633/8, 3633/9, 
3633/10; 2846/32, 2874/1, 3421/14 

S39a Doplnění kmenových 
kanalizačních řadů, včetně 
čerpací stanice 

Vítkov SV 501/1, 483/6, 481/2, 474/4, 471/1, 472/1, 472/2, 469/6 
Hrušková 1119/1, 1044/2, 1044/1, 1045, 1028/1, 934/1 S39b Připojení lokality 

Hrušková na kanalizační 
systém města 

Vítkov 509/1, 419, 418/4, 418/8, 410/1, 395/3, 413/2, 405/6, 405/1, 
405/5, 371/5, 371/1, 489, 187/8, 371/10, 187/7, 186/10, 
186/9 

Sokolov 3991/2, 4028/2, 3981/3, 3969, 4047,  S40a Přeložka vedení VVN 110 
kV (při přestavbě I/6 na 
R6) 

Vítkov 345/1 

Sokolov 3991/2, 3969 S40b Nová vstupní TS 21N pro 
průmyslovou zónu 
Sokolov – Staré Sedlo, 
včetně přívodního vedení 
VN 22 kV 

Vítkov 345/1, 345/5, 345/4, 345/3, 337/4, 337/6, 338/3, 338/1, 
338/4, 518/4, 318/6, 318/4, 318/5, 318/2, 186/2, 187/18, 
187/6, 187/4, 317/1, 187/13, 187/1, 188, 187/25, 501/1, 
478/2, 501/5, 478/1, 478/3, 477/1 

Sokolov 3991/5, 3991/2, 4028/2, 3969 S40c Přeložky vedení VN 22 
kV (při přestavbě I/6 na 
R6) – 2 lokality 

Vítkov 345/1, 345/5 

Sokolov 1N: 433/157; 2N: 2874/1, 2564/1, 2565; 3N: 2441/2, 
2526/8, 2526/5, 2526/2; 4N: 4107/6, 4107/3, 4107/2, 
4107/4; 5N: 1522, 4048/1, 1510/2, 1510/1; 6N: 1620/20, 
1620/21, 1621/1; 7N: 876, 871/1, 877/21; 8N: 4021/230; 
16N: 4021/7, 4021/223, 4021/230, 4021/224, 4021/237, 
4021/225, 4021/10; 17N: 3970/21; 18N: 2455/1; 20N: 
4024/1 

Vítkov 9N: 474/4, 474/1; 10N: 471/1; 11N: 371/1; 12N: 371/1, 
371/4, 371/41, 371/33, 371/12, 371/31; 19N: 187/2, 236/1 

S40d Nové trafostanice TS 1N 
až TS 20N, včetně 
přívodních vedení 
vzdušných a zemních 

Hrušková 13N: 408/2, 408/1; 14N: 869/4, 1101, 1119/1, 1046/14, 
1046/17, 180/2, 180/9; 15N: 775/2, 1101, 795/1, 1093/1, 
1099 

Sokolov 3991/5, 4028/2, 3981/3, 3981/2;  S41a Nové regulační stanice 
VTL / STL, včetně 
přívodních vedení VTL – 
2 lokality 

Vítkov 484/1, 482, 474/5 

Sokolov 3970/25, 3970/32; 3969, 4046/1 S41b Přeložky VTL plynovodu 
(při přestavbě I/6 na R6) – 
2 lokality 

Vítkov 474/10, 476/15, 475/4, 474/3, 476/14 

Sokolov 4021/8, 4051; 4091, 3421/14, 2441/1, 2441/2, 2442, 2443, 
2536/1, 2439/1, 4106/2, 4105/3, 4107/2, 4106/1 

S41c Doplnění kmenových 
plynovodních řadů STL a 
NTL Vítkov 474/5, 474/4, 471/1, 472/1, 472/2, 469/6 

S42a Připojení lokalit PV1 a 
PV2 na teplovodní síť, 
včetně výměníkové 
stanice 

Sokolov 1478/1, 3969, 3970/25, 3981/2, 3981/3, 4028/2, 3991/2 
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S42b přeložka parovodu do 
země 

Sokolov 4024/5, 4024/30, 4024/32, 4024/29, 4024/27, 4023, 10, 
4022/1, 8/1, 8/6, 265/6, 9/5, 9/3, 139, 132/1, 138, 137/1, 
61/3, 2377/2, 871/10, 871/2, 876, 871/1, 877/21, 877/1 

S43 přeložky dálkových 
telefonů (při přestavbě I/6 
na R6) 

Vítkov 474/8, 478/3, 3970/25 

 
7.1.2. Veřejně prospěšná opatření 

Plochy územního systému ekologické stability (č. VPO: O1) 
 

označení využití k.ú.  p.č. 
NRBK K40 
vodní osa 

Plochy ÚSES Sokolov 4023, 4022/1, 4022/2, 4022/3, 4022/4, 4022/5, 10, 842/1, 2975, 
2976/1, 2976/2, 2976/3, 2982, 2977,  

NRBK K40 
nivní osa, 
včetně 
plochy SN1 

Plochy ÚSES Sokolov 4053, 4021/7, 4021/25–30, 4021/45–50, 4021/65–70, 4021/85–90, 
4021/106–111, 4021/126–131, 4021/146–151, 4021/166–171, 
4021/188–192, 4021/208–212; 4021/238, 4021/1; 877/19, 877/20, 
877/76, 877/23, 877/24, 877/77, 1204/1, 1205/1, 1206/1, 1184/1, 
1184/2, 1184/3, 1179, 1189, 1190/2, 1191, 1188, 1198/1, 1199/1, 
1201, 10, 1202 

RBK 1016 Plochy ÚSES Hrušková 1445, 478/5, 478/3, 478/4, 1439, 1119/1, 1375, 1221/1, 1221/10, 
1309, 1313, 1369,  

RBK 20112 Plochy ÚSES Sokolov 11, 12 
Novina 463, 190/1, 190/4 
Vítkov 442/1, 510 

RBK 20113 Plochy ÚSES 

Hrušková 109/1, 62, 1119/1, 1028/1, 1045, 1113, 1028/2, 934/1 
Vítkov 373/1, 379, 381 RBK 20116 Plochy ÚSES 
Hrušková 934/1, 1116/3, 786/1, 1200, 925, 1109, 880, 897/3, 882, 952; 

1104/1, 790/1, 792, 1097, 788, 795/3, 787, 795/1, 1199, 1093/1, 
1221/1,  

RBC 1169 
Antonín 

Plochy ÚSES Sokolov 4024/6, 4024/1, 4024/27, 4024/29, 4024/5 

RBC 10111 
Spálený vrch 

Plochy ÚSES Hrušková 1221/1, 1286, 1285, 1342, 1272, 1221/8, 1221/9 

LBK 1 Plochy ÚSES Novina 173/1, 98 
Vítkov 521, 441/2,  
Novina 457, 346, 460, 348, 355/1, 522, 511, 528, 533 

LBK 2 Plochy ÚSES 

Hrušková 139/1 
LBK 3 Plochy ÚSES Novina 276/1, 333/1, 328 

Vítkov 474/10, 476/15, 476/14, 476/1, 476/4, 476/7, 476/9, 515/1, 465/4, 
465/9, 465/3, 465/7, 465/2, 465/1, 459, 458 

LBK 4 Plochy ÚSES 

Novina 462, 190/4 
LBK 5 Plochy ÚSES Vítkov 471/2, 474/5, 474/4 
LBK 6 Plochy ÚSES Vítkov 187/4, 317/5, 317/4, 318/3, 518/4, 318/6, 318/4, 318/5, 318/2, 

317/3, 186/2, 187/18, 317/1, 187/6, 187/26, 187/8, 187/5, 491/5; 
488/2, 488/3, 447/4, 477/2, 491/3, 476/5, 476/1, 476/170, 476/173, 
476/8, 515/3, 447/3, 515/4, 476/171, 447/7, 447/5, 447/11, 129/3, 
447/2; 129/5, 123/3, 518/2, 514/2, 119, 436/2, 436/6, 436/1, 436/5, 
431, 432, 433, 434, 435, 437, 521, 442/1, 438, 439, 440, 518/4, 
518/6, 501/1 

Sokolov 2377/2, 3431/3, 3435/1, 2377/1, 1496/2, 1498/1, 4029, 4040/7, 
4037, 3431/1 

LBK 7 Plochy ÚSES 

Vítkov 307/1, 312, 187/4, 518/4  
LBK 9 Plochy ÚSES Hrušková 109/1, 1481, 1072/1, 1462 

Vítkov 442/1 LBC 1 Nad 
potokem 

Plochy ÚSES 
Novina 244/1, 244/2, 244/3, 440/1, 276/1 

LBC 2 Želez. 
hamr 

Plochy ÚSES Vítkov 442/1, 441/1, 441/2, 521 

LBC 3 Za 
světničkou 

Plochy ÚSES Hrušková 109/1, 62, 56 
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LBC 4 
V úžlabí 

Plochy ÚSES Hrušková 934/1, 983 

LBC 5 Za 
Michalem 

Plochy ÚSES Vítkov 372/1, 373/8, 373/6, 373/1, 373/4, 373/3, 373/5, 376 

LBC 6 U 
Květného 
vrchu 

Plochy ÚSES Hrušková 898, 897/1, 882, 884, 885/1, 885/2, 885/4, 885/3, 892, 1112/2 

LBC 7 Pařez Plochy ÚSES Novina 407, 333/1, 445, 503, 505 
LBC 8 U 
rozvodny 

Plochy ÚSES Vítkov 474/1, 474/11, 471/3, 470/4, 471/1, 475/1, 470/1, 470/5, 475/4, 
474/10 

LBC 9 U 
silnice 

Plochy ÚSES Vítkov 337/4, 337/6, 337/1, 338/3, 338/1, 338/4, 339, 323/1 

 
Protipovodňová opatření 
 

č. VPO označení využití k.ú.  p.č. 
O2 — opevnění břehu – chemička  Sokolov 1198/1, 1199/1, 1201 
O3 — protipovodňový val – centrum  Sokolov 8/1, 10, 9/5, 9/3 

 

7.2. Záměry, pro které lze pouze vyvlastnit 
7.2.1. Asanace 

 
č. asanace označení  lokalita k.ú.  p.č. 

A1 BI8 ul. Vítězná – sever Sokolov -3793, 3791/1, -3789, -3790, 3791/4, -3787, 3791/3, 
3788, 3782/2, 3782/1, -3791/6, -3794/2, 3792, 
3794/1, 3815 

A2 SO2, 
VZ2 

ul. Vítězná – jih Sokolov 3784, 3776/1, 3743, 3785/1, 3745, -3744, -3746 

A3 SV1, 
SN1 

Řadové garáže 
v Citické ulici 

Sokolov 4021/7, 4021/11 až 4021/90, 4021/92 až 4021/171, 
4021/173 až 4021/212  

A4 DP4, 
VP5 

Bytový dům u 
chemičky 
(východní spojka) 

Sokolov -1821, 1822 

 

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE POUZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO 
8.1.1. Veřejně prospěšné stavby 

Občanské vybavení 
 

č. VPS označení využití k.ú.  p.č. 
S44 OV2 rozšíření ploch gymnázia Sokolov -3619, -3620, 3562, 3622 
S45 OV8 výstavba vzdělávacího centra – 

knihovny 
Sokolov -3438, -3440, -3463, 3466 

S46 OV10 výstavba rozhledny Sokolov 4024/5 
S47 OZ1 stavby pro sport, komunikace a 

cyklostezky 
Sokolov 4021/238, 4021/1, 4021/239,  

S48 OZ2 stavby pro sport, kulturu (letní 
scéna apod.) a komunikace 

Sokolov 877/1, -1234/13, 880/2, 871/4 

S49 OZ3 dětská hřiště a stavby pro zimní 
sport (např. sáňkařská dráha) 

Sokolov 2012/1, 2012/8 

S50 OZ4 plochy pro pěší turistiku, sport a 
vzdělání (např. naučná stezka, 
hřiště apod.) 

Sokolov 4024/27, 4024/5, 4024/79, 4024/11, 
4024/20, 4024/30, 4024/32, 4024/29,  



Územní plán Sokolov –  I. Textová část územního plánu 53

S51 OH1 rozšíření stávajícího hřbitova Sokolov 2069, 2070 
S52 OH2 rozšíření stávajícího hřbitova Sokolov 1849, 2071 
S53 RK1 vodácké tábořiště Sokolov 4023, 4024/27 
S63 OV13 vybavení sportovně rekreačního 

areálu Bohemia (šatny a sociální 
zařízení, občerstvení, půjčovna 
potřeb, parkoviště apod.). 

Sokolov 877/1 

S64 OV14 vybavení sportovně rekreačního 
areálu Bohemia (šatny a sociální 
zařízení, občerstvení, půjčovna 
potřeb, apod.). 

Sokolov 877/1, 871/4 

 
8.1.2. Veřejně prospěšná opatření 

Plochy ochranné zeleně 
 

č. VPO označení využití k.ú.  p.č. 
O4 SN2 plochy ochranné zeleně mezi 

zástavbou města a průmyslovou 
zónou Sokolov – Staré Sedlo 

Sokolov 3991/4, 3991/7, 3991/8, 3991/2, 3991/5, 
3991/6, 4028/2, 3981/3 

 
Veřejná zeleň 
 

č. VPO označení využití k.ú.  p.č. 
O5 VZ1 veřejná zeleň Sokolov 3873/2, 3795/1, 3796, 3797, 3798, 3799, 

3815, 3794/1 
O6 VZ2 veřejná zeleň Sokolov 3782/1, 3782/2, 3791/4, 3784, 3785/1, 

3758/1, 3776/1, 3742, -3741,  
O7 VZ3 veřejná zeleň Sokolov 3873/1, 3774/1, 3774/2, 3873/5 
O8 VZ4 veřejná zeleň Sokolov 3758/15, 3758/1, 3747, 3745, 3748, 

3754/2, 3753/2, 3749, 3960/1, 3965, 
3955/2, 3964/2, 4084/6 

 
Ostatní záměry 
 

č. VPO označení využití k.ú.  p.č. 
O9 — naučná stezka Sokolov 4024/27, 4024/5, 4024/29 

 

9. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
 (a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) 

V území je navržena územní rezerva pro lanovku. Umístění záměru bude možné po 
vybudování západního obchvatu města (přeložka silnice II/210). 
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10. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 

ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
(a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) 

Pro vybrané plochy bude třeba zpracovat územní studii, která vyřeší parcelaci, trasování 
komunikací a inženýrských sítí: 

• BK1  • BK2 
• BK4  • BI1 + VP2 
• BI9  • BI10 + VP4 
• SO11 
Lhůta pro zápis územních studií do registru: 31. 12. 2011 
Dotčená území jsou zobrazena ve výkrese č. A1. Základní členění území. 
 

11. ROZSAH DOKUMENTACE 
(tj. údaj o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části) 

Územní plán Sokolov je vypracován v rozsahu 152 stran textu, z toho: 
• titulní strana, obsah a preambule opatření obecné povahy     7 stran 
• Textová část územního plánu      47 stran 
• Textová část odůvodnění územního plánu     97 stran 
• Poučení           1 strana  
 
Grafická část územního plánu Sokolov obsahuje 6 výkresů. 
Grafická část odůvodnění územního plánu Sokolov obsahuje 14 výkresů. 
 
 
 

II. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Grafická část Územního plánu Sokolov obsahuje následující výkresy v měřítcích: 
 
A1. Základní členění území        1 : 10 000 
A2a. Hlavní výkres        1 : 10 000 
A2b. Hlavní výkres – zastavěné území Sokolov    1 :   5 000 
A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina   1 :   5 000 
A3a. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (sever)   1 :   5 000 
A3b. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (jih)   1 :   5 000 
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Odůvodnění Územního plánu Sokolov obsahuje textovou a grafickou část. 
 

III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

ÚVODNÍ ČÁST 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 
1.1. Identifikační údaje města 

Kraj:     Karlovarský 
Pověřený obecní úřad:   Sokolov 
Stavební úřad:    Sokolov 
Obec:     město Sokolov 
Základní územní jednotka:  Sokolov 
Číslo ZÚJ:    560286 
Katastrální území:   Sokolov, Vítkov u Sokolova,  

Novina u Sokolova, Hrušková 
Výměra správního území:  2290 ha 
Nejnižší nadmořská výška:  cca 390 m n.m. (koryto Ohře)  
Nejvyšší nadmořská výška:  797 m n.m. (vrch Zelený močál) 
 

1.2. Smluvní zajištění zakázky 
Podkladem pro zpracování územního plánu Sokolov je smlouva o dílo č. 277/2004 ze 

dne 9. 6. 2004, na zpracování územního plánu (města) Sokolov v rozsahu jeho správního 
území, uzavřená mezi Městským úřadem Sokolov jako zadavatelem a pořizovatelem 
územního plánu a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako 
zpracovatelem územního plánu. 

 

1.3. Právní předpisy v oblasti územního plánování 
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 183/2006 Sb. – o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  
č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. 

 

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ 
2.1. Podklady řešení 
2.1.1. Základní podklady 

Smlouva o dílo č. 277/2004, uzavřená mezi objednatelem – městem Sokolov a zpracovatelem 
– f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Územního plánu (města) Sokolov 

Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) 
Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000) 
Mapy 1 : 50 000 11–12, 11–14, 11–21, 11–23 
Letecké snímky – k.ú. Sokolov (1998); k.ú. Sokolov, Vítkov a Novina (2003) 
Mapa města Sokolova, měřítko neuvedeno (Fornica, 1996) 
Plán města (SHOCART 2001 – 1 : 12 000, Marco Polo 2001 – 1 : 10 000) 
Publikace 80 měst ČR (P.F. art, spol. s r.o., Brno, 2004) 
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Konzultace na MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, p. Šviráková 
Vlastní průzkum v terénu 
ÚP města Sokolov – Průzkumy a rozbory (Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., 2004) 
Schválené Zadání ÚP města Sokolov včetně doručených vyjádření (2005) 
ÚP města Sokolov – Koncept územního plánu (Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., 2005) 
Schválené Souborné stanovisko ÚP města Sokolov včetně příloh – registrační list, usnesení 

zastupitelstva, Stanovisko NOÚP, dohody s dotčenými orgány státní správy, vyjádření 
k ZPF, vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek (2006) 

Projednání konceptu ÚP města Sokolov – dokladová část (2006) 
Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu 
 
2.1.2. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady 

Dokumentace pokrývající celé správní území 
Územní plán sídelního útvaru Sokolov (Krajská projektová organizace Stavoprojekt Plzeň, 

projektové středisko architektonické tvorby Karlovy Vary, vedoucí střediska Ing. arch. 
František Belecký, hlavní projektant Ing. arch. František Prskavec; červen 1985) 

Změna č. 1 ÚPnSÚ Sokolov (AIA Stavoprojekt spol. s r.o., Karlovy Vary,  
Ing. arch. A. Kasková, červen 1994) 

Změna č. 2 ÚPnSÚ Sokolov – průzkumy a rozbory, zadání (Ing. arch. A. Kasková, Karlovy 
Vary, září 1999) 

Změna č. 3 ÚPnSÚ Sokolov – Těšovice (Ing. arch. Alexandra Kasková, návrh změny ÚP 
červen 2004) 

Změna č. 4 ÚPnSÚ (Ing. arch. Ivan Štros, návrh změny ÚP, září 2004) 
Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace (Institut 

regionálního a územního plánování, spol. s r.o., Na vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary, 
Ing. arch. Jaroslav Jelínek; schváleno listopad 2001) 

Vyhodnocení ÚP VÚC na území Karlovarského Kraje (UK-24, Ing. arch. Pavel Koubek, 
12/2006). 

Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje – koncept ÚP VÚC  
(UP-24, spol. s r.o., ateliér pro urbanismus a územní plánování, Perucká 11a, 120 00, 
Praha 2, Ing. arch. Vlasta Poláčková; 6/2005) 

Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku (T-plan spol. s r.o., 
červen 2004) 

Urbanistická studie západní části Sokolovska (UP-24, 6/2005) 
Studie Výběr ploch pro lokalizaci strategických průmyslových zón v ČR – Karlovarský kraj 

(Atelier T-plan s.r.o. Praha, 2001, objednatel agentura CzechInvest, Krajský úřad 
Karlovarského kraje) 

Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve – Medard (UP-24, s.r.o., Ing. arch. Vlasta 
Poláčková, 2005) 

 
Dílčí dokumentace 

RP Sokolov, ul. Husitská, Vítězná, II/210 (Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář, 
1998, schváleno 1999) 

Změna č. 1 Regulačního plánu Sokolov, ul. Husitská, ul. Vítězná, II/210 (Ing. arch. Alexandra 
Kasková, 10/2006) 

ZS dostavba území ul. Lipová, Sokolov (Jurica, stavební a projekční kancelář, Sokolov, 2000) 
Vodní areál Michal – celková studie stavby (Design, spol. s r.o. Praha, 5/2003) 
US Sokolov, koncepce parků „Okolo Sokolova“ (Roman Koucký, Architektonická kancelář, 

Praha; Ing. Milena Nováková, zahradní a krajinářská architektura, Karlovy Vary; leden 
2004) – digitální podoba 

US Rekreační park Bohemia, Sokolov (Storing spol. s r.o., Liberec, 9/2004) 
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US Náměstí sídliště Michal, Sokolov (Storing spol. s r.o., Liberec, 9/2004) 
US Sídliště M. Majerové, zástavba při Křižíkově ulici (Storing spol. s r.o., Liberec, 9/2004) 
Investiční záměr – Sportovní centrum s penzionem Hrušková (JILO, 2005) 
Projekt Sběrný dvůr a parkoviště (Ing. Ladislav Hobl, 2004) 
Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo – vstupní analýza (Investorsko inženýrská a.s., 2004) 
Rekultivace výsypky Silvestr II.a – studie lesoparku (Zahradní a parková architektura 

Mariánské Lázně, 2003) 
Revitalizace lomu Gsteinigt (Zahradní a parková architektura Mariánské Lázně, 2003) 
Sportovní osa Sokolova, ideová studie (Doc. Ing. arch. Roman Koucký, 04/2006) 
Multifunkční informační a vzdělávací centrum Sokolovska – knihovna, DUR (Ing. arch. 

Roman Koucký, 10/2006) 
Územní rozhodnutí ke stavbě Výrobní a skladovací objekt společnosti KRUFIN – Sokolov 

s.r.o. (MěÚ Sokolov, odbor stavebního řádu, 7. 11. 2006), včetně výkresu 
 

2.1.3. Oborové podklady 

Demografie 
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti – Sokolov 

(ČSÚ, 2003) 
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů z r. 1991 (konzultace na ČSÚ) 
Statistický lexikon obcí České republiky (SEVT a.s., 1992) 

 
Ochrana nemovitých kulturních památek 

Seznam nemovitých kulturních památek 
Vladimír Prokop: Kapitoly z dějin Sokolovska (Okresní muzeum Sokolov, 1994) 
Sokolov 1945 – 1975 (MěNV Sokolov, 1975) 
Sokolovsko (ONV, 1985) 
Sokolov – o historii a současnosti města Sokolova (MěÚ Sokolov, tisk Fornica, 1996) 
Sokolov 99 – 02 (Josef Fencl, 2002) 
  

Ochrana přírody a krajiny 
Oznámení o registraci VKP Zámecký park (2/1993) – poskytl MěÚ Sokolov 
Oznámení o registraci VKP Husovy sady (2/1993) – poskytl MěÚ Sokolov 
Oznámení o registraci VKP Vítkov (2/1993) – poskytl MěÚ Sokolov 
Karta památného stromu Topol u zámeckého parku (6/2001) – poskytl MěÚ Sokolov 
Karta památného stromu Dub na Novině (9/2001) – poskytl MěÚ Sokolov 
Zákres hranice CHKO Slavkovský les do mapy 1 : 50 000 
Zonace CHKO Slavkovský les – digitálně 
Martin Culek a kol.: Biogeografické členění ČR (ENIGMA, Praha, 1996) 
Neuhäuslová Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Academia, Praha, 1998) 
Konzultace na MěÚ Sokolov, ul. Jednoty, odbor životního prostředí 
 

Územní systém ekologické stability 
ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES 1 : 50 000 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 1996) 
Generel lokálního ÚSES 1 : 25 000 (Dr. Karel Nykles, Ekologiam, Mariánské Lázně, 1997) 
Územní systém ekologické stability města Sokolov 1 : 5 000 (RNDr. Jan Křivanec – 

Ekoslužby, Karlovy Vary, květen 2004) 
Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace (Institut 

regionálního a územního plánování, spol. s r.o., Na vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary, 
Ing. arch. Jaroslav Jelínek; schváleno listopad 2001) 
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Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje – koncept ÚP VÚC  
(UP-24, spol. s r.o., ateliér pro urbanismus a územní plánování, Perucká 11a, 120 00, 
Praha 2, Ing. arch. Vlasta Poláčková; 6/2005) 

 
Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

Mapa ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů 1 : 50 000 (Český inspektorát lázní a 
zřídel, MZ ČR, 2001) – zákresy o. p. přírodních léčivých zdrojů a hranice CHOPAV 
Slavkovský les 
 
Zemědělský půdní fond 

Mapy BPEJ správního území – digitální podklad 
Databáze SPI Katastru nemovitostí 
Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Ohře se sídlem v Ústí nad 

Labem, pracoviště Karlovy Vary, k existenci vodních toků, hlavních melioračních 
zařízení a jiných melioračních zařízení ve správě ZVHS v území (2004) 

Konzultace na Krajském úřadě Karlovy Vary, oddělení ochrany krajiny a zemědělství, Ing. 
Nováková (vymezení hranice zastavěného území) 
 
Lesy 

Informace o lesích ve správním území města – výpis z katastru nemovitostí (7/2004) 
Informace o správcích lesa v majetku ČR (MěÚ Sokolov) 

 
Dopravní infrastruktura 

Rozšíření sil. I/6 na čtyřpruh (územní řízení) – v digitální podobě 
Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí, 1 : 1 000, DZS (vydáno staveb. povolení) 
Zákres kruhové křižovatky u MěÚ Rokycanova (MěÚ Sokolov) 
Zákres kruhové křižovatky u polikliniky (MěÚ Sokolov) 
Plánovaná přestavba komunikace Vítězná a okružní křižovatka Vítězná – Vítkovská, 1 : 2 000 
Seznam silnic ve správním území Sokolova se zákresem 
Turistické mapy KČT 1 : 50 000 – Krušné hory, Kraslicko (1999); Slavkovský les a 

Mariánské Lázně (2002) 
Cyklistická mapa Karlovarský kraj 1 : 75 000 (Geodézie ČS a.s., 2004) – cyklistické a 

turistické trasy  
Silniční mapy stávající a návrhové silniční sítě dle Programu rozvoje, 1 : 100 000, KSÚS 

Karlovarského kraje 
Územní plán Svatava, doprava (Ing. arch. Kasková) 
Textová část kapitoly doprava ÚPO Těšovice, včetně situace u MÚK Sokolov na R6 
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2000 (ŘSD ČR) 
Průzkum a prognóza intenzit dálkové silniční nákladní dopravy v Karlovarském kraji (EDIP 

s.r.o. Liberec, 2004) 
Návrh cyklistických tras v Sokolově, digitální zákres (MěÚ Sokolov) 
Návrh na zřízení terminálu integrovaného dopravního systému v žst. Sokolov (Hospodářská a 

sociální rada Sokolovska, dopravní komise, 2004) 
Zadávací podmínky modernizace žst. Sokolov (SDC Karlovy Vary) 
Počty vlaků v žst. Sokolov, provozní technolog žst. 
Dopravní terminál Sokolov (JPD, PETRING, 06/2005) 
Modernizace ŽST Sokolov (SUDOP Ústí n. Labem, DÚR 2005) 
Generel cyklistické dopravy v Sokolově (EDIP Liberec, koncept 09/2005) 
Sil. III/00630 Královské Poříčí – Sokolov (DÚR, Pragoprojekt Karlovy Vary) 
Dopravně inženýrská studie vlivu plánovaného obchodního zařízení v sídlišti Michal na 

komunikační síť města (EDIP Liberec, 02/2005) 
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Využití ploch depa autobusů v sídlišti Michal, zákres do leteckého snímku (Město Sokolov, 
10/2005) 

Aktualizace výstavby dálnic a rychlostních silnic (ŘSD ČR,12/2006) 
II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (Valbek spol. s r.o., 06/2006) 
Michal – cyklostezka 10.31, projektová dokumentace pro územní řízení (Ing. Jiří Leitgeb, 

CSc, 01/2005) 
Cyklostezka z Karlových Varů do Chebu – úsek na správním území Sokolova (kolem řeky 

Ohře – vlakového nádraží – směr Královské Poříčí) 
Cyklostezka Cheb – Sokolov, 1. etapa, DSP, (Ing. Jiří Ševčík, Ing. Petr Král, 02/2005) 
Sokolov – generel cyklistické dopravy (EDIP, s.r.o. 03/2006) 
Sokolov – nábřeží Ohře, úprava nábřeží uložením parovodu do země, protipovodňový val a 

cyklostezka, investiční záměr (KV engineering, spol. s r.o., 04/2006) 
Studie proveditelnosti rekonstrukce parovodu Sokolov (úsek klášter – nábřeží – lesopark 

v Sokolově) – cyklostezka 
DTS Autobusové nádraží 2. stavba (PETRING, 09/2006) 
Okružní křižovatka K. H. Borovského, Sokolov, DUR (SM projekt, 07/2006), dopravní 

napojení bývalého areálu ČSAD – ul. Marie Majerové 
Oznámení o zahájení územního řízení stavby Okružní křižovatky Sokolov (MěÚ Sokolov, 

OSÚ, 10. 11. 2006) 
Sokolov, návrh řešení dopravy v klidu (EDIP, Liberec, s.r.o., 06/2006) 
Dopravní řešení u vlakového nádraží 
 
Konzultace: 
Město Sokolov, odbor rozvoje města – p. Šviráková 
– Ing. Faust (cyklistické trasy) 
– Ing. Merxbauer – projektant dopravy 
Pragoprojekt Karlovy Vary – Ing. Štefka (východní spojka) 
SUDOP Ústí nad Labem – Ing. Váňa (modernizace ŽST Sokolov) 

 
Vodní hospodářství 

Hydrogeologické poměry ČSSR – díl I. a II. (1970) 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (Vodorozvoj Praha, 2004; schváleno 

10. 3. 2005) 
Podklady z KÚ Karlovarského kraje, ŽP, vodní hospodářství 
Pasport Ohře, investiční akce 2004 – 2008 (Povodí Ohře, Karlovy Vary) 
Zákresy vodovodů a kanalizací (VEOLIA Voda a.s., Sokolov) – digitálně 
Podklady z MěÚ Sokolov, ŽP, vodní hospodářství 
Studie záplavového území toku Lobezský potok, km 0,000 – 4,000 (Vodní cesty a.s., 

06/2005) 
Stanovení záplavového území toku Lobezský potok (Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství, 9/2005) 
Digitální povodňový plán Karlovarského kraje – výtisk z grafické části (Hydrosoft Veleslavín 

s.r.o., 3/2006)  
Záplavové území Ohře Okounov – VD Skalka, povodňový model (POH, HEPS Terezín 

06/2007) 
Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor ŽPaZ – stanovení záplavového 

území řeky Ohře (25. 3. 2008) 
Vodní areál Michal – inženýrské sítě, výkresová část vodovod, kanalizace, splašková 

kanalizace (PETRING, 07/2003) 
Sokolov – ČSOV – Čerpací stanice odpadních vod – Dolní pásmo – Oznámení o zahájení 

vodoprávního řízení (MěÚ Sokolov, OŽP, 31. 10. 2006) 
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Elektrická energie 
Zákresy vedení VVN 220 kV, souřadnice lomových bodů (3 vedení) – ČEPS a.s., provozní 

správa Západ, Kadaň 
Zákres vedení 220 kV Vítkov – Vřesová a 110 kV Vítkov – Jehličná, Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. (digitálně) 
Orientační zákresy vedení 110 kV, 22 kV a 10 kV – ZČE, úsek distribuce, Cheb 
Západočeská energetika, a.s., pracoviště Cheb – podklady 
ČEPS, a.s., Provozní správa Západ, TR Hradec – podklady 
 

Plyn 
Zákres vedení VTL, STL, NTL (MěÚ Sokolov, p. Faust; digitálně) 
Hexion Speciality Chemicals – zákres 
Západočeská plynárenská, a.s., pracoviště Karlovy Vary  

 
Teplo 

Zákres vedení parovodů – primární síť (MěÚ Sokolov, p. Faust; Elektrárna Tisová; digitálně) 
Zákres parovodu v areálu Hexion Speciality Chemicals 
Zákres vedení teplovodů – sekundární síť (Sokolovská bytová, a.s., září 2004) 
ČEZ, a.s. Elektrárna Tisová 
Sokolovská bytová s.r.o. 
Studie proveditelnosti rekonstrukce parovodu Sokolov; Vyhodnocení optimální koncepce 

rekonstrukce parovodu v úseku klášter – nábřeží – lesopark v Sokolově (Ortep s.r.o., 
12/2005) 
 
Spoje 

Trasy dálkových sdělovacích vedení (Český Telecom) – digitálně 
Trasy místních sdělovacích vedení (Český Telecom) 
O2 / Český Telecom, a.s., středisko Karlovy Vary – dokumentace liniových staveb 
O2 / Český Telecom, a.s., středisko Karlovy Vary – kabelové sítě Plzeň 
České radiokomunikace, a.s., ÚTS Strahov – zákres RR spojů a televizního převaděče 

(digitálně) 
Eurotel Praha, s.r.o. – oddělení přípravy výstavby – RR spoje 
T-Mobile, a.s., Praha – RR spoje 
Vodafone, a.s. – RR spoje 

 
Odpady 

Projekt Sběrný dvůr a parkoviště (Ing. Ladislav Hobl, 2004) 
Provozovaná zařízení k nakládání s odpady (MěÚ Sokolov, 2005) 
Plán odpadového hospodářství města Sokolova (Ekoinvest Sokolov spol. s r.o., 08/2005) 

 
Ochrana nerostných surovin, těžba 

Mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000 (Geofond ČR, Praha) 
Rozhodnutí o stanovení dobývacích prostorů ve správním území města Sokolov – texty 

rozhodnutí a souřadnice poskytl Obvodní báňský úřad Sokolov 
Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s. Most, 
říjen 2003) – digitálně na CD 

Mapy poddolovaných území 1 : 50 000 (Geofond ČR, Praha) 
Mapa hodnocení poddolovaných ploch – klasifikace a kategorizace ploch postižených důlní 

činností po hlubinné těžbě hnědého uhlí, těžbě rud a radioaktivních surovin v okrese 
Sokolov 1 : 25 000 (Geologické služby spol. s r.o., Chomutov, 1996) 
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Přehledná mapa vlivů důlní činnosti na terén 1 : 50 000 (Geologické služby spol. s r.o. 
Chomutov) 

Přehodnocení ložiskového území Sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy 
krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury (Geologické služby spol. s r.o., Chomutov, 1994) 

Digitální vektorová data od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. (závazné linie těžby, 
dobývací prostory, ochranné pásmo města Sokolova, vytěžené plochy hlubinných dolů) 

Ing. Jaroslav Jiskra: Z historie uhelných lomů na Sokolovsku – část 
Propagační materiál Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. „Proces posuzování vlivů na 

životní prostředí“ 
Rekultivace západní části lomu Michal (Leitgeb Karlovy Vary, 3/1997) – základní údaje, 

technická část návrhu rekultivace, souhrnné posouzení stavby, hlavní situace 1 : 2000 
Rekultivace východní části lomu Michal (BP Plzeň, 12/1996) – technická zpráva, situace 

rozdělení ploch 1 : 2000 
Plán otvírky, přípravy a dobývání – Kamenolom Vítkov (Horna – doprava a mechanizace, 

s.r.o., 05/2005) 
Posouzení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci Kamenolomu Vítkov (Ing. Jiří 

Leitgeb, CSc, 03/2006) 
Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Dolní Rychnov (OBÚ v Sokolově, 1. 9. 2006) 
Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Sokolov (OBÚ v Sokolově, 5. 10. 2006) 
Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Vítkov (OBÚ v Sokolově, 11. 1. 2006) 
Rozhodnutí o zrušení chráněného ložiskového území Vítkov (MŽP, odbor výkonu státní 

správy IV, 7. 6. 2006) 
Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Tisová (OBÚ v Sokolově, 14. 11. 2007) 
Územní rozhodnutí o ochranném pásmu obcí (OkÚ Sokolov, 12. 5. 1992) 
Rozhodnutí o schválení dokumentace „Zvláštní režim Plánu sanací a rekultivací na období 

2006 – 2010“, zprac. R-princip Most s.r.o., 11/2005 (MŽP, odbor výkonu státní správy 
IV, 29. 12. 2005) 
 
Civilní ochrana 

Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Plzeň k existenci vojenských inženýrských 
sítí, staveb a jiných zájmů VUSS v území – dopis ze dne 22. 7. 2004 

Povodňový plán města, revize ze dne 2. 2. 2004 
Zákresy ohrožení města při mimořádných událostech – ochranná pásma (Ing. Hrdlička, 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje) 
Ochranné pásmo výroby (Hexion Speciality Chemicals) – rozhodnutí a zákres 
Zóna havarijního plánování (Hexion Speciality Chemicals) – zákres 
Seznam improvizovaných úkrytů budovaných svépomocí (civilní ochrana) – výpis z MěÚ 
Přehled stálých úkrytů – výpis z MěÚ (2/2004) 

 

2.2. Digitální zpracování územního plánu 
Územní plán Sokolov je zpracováván digitálním způsobem v programu MicroStation, tj. 

ve formátu .dgn. 
Pro zpracování zakázky byly využity katastrální mapy v digitální podobě, poskytnuté 

pořizovatelem, MěÚ Sokolov. Mapy byly poskytnuty v programu MicroStation, s obsahem 
odpovídajícím katastrálním mapám k 11/2006. 

Při zpracování etap územního plánu byly provedeny opravy této mapy – byla upravena 
vrstva místních názvů a ulic. Na základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny 
datové vrstvy územního plánu. 
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A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ 

SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 
1. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů. 
 

1.1. Vztahy na úrovni kraje 
Základní prostorové vztahy k ostatním významným centrům se realizují podél 

„podkrušnohorské magistrály“, tj. jihozápadně směrem k Chebu a severovýchodně ke 
Karlovým Varům. Území je v Politice územního rozvoje klasifikováno jako rozvojová osa 
OS8. Toto se odráží rovněž v základních směrech vedení dopravní a technické infrastruktury. 
Zároveň je tento směr posílen i tokem Ohře, podél které prochází nadregionální biokoridor. 

Územní plán Sokolov tyto vztahy respektuje, nadřazené dopravní stavby, stavby 
technické infrastruktury a prvky NR-R ÚSES zapracovává s upřesněním do měřítka řešení ÚP 
Sokolov. 

 

1.2. Vztahy regionální 
Město Sokolov zaujímá v systému osídlení významné místo na úrovni regionální. 

Poskytuje jak pro své obyvatele, tak pro menší sídla v blízkém okolí i ve vzdálenějších 
oblastech díky husté síti dopravního spojení nejen široké spektrum základních služeb 
(zařízení školní a předškolní, sportovní, zdravotnická a sociální, obchod a další komerční 
služby), ale rovněž plní vyšší obslužnou funkci převážně v nabídce vyšších stupňů 
zdravotnictví, školství, kultury, obchodu a zvláště pracovních příležitostí. Sokolov je též 
administrativní centrum (sídlo orgánů státní správy). 

Územní plán reflektuje význam sídla volbou škály ploch s rozdílným způsobem využití, 
zvláště v oblasti občanského vybavení, výrobních ploch (nová průmyslová zóna) a širokou 
škálou ploch smíšené výroby. 

 
Turistické využití oblasti je dosud nízké vzhledem ke konkurenci sousedních, 

atraktivnějších lokalit, jako jsou lázeňské Karlovy Vary, historický Cheb či město a hrad 
Loket.  

Územní plán však reflektuje zájem města i regionu o posílení turistického využití oblasti 
a navrhuje širokou škálu ploch, staveb a aktivit pro posílení turistického ruchu: 

• Vymezuje plochy pro lesoparky a sportovní plochy se zelení, zařazené jako plochy 
s rozdílným způsobem využití „Občanské vybavení – sport v zeleni“. 

• Navrhuje síť cyklotras a cyklostezek s předpokladem pokračování na území sousedních 
obcí. 

• Respektuje studii lokality jezera Medard v blízkosti města a ze studie do územního 
plánu zapracovává plochu pro rozhlednu, tábořiště pro vodáky, trasu pro naučnou 
stezku a jako územní rezervu lanovku přes Jižní lom. 
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1.3. Sousední obce 
Řešené území sousedí s obcemi a jejich katastrálními územími: 
SZ  – obec Svatava (k.ú. Čistá u Svatavy, k.ú. Svatava) 
S  – obec Královské Poříčí (k.ú. Královské Poříčí) 

– obec Těšovice (k.ú. Těšovice) 
SV – obec Staré Sedlo (k.ú. Staré Sedlo u Sokolova) 
V  – obec Loket (k.ú. Dvory u Lokte, k.ú. Nadlesí) 
JV  – obec Horní Slavkov (k.ú. Třídomí) 

– obec Rovná (k.ú. Milíře u Rovné) 
J  – obec Březová (k.ú. Lobzy u Březové, k.ú. Paseka u Březové) 
JZ  – obec Dolní Rychnov (k.ú. Dolní Rychnov) 

– obec Březová (k.ú. Tisová u Sokolova) 
Z  – obec Citice (k.ú. Citice) 
 
Svatava, Dolní Rychnov, Těšovice 
Území města Sokolova je těsně spjato se třemi dalšími obcemi, které byly před r. 1990 

součástí správního území města Sokolova – dnešní obce Svatava, Dolní Rychnov a Těšovice. 
Město má s těmito obcemi těsné územní vztahy: 

• zastavěné území Sokolova místy plynule přechází do zastavěných území těchto obcí, 
• obyvatelstvo obcí využívá město jako centrum dojížďky a docházky za prací a rovněž 

jako zdroj nadřazených služeb (školství, zdravotnictví, obchod, apod.), 
• rozvoj města zároveň ovlivnil i rozvoj těchto obcí natolik, že rovněž tyto obce jsou 

částečně cílem dojížďky za prací ze Sokolova, 
• město má s obcemi těsně provázaný komunikační systém, který se v budoucnu po 

vybudování přeložek komunikací ještě rozšíří, 
• město má s obcemi zřízenu společnou městskou hromadnou dopravu, 
• sítě technické infrastruktury jsou těsně propojené, trasy od zdrojů k cíli odběru 

procházejí často přes několik obcí, 
• trasy územního systému ekologické stability jsou těsně provázány, 
• sídla se těsně ovlivňují i vlivy na životní prostředí (hluk, prach, znečištění ovzduší, 

apod.). 
 
V důsledku osamostatnění těchto tří obcí začátkem 90. let je zástavba města Sokolov ze 

severu, západu a jihu omezena katastrální hranicí správního území, na zbývající straně je 
základní rozvojové území omezeno silnicí I. třídy (v budoucnu rychlostní komunikace), plnící 
funkci nepřekročitelné bariéry. Mimo to je na severní straně limitována plochami těžby. 

Uvnitř tohoto prostoru probíhá rozvoj centrálního sídla již několik desetiletí a v současné 
době je území prakticky z 95 % buď zastavěno nebo je jeho rozvoj vyloučen limity využití 
území. Proto je zřejmé, že po úplném naplnění bude tlak na rozvoj zástavby pokračovat 
v navazujících katastrech ostatních obcí, se Sokolovem prostorově provázaných. Tento fakt 
by měly následně reflektovat územní plány sousedních obcí. 

Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP 
Sokolov navrženy následující stavby, zasahující na území sousedních obcí:  

 
Svatava 
• přeložka silnice II/210 a silnice II/181, včetně dopravního uzle na styku těchto silnic, 
• lávka přes silnici do Citic a nákladové nádraží 
• lanovka v tomtéž směru (územní rezerva) 
 



Těšovice 
• rozšíření silnice I/6 na R6, včetně napojení účelové komunikace do Těšovic při sjezdu 

z I/6 do Sokolova, 
• navržená východní spojka (okrajově). 
 
Dolní Rychnov 
• rozšíření silnice I/6 na R6, 
• obsluha území golfového hřiště na k.ú. Dolní Rychnov z místní komunikace v k.ú. 

Vítkov. 
 
Staré Sedlo, Březová, Královské Poříčí, Citice 
Jedná se o obce, které nejsou těsně srostlé se Sokolovem, ale jejichž správní území 

sousedí se správním územím města a jejich zastavěná území nejsou příliš vzdálena od 
vlastního města. I zde dochází k vzájemnému ovlivňování sídel, i když v menší míře; 
významná je v tomto smyslu dopravní infrastruktura. 

Zvláštním případem je obec Královské Poříčí, která nemá těsné územní vztahy s vlastním 
městem, protože je od Sokolova oddělena řekou Ohří, je však ve vlivu ochranných pásem 
výroby a bezpečnosti výroby chemických závodů Hexion Speciality Chemicals na území 
Sokolova. 

 
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP 

Sokolov navrženy následující stavby, zasahující na území sousedních obcí:  
Královské Poříčí 
• přeložka silnice II/181, 
• navržená východní spojka. 
 
Staré Sedlo  
• mezi obcí Staré Sedlo a k.ú. Vítkov je navržena průmyslová zóna, zasahující do území 

obou obcí, 
• navržená kanalizace obce Staré Sedlo je vedena na ČOV Sokolov. 
 
Loket, Horní Slavkov, Rovná 
Výše uvedené obce sousedí okrajovými částmi se správním územím Sokolova, převážně 

v lesnatých oblastech. Územní vztahy Sokolova s těmito obcemi nejsou významné. 
 

2. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE KRAJE 
2.1. Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské 

aglomerace  
Zpracovatel: Institut regionálního a územního plánování, spol. s r.o., Na vyhlídce 53,  

360 21 Karlovy Vary, Ing. arch. Jaroslav Jelínek. 
Řešené území: okresy Karlovy Vary a Sokolov; schváleno 24. 11. 2001. 
Revize: Vyhodnocení ÚP VÚC na území Karlovarského Kraje (UK-24, Ing. arch. Pavel 

Koubek, 12/2006). 
 
Tento ÚP VÚC zobrazuje stávající limity využití území a jiné limitující prvky, některé 

specifické druhy funkčního využití území (obytné, rekreační, lázeňské, výrobní) a stávající a 
navrhované stavby pro dopravu a technickou infrastrukturu. 

Limity využití území vyjádřené v ÚP Sokolov byly s ÚP VÚC konzultovány – v ÚP 
Sokolov jsou zobrazeny ty, které se dotýkají řešeného území, avšak v podrobnosti přesnější 
než v ÚP VÚC. 
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Z návrhů funkčních ploch nadmístního významu (po revizi) jsou závazné plochy „B“ – 
průmyslová zóna a plocha „E“ – rekreace. Obě plochy jsou v ÚP Sokolov zapracovány jako 
PZ Sokolov – Staré Sedlo a areál Michal, v upraveném tvaru (lokalizace na konkrétní 
pozemky). 

Z dopravních staveb řešených v ÚP VÚC do území ÚP Sokolov zasahují: 
• přestavba silnice I/6 na R6 – rozšíření komunikace na čtyřpruh, mimoúrovňové sjezdy, 

doplněné s kruhovými křižovatkami (stavba D4 po revizi), 
• přeložka II/210, západní obchvat (stavba D22 po revizi), 
• přeložka II/181, severní obchvat (stavba D23 po revizi). 
 
Ze staveb technické infrastruktury řešených v ÚP VÚC do území ÚP Sokolov zasahují: 
• výstavba 2 ×110 kV RZ Vítkov – RZ Drmoul (stavba E4 a CH12), 
• dálkový sdělovací kabel Nový Kostel – Sokolov (CH22). 
Stavby CH12 a CH22 nebyly do ÚP Sokolov zapracovány vzhledem k tomu, že 

u zmíněných staveb nedošlo ještě k ustálení trasy a dohodě dotčených orgánů a budou 
dořešeny v Zásadách územního rozvoje (ZÚR). 

Vyhodnocení: ÚP Sokolov není v rozporu s ÚP VÚC Karlovarsko-sokolovské 
aglomerace v rozsahu závazných částí ÚP VÚC. 

 

2.2. Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje  
Zpracovatel: UP-24, spol. s r.o., ateliér pro urbanismus a územní plánování, Perucká 11a, 

120 00, Praha 2, Ing. arch. Vlasta Poláčková. 
Řešené území: okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. 
Etapa: zadání schváleno 24. 6. 2004, koncept ÚP VÚC zpracován 6/2005, bude 

dokončeno jak Zásady územního rozvoje. 
 
Z rozvojových ploch řeší ÚP VÚC: 
• průmyslovou zónu Sokolov – Staré Sedlo 
• rozvojové plochy v segmentu mezi silnicemi I/6, II/210 a katastrální hranicí 
 
Z předchozího ÚP VÚC přejímá tento ÚP VÚC pro řešené území ÚP Sokolov 

následující dopravní stavby: 
• přestavba silnice I/6 na R6 – rozšíření komunikace na čtyřpruh, mimoúrovňové sjezdy 
• přeložka II/181 (sever) 
• přeložka II/210 (západ, za klášterem) 
 
Z nadřazených inženýrských sítí řeší: 
• výstavbu dalšího vedení VVN 110 kV z rozvodny Vítkov do rozvodny Drmoul – tato 

stavba nebyla do ÚP Sokolov přejata po konzultaci na RZ (trasa ještě není ustálena), 
• zásobování průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo teplem z elektrárny Tisová – tato 

stavba nebyla do ÚP Sokolov přejata po konzultaci s ETI (zásobování teplem průmyslové 
zóny bude řešeno jinou trasou). 

 
Vyhodnocení: ÚP Sokolov není v rozporu s rozpracovaným ÚP VÚC Karlovarského 

kraje, kromě rozvoje inženýrských sítí, které budou dořešeny v Zásadách územního rozvoje. 
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2.3. Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na 
Sokolovsku  

Zpracovatel: T-plan spol. s r.o., 2004. 
Řešené území: území širšího okolí města Sokolova (vymezení dle názvu). 
 
Územní prognóza je zpracována v měřítku 1 : 25 000. Zobrazuje navrhované změny 

v území a rozvojové plochy v souladu se známým stavem území. 
Správní území města Sokolova je zařazeno do segmentu C „Městský segment Sokolov“. 
Doprava: Je zde vyznačena přestavba silnice I/6 na rychlostní a přeložky silnic II/210 a 

II/181, které se po realizaci rychlostní komunikace stanou částečně součástí její doprovodné 
komunikace II/606. Počítá se i s přeložkou místní komunikace na Královské Poříčí. 

Rozvojové plochy: Počítá se zde s rozvojem na volných plochách mezi II/210 a 
zástavbou a dále v segmentu silnice II/210, I/6 a místní komunikace západně od nich. 

Rekultivace: Ve všech lokalitách navazujících na správní území města Sokolova jsou již 
vyznačeny plochy rekultivací (včetně členění na lesní, vodní a zemědělskou), mimo území 
dolu Jiří, kde jsou vyznačena alternativní řešení. 

 
Vyhodnocení: Vzhledem k malé podrobnosti dokumentace ÚPg lze konstatovat, že ÚP 

Sokolov není v rozporu s ÚPg. 
 
 

B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Pro územní plán Sokolov bylo zpracováno, projednáno a schváleno Zadání, které bylo 
předáno zpracovateli jako závazný podklad. Toto Zadání stanovuje úkoly pro řešení územního 
plánu. Požadavky Zadání ÚP Sokolova byly splněny, s následujícími upřesněními: 

• Požadavky plynoucí ze schváleného ÚP VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace byly 
zapracovány. Požadavky rozpracovaného ÚP VÚC Karlovarského kraje byly rovněž 
zapracovány, mimo některé stavby inženýrských sítí, jak je uvedeno v kap. A.2. 

• Odhad možného nárůstu 1250 obyvatel na 10 – 15 let ÚP Sokolov naplnil, vymezil 
obytné plochy v rozsahu pro cca 2900 obyvatel. 

• ÚSES – zapracován dle plánu ÚSES, místní odchylky uvedeny v textové části 
odůvodnění. 

• Ochrana ZPF – Přednostně zastavovány pozemky v ZÚ a plochy mimo ZPF; dále 
plochy na ZPF mimo ZÚ v již odsouhlasených lokalitách dle platného ÚPnSÚ; dále 
zastavovány v třídách ochrany III. až V. 

• Ochrana PUPFL – Zadání nebylo zcela splněno, protože v ÚP dochází k záborům 
PUPFL, které jsou vyhodnoceny a popsány v samostatné kapitole odůvodnění.  

• Ochrana ovzduší – navrženo vymístění dopravy z města formou obchvatů, regulace 
umísťování nových zdrojů znečištění ovzduší a vymezena koncepce vytápění. 

• Ochrana před hlukem – navrženo vymístění dopravy z města formou obchvatů. 
Protihluková opatření nebyla navržena – u stávající zástavby nelze nevyhovující 
situaci vyřešit v územním plánu; u navrhované zástavby byla problematická místa 
řešena vhodným navrženým způsobem využití. Nová čistě obytná výstavba 
umísťována mimo hlavní dopravní tahy, do blízkosti dopravy umístěny nové plochy 
smíšené nebo výrobní. 

• Problematika garáží autobusů a autobusového nádraží byla řešena zapracováním nové 
dopravní koncepce (dopravní terminál), uvolněné plochy mají navrženo nové funkční 
využití, zapracován projekt podchodu pod železniční stanicí; doplněny plochy 
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parkovišť, garáží a nové plánované cyklotrasy a cyklostezky. Úseky nově budovaných 
cyklostezek, ať již v souběhu se stávající komunikací rozšířením nebo jako 
cyklostezky v krajině, byly zároveň zapracovány do veřejně prospěšných staveb a 
úseky záborů ZPF a PUPFL vyhodnoceny. 

• Odkanalizování a zásobování pitnou vodou řešeno – návrhové plochy připojeny na 
stávající nebo navržené rozvody; m.č. Hrušková napojena pomocí nových přivaděčů 
na vodovodní a kanalizační systém města; Novina řešena individuálně. 

• Zásobování teplem řešeno kombinací centrálních zdrojů a plynu. 
• Zásobování plynem – návrhové plochy připojeny na stávající nebo navržené rozvody 

mimo m.č. Hrušková a Novina. 
• Zásobování el. energií řešeno rozšířením sítí VN a návrhem nových trafostanic. 
• Spoje – návrhové plochy připojeny na stávající nebo navržené rozvody. 
• Civilní ochrana a požární ochrana: Požadavky byly řešeny v Konceptu územního plánu, 

který byl zpracováván v souladu se zák. 50/1976 Sb. a prováděcích vyhlášek. Etapa 
Návrh ÚP již byla zpracována dle zák. č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 
500/2006 Sb. Dle této vyhlášky není již od 1. 1. 2007 problematika ochrany 
obyvatelstva předmětem osnovy textové části Řešení územního plánu; obsah 
dokumentace Návrhu ÚP v příl. 7 vyhlášky již tuto problematiku na rozdíl od 
předchozí právní úpravy (vyhl. č. 135/2001 Sb.) neobsahoval. Proto byla textová část 
řešení civilní ochrany a požární ochrany zařazena do Odůvodnění. 

• Těžba nerostných surovin: Stávající plochy těžby respektovány, rozvoj těžby 
zapracován pouze u kamenolomu v rozsahu stanoveného dobývacího prostoru. 

• Hranice územně ekologických limitů po těžbě uhlí respektovány, uvnitř limitů navrženy 
plochy dle požadavků Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. v koordinaci s plány 
rekultivací. 

• Ochrana před povodněmi: Záplavová území v dokumentaci vyznačena, do záplavových 
území navrženy plochy s takovým způsobem využití, které respektuje požadavek 
minimalizace škod při velkých vodách. 

• Sousední obce: Do řešení ÚP Sokolov byly zapracovány stavby, zasahující do více obcí 
– koordinace průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo, silnice III. třídy do 
Královského Poříčí, dopravní uzel mezi Sokolovem a Svatavou, připojení polní cesty 
z Těšovic na kruhovou křižovatku u sjezdu z budoucí R6. 

• Místní části: Do řešení ÚP Sokolov zahrnut požadovaný územní rozvoj Hruškové. 
• Asanace: Do etapy Návrhu ÚP doplněny 4 plochy oproti Konceptu ÚP, kde nebyly 

vymezeny. 
 

2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SOUBORNÉHO 

STANOVISKA 
 Územní plán byl zpracován na základě schváleného Souborného stanoviska ze dne 30. 8. 

2006. Všechny požadavky souborného stanoviska byly splněny, s následujícími změnami či 
upřesněními: 

• Všechny plochy uvedené v Souborném stanovisku, které byly změněny nebo doplněny 
nad rámec ploch Konceptu ÚP, byly do Návrhu ÚP zapracovány. V zastavěném území 
byly v rámci stávající zástavby provedeny změny a opravy dle pokynů pořizovatele, 
reflektující průběžné změny v území, příp. upřesnění záměrů investorů. 

• ÚP reflektuje změny v ochraně nerostných surovin (zrušení dobývacích prostorů a 
chráněných ložiskových území). 

• Nepřesnosti v textové části Nerostných surovin byly buď opraveny nebo vynechány 
zcela (jednalo se o informace v širším kontextu území). 

• Ochrana ovzduší – koncepce: Byly doplněny regulativy pro umísťování nových zdrojů 
znečištění ovzduší. Další omezení také uvádí koncepce zásobování teplem. 
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• Odpady: Byly opraveny nepřesnosti v textu. 
• Ochrana ovzduší – stav: Text již není nadále uváděn, proto nebyly opravy v textu 

provedeny. 
• Lokální biokoridor LBK 8 byl vypuštěn na základě požadavku Souborného stanoviska 

bez náhrady. 
• Odkanalizování Hruškové provedeno dle vybrané varianty (na ČOV Sokolov), včetně 

vyhodnocení vztahu řešení k řešení v PRVKKK; řešení v ÚP je výhodnější oproti 
řešení v PRVKKK zkrácením trasy. 

• Doplněno záplavové území Lobezského potoka. 
• Opraveno č.p. radnice. 
• Opraven překlep u výčtu velikostí ochranných pásem energetických zařízení. 
• Požadavky ochrany zemědělského půdního fondu byly řešeny komplexním 

přepracováním textové a tabulkové části, rozšířeno zdůvodnění. Nově doplněna 
tabulka vyhodnocení vztahu záborů ZPF a dobývacích prostorů a chráněných 
ložiskových území. Byla upravena výkresová část – do výkresů 1 : 5000 doplněna 
parcelní čísla. Všechny návrhové lokality byly nad rámec kódů ploch s rozdílným 
způsobem využití ještě očíslovány průběžnou řadou a čísla doplněna do výkresů 
záborů ZPF a výkresů koordinačních. Na základě společného jednání bylo dohodnuto, 
že nebude dodrženo původní číslování lokalit z Konceptu ÚP, protože lokality byly 
s ohledem na vyhl. č. 501/2006 Sb. přejmenovány. 

• Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo byla rozšířena. 
• Požadavek Krajského úřadu Karlovarského kraje, ORR, aby navrhované stavby byly 

barevně rozlišeny ve správním území a mimo správní území pozbyl aktuálnosti, 
protože ve výkresech, které jsou součástí vlastního opatření obecné povahy (označeny 
„A“) nejsou navrhované stavby mimo řešené území zobrazovány vůbec. V ostatních 
výkresech („B“ – výkresy odůvodnění a „C“ – schemata, tj. orientační výkresy) 
nebylo barevné rozlišení provedeno, protože výkresy již mají jiný význam a určení 
než tomu bylo v Konceptu ÚP. 

• Trafostanice – byly doplněny trafostanice dle požadavků a v několika dalších plochách. 
• Byla doplněna výměníková stanice v průmyslové zóně. 
• Aktivní zóna záplavového území byla zobrazena již v Konceptu ÚP. Byla doplněna 

protipovodňová opatření ve dvou lokalitách na Ohři. Bylo doplněno zaplavované 
území Lobezského potoka. 

• Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím byly upraveny s ohledem na 
požadavky Souborného stanoviska (požadavky vlastníků pozemků) a s ohledem na 
novou legislativu (upravena plošná regulace). 

 
Dále byly provedeny následující úpravy: 
• Plochy s rozdílným způsobem využití (dříve funkční plochy) byly přejmenovány a 

upraveny dvojmístné kódy v souvislosti s vyhl. č. 501/2006 Sb. 
• Dopravní stavby byly zařazeny buď jako plošné elementy (dopravní infrastruktura, 

veřejná prostranství) nebo jako liniové prvky (komunikace účelové, cyklostezky, pěší 
komunikace). 

• Hranice zastavěného území byla nově stanovena a konzultována s orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu a se stavebním úřadem. 

• Seznam veřejně prospěšných staveb byl oproti Soubornému stanovisku upraven 
s ohledem na novou legislativu; byla doplněna veřejně prospěšná opatření a nově 
oproti Konceptu ÚP vymezeny asanace. 
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ 
(zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území) 

Tato kapitola je zpracována formou textu vysvětlujícího jednotlivá ustanovení vlastního 
Řešení územního plánu Sokolov (textová část I.). Rozbor udržitelného rozvoje území nebyl 
dosud zpracován. 

  

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ) dle § 58, zák. č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
 
V porovnání s definicí, platnou do 31. 12. 2006 dle zákona č. 50/1976 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je definice 
hranice (dříve „současně zastavěné území obce“) odlišná. Proto bylo nezbytné vymezení 
hranice v etapě Návrhu územního plánu Sokolov oproti vymezení v Konceptu ÚP 
přepracovat. Nové vymezení hranice bylo projednáno s Městským úřadem Sokolov, odbor 
životního prostředí a s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, dne 
26. 2. 2007, s platností k 1. 1. 2007. Výměra ZÚ dle jednotlivých k.ú. města Sokolov je: 

• v k.ú. Sokolov    623,40 ha 
• v k.ú. Vítkov      45,61 ha 
• v k.ú. Novina       4,93 ha 
• v k.ú. Hrušková       9,78 ha 
• celkem    683,72 ha 

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A 

ROZVOJE JEHO HODNOT 
2.1. Koncepce rozvoje území 

Území Sokolovska prochází v současné době transformací. Povrchová těžba, která dříve 
bývala základním určujícím hlediskem využití území a těžištěm ekonomiky, ukončuje svoji 
činnost. Dnes jsou již všechny doly v jižní části území směrem ke Slavkovskému lesu 
uzavřeny a rekultivace buď proběhly nebo probíhají.  

Novou nosnou ekonomicko-sociální silou by se měl stát turistický ruch, rekreace, sport a 
navazující služby. Tato skutečnost nabízí do budoucna možnosti zvýšení atraktivity místa pro 
návštěvníky hlavně v oblasti přírodní turistiky (lesy) a cykloturistiky spojením s rekreací na 
březích jezera Michal.  

Tyto tendence bude třeba posílit budováním potřebného zázemí, tj. hlavně ubytovacích a 
stravovacích kapacit; dále pak podporou dalšího zlepšování přírodního potenciálu města a 
jeho okolí, budování cest v krajině, případně zřizováním nových turisticky atraktivních míst 
v okolí. Zvýšení turistického ruchu pak může přinést i nová pracovní místa. 

Základní skutečností, určující rozvojové možnosti sídla, je rozsah a situování jeho 
správního území. Tvar a výměra správního území města Sokolov, v minulých desetiletích 
zahrnující několik samostatných sídel, se začátkem 90. let změnila díky osamostatnění tří 
místní částí – dnes obec Dolní Rychnov, Svatava, Těšovice. V důsledku toho bylo území 
města Sokolov omezeno ze severu, západu a jihu katastrální hranicí k.ú. Sokolov; od zbylých 
tří katastrálních území (Vítkov, Novina, Hrušková) je zástavba oddělena silnicí I/6, plnící zde 
funkci v zásadě nepřekročitelné bariéry (v budoucnu bude rozšířena na čtyřpruh). Na severní 
straně je pak rozvoj limitován plochami těžby hnědého uhlí. 
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Uvnitř tohoto stísněného prostoru probíhá rozvoj centrálního sídla již několik desetiletí a 
v současné době se zjevně dostává na hranici svých možností. Vymezené území je prakticky 
z 95 % buď zastavěno nebo je jeho rozvoj vyloučen či významně omezen limity využití 
území. Proto bylo správní území města rozděleno do tří základních zón, uvedených v textové 
části I. 

 
První zóna (území města až po silnici I/6) je v celém rozsahu zamýšlena jako území 

určené k zástavbě (území zastavěné a zastavitelné plochy), s výjimkou významných ploch 
lesa (lokalita Antonín) a ploch pro územní systém ekologické stability. Území je určeno 
k plnění základních funkcí jádrového území města.  

Z hlediska udržitelného rozvoje se v území nejvíce uplatňují zájmy sociálního pilíře 
udržitelného rozvoje území, tj. zájmy kvalitního bydlení s dostupným občanským vybavením, 
službami apod. 

Druhá zóna (území orných půd a rekultivací kolem jezera Michal) je určena pro 
významné investiční záměry Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., které nemají přímou 
vazbu na funkční celek města – plochy pro průmyslovou zónu Sokolov – Staré Sedlo (rozvoj 
zaměstnanosti) a plochy pro rekreační využití a doprovodné aktivity kolem jezera Michal 
(rozvoj turistického ruchu).  

Z hlediska udržitelného rozvoje se v území nejvíce uplatňují zájmy hospodářského pilíře 
udržitelného rozvoje území, tj. nové ekonomické aktivity, nová pracovní místa, rozvoj 
obchodu a turistického ruchu, který z hlediska zájmů místních má rovněž význam 
hospodářský. 

Třetí zóna (území Slavkovského lesa, Hrušková, Novina) je primárně určeno 
k zachování přírodního charakteru. Zatímco Novina je sídlo malého významu se špatnou 
dopravní obsluhou a nepředpokládá se jeho významnější rozvoj, sídlo Hrušková je určena 
k významnému rozvoji. Důvodem je fakt, že rozvoj samotného jádrového území města 
Sokolov je omezen bariérami prostorovými a správními a bylo proto nezbytné najít novou 
rozvojovou lokalitu. Hrušková, vzhledem k dobré dostupnosti dopravní a technické 
infrastruktury, vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí, krajinným kvalitám lokality 
(blízkost lesních komplexů) a nízké kvalitě navazujícího zemědělského půdního fondu se zdá 
pro záměr rozvoje obytné funkce ideální. Budoucí využití ani není limitováno zásadními 
prostorovými bariérami.  

Z hlediska udržitelného rozvoje se v území nejvíce uplatňují zájmy pilíře životního 
prostředí. 

Rozdělením území do tří zón, v nichž je vždy jeden z pilířů udržitelného rozvoje území 
preferován oproti jiným, umožňuje v celkovém zhodnocení vlivu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území konstatovat vyváženost všech tří pilířů.  

 

2.2. Ochrana hodnot území 
Řešení územního plánu bylo navrženo s ohledem na zaznamenané hodnoty v území, 

vyjádřené převážně v kategorii limity využití území. Rozvojové plochy musí tyto limity 
využití území respektovat (možnost zastavění území je omezena buď ve výběru možného 
využití nebo prostorově). Zákonem či správním rozhodnutím nechráněné hodnoty a jejich 
ochrana jsou vymezeny v textové části I. 

V některých lokalitách bylo nezbytné zasáhnout do zájmů chráněných jako limity využití 
území (ochrana ZPF, ochrana lesa, částečně ochrana nerostných surovin), jak je uvedeno dále. 

Limity využití území jsou zobrazeny ve výkresech č. B1a. Koordinační výkres v měřítku  
1 : 10 000 a ve výkresech č. B1b. Koordinační výkres – zastavěné území Sokolov,  
č. B1c. Koordinační výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, v měřítku 1 : 5 000. 
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2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot 

Ze zákona jsou v území chráněny nemovité kulturní památky: 
 
• 18431/4 – 544 areál zámku, Zámecká 1 (p.č. 174/1, 3410) 
 1) zámek, č.p. 1 
 2) kašna 
 3) park 
 4) část obvodové zdi 
 5) vstupní brána parku 
 6) smírčí kříž (r.č. 33717/4 – 605) – přemístěn mimo řešené území do k.ú. Královské 

Poříčí 
• 29748/4 – 545 děkanský kostel sv. Jakuba (p.č. 1) 
• 31697/4 – 546 areál kapucínského kláštera (p.č. 3341, 3342) 
 1) kostel sv. Antonína Paduánského 
 2) konvent 
 3) socha sv. Petra z Alkantary – dnes považována za sochu sv. Františka z Asissi 
 4) socha sv. Antonína Paduánského 
 5) socha sv. Felixe z Cantalice 
 6) věžovitá stavba (zřejmě pův. západní brána města z doby před výstavbou kláštera) 
 7) kašna 
 8) ohrazení kláštera 
• 46804/4 – 547 kaple Korunování P. Marie (p.č. 3638) – dnes Nejsvětější Trojice 
• 17658/4 – 548 mariánský sloup se sochami (p.č. 243) 
 a) sv. Antonín Paduánský 
 b) sv. Jan Nepomucký 
 c) sv. Florián 
 d) socha světce s knihou (jedná se o sv. Jakuba Většího) 
• 15035/4 – 549 kašna s plastikou sokolníka (p.č. 243) 
• 38256/4 – 551 památník sovětských zajatců, Nad Zastávkou (p.č. 1725/1) 
• 16042/4 – 552 městský dům č.p. 26 (Staré nám., p.č. 278/1) 
• 37429/4 – 553 bývalá radnice č.p. 69 (Staré nám., p.č. 195, 196) 
• 34583/4 – 555 Hornický dům, č.p. 655, nám. Budovatelů (p.č. 85) 
• 41230/4 – 4037 zbytek městského opevnění u č.p. 160, Vrchlického ul. (p.č. 3380) 
• 14441/4 – 4039 areál městského domu č.p. 161, Vrchlického ul. (p.č. 3381) 
 1) dům č.p. 161/1 
 2) dům č.p. 161/2 
 3) ohradní zeď 
• 28128/4 – 4040 socha sv. Jana Nepomuckého (ul. J. K. Tyla, p.č. 71) 
• 47612/4 – 4208 socha sv. Jana Nepomuckého (za děkanským kostelem, p.č. 1) 
 

2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les do řešeného území nezasahuje, 
hranice prochází jižně od řešeného území. Je zvažován návrh na rozšíření CHKO severním 
směrem tak, že by nová hranice procházela k.ú. Novina a k.ú. Hrušková. Obě hranice jsou 
zobrazeny ve výkrese č. B2 Výkres širších vztahů. 

 
Natura 2000 se správního území města Sokolov dotýká prvkem Nadlesí v okrajové části 

k.ú. Hrušková. 
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Významné krajinné prvky (VKP) jsou jednak ze zákona (lesy a údolí toků), jednak 
registrované. Při záměru zásahu do území zahrnutého do VKP je třeba si vyžádat závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy, změny 
kultury pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů. 

V řešeném území se nacházejí tři registrované VKP: 
 
TTP – výskyt vstavačů 
Lokalita: k.ú. Vítkov, p.č. 307 
Popis: trvalý travní porost s výskytem vstavačů u Lobezského potoka 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, dne 

9. 2. 1993, pod č.j. výst./197/93/Ou 
 
Zámecký park 
Lokalita: k.ú. Sokolov, p.č. 172, 174, 175, 3388/11, 3388/12, 3406/1, 3407, 3408/1 
Popis: park v okolí sokolovského zámku v centru města – jedná se o souvislé území 

s vyloučením dvou stavebních objektů – zámku a polikliniky 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, dne 

9. 2. 1993, pod č.j. výst./198/93/Ou 
 
Husovy sady 
Lokalita: k.ú. Sokolov, p.č. 3028/1, 3028/2, 3431/2, 3435/1; 3029/1, 3029/2, 3032, 3326, 

3453; 3421/9, 3421/10, 3421/11 – jedná se o nesouvislé území skládající se ze sadů, 
obklopujících tok Lobezského potoka, dvě vodní plochy, s vyloučením areálu hotelu a 
plaveckého bazénu a dalšího objektu 

Popis: sady v centru města Sokolova s významnými dřevinami 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, dne 

9. 2. 1993, pod č.j. výst./199/93/Ou 
Územní plán navrhuje zásah do tohoto VKP návrhem rozšíření stávajícího parkoviště. 
 
Památné stromy (PS) jsou samostatně vyhlašovány. Je zakázáno je ničit a rušit 

v přirozeném vývoji, ošetřování se souhlasem orgánu ochrany přírody, který je vyhlásil. 
 
Topol u zámeckého parku 
Lokalita: k.ú. Sokolov, p.č. 161, v parku proti zámku 
Popis: topol černý, stáří 100 let, obvod kmene 450 cm, výška 27 m, výška koruny 16 m, 

solitér; v r. 2004 poškozen větrem 
Vyhlášen: ONV Sokolov, dne 13. 7. 1984, pod č.j. 142/84 
 
Dub na Novině 
Lokalita: k.ú. Novina, p.č. 333/1 (PK 280), okraj pastviny u příjezdové cesty na Novinu 
Popis: dub letní, stáří 200 let, obvod kmene 382 cm, výška 21 m, výška koruny 19 m, 

solitér 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, dne 7. 8. 2001, pod č.j. RM/177/2001/Ou 
Ochranné pásmo: poloměr 15 m 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Realizuje se formou bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ).  
 
Ochrana lesního půdního fondu 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa tvoří významný podíl jižní části správního území. 

Mimo tato území se lesní pozemky nacházejí i v těsné blízkosti zástavby města, případně 
uvnitř zástavby. Ochranné pásmo 50 m limituje rozvoj pozemků sousedících. 
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2.3. Ostatní limity využití území 
2.3.1. Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury a výroby 

1) Dopravní infrastruktura a její ochranná pásma: 
• ochranné pásmo komunikace I. třídy   50 m od osy krajního pruhu 
• ochranné pásmo komunikace II. a III. třídy  15 m od osy krajního pruhu 
• ochranné pásmo železnice    60 m od osy krajní koleje 
• ochranné pásmo vlečky     30 m od osy krajní koleje 
 

2) Technická infrastruktura a její ochranná pásma: 
• ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m do DN 500 včetně 
• ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů 2,5 m nad DN 500 
• ochranné pásmo vedení VVN 220 kV   15 (20) m od krajního vodiče 
• ochranné pásmo vedení VVN 110 kV   12 (15) m od krajního vodiče 
• ochranné pásmo rozvodny VVN / VN    30 m 
• ochranné pásmo vedení VN do 35 kV   7 m, 10 m od krajního vodiče 
• ochranné pásmo trafostanic 22 kV a 10 kV  7 m, 20 m, 30 m 
• ochranné pásmo kabelového vedení VN  1 m 
• bezpečnostní pásmo VTL DN nad 250   40 m 
• bezpečnostní pásmo VTL DN 100 – DN 250   20 m 
• ochranné pásmo VTL plynovodu DN 200 – 500  8 m 
• ochranné pásmo VTL plynovodu do DN 200   4 m 
• ochranné pásmo VTL regulační stanice  10 m 
• ochranné pásmo plynovodu STL   1 m v zastavěném území 
• ochranné pásmo tepelného vedení   2,5 m 
• ochranné pásmo předávací stanice   2,5 m 
• ochranné pásmo sdělovacích vedení   1,5 m 
• ochranné pásmo objektů převaděčů a stanic  30 m 
 

3) Výroba 
• ochranné pásmo chemičky (Hexion Speciality Chemicals)  dle zákresu 
• bezp. pásmo propylenového zásobníku  380 m 
 
Hexion Speciality Chemicals má vyhlášené ochranné pásmo ze dne 3. 7. 1990, které na 

návrh Chemických závodů, s.p. Sokolov vydal Odbor výstavby MěNV Sokolov. Uvnitř 
tohoto pásma je zakázáno umísťovat stavby dětských, školních, zdravotnických, sportovních a 
rekreačních zařízení a stavby budov trvale sloužících k obytným účelům. 

 
2.3.2. Ochrana vod a vodních zdrojů 

Ochrana vodních toků vyplývá ze zákona o vodách. V prvé řadě je třeba v území 
umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje formou zachování nezastavěného území 
podél toku, tj. oprávnění při správě toku (též „manipulační pásmo“), v šířce 8 m podél Ohře a 
6 m u ostatních toků. 

Nezbytná je rovněž ochrana území před ohrožením velkými vodami. Uplatňuje se 
formou vymezování zaplavovaných území toků. V řešeném území byly vymezeny následující 
zaplavovaná území: 

• Ohře (Q100, Q20, Q5, aktivní zóny) – stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, 
odbor ŽPaZ ze dne 25. 3. 2008, č.j. 1157/ZZ/08 

• Lobezského potoka (Q100), stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, dne 23. 9. 
2005, č.j. 3326/ZZ/05. 

• Svatavy, stanoveno rozhodnutím OkÚ Sokolov dne 18.12. 2001, č.j. ŽP/1554/01. 
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Přírodní léčivé zdroje 
Do severní části řešeného území, do k.ú. Sokolov, zasahuje pásmo II. stupně IIb (dříve 

ochranné pásmo III. stupně) přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Toto 
ochranné pásmo bylo stanoveno usnesením vlády č. 257/1966 Sb. o stanovení ochranných 
pásem pro přírodní léčivé zdroje lázeňských míst Karlovy Vary a Jáchymov, a to jako  
o.p. III. stupně (dnes přeznačeno).  

Ochranné pásmo je v grafické části vyznačeno. 
V tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovená usnesením vlády 

č. 257/1966 Sb. a dalšími usneseními vlády, kterými bylo toto doplňováno a měněno a dále i 
ustanovení § 37 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). 

 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
Správní území města Sokolov není součástí žádné chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV); jižně za hranicí správního území prochází severní okraj CHOPAV 
Slavkovský les – zobrazen ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů. 

 
2.3.3. Ochrana nerostných surovin 

Hnědé uhlí – ložiska, dobývací prostory, chráněná ložisková území 
Do r. 2005 se ve správním území Sokolova uplatňovaly následující výhradní ložiska a 

k nim vztažené dobývací prostory: 
 
výhradní ložisko výměra dobývací prostor výměra 

3118000 Alberov 1461,6 ha  8300019 Alberov 1461,6 ha 
3149600 Dolní Rychnov 203,43 ha  8300023 Dolní Rychnov 203,43 ha 
3081800 Sokolov – pilíř 97,38 ha  8300024 Sokolov 53,95 ha 
3081300 Svatava 1279,3 ha  8300017 Svatava 1279,3 ha 
3081700 Tisová u Sokolova 850,18 ha  8300053 Tisová  850,18 ha 
3081600 Vítkov u Sokolova 699,86 ha  8300088 Vítkov 699,86 ha 

 
Dobývací prostor 

číslo název 
datum 

stanovení 
číslo jednací 

Způsob těžby Lom 

8300019 Alberov 22.11. 1963 32.1/130/63 současná povrchová Jiří 
8300023 Dolní Rychnov 14.11. 1962 14.2/1194/62 bývalá povrchová Antonín 
8300024 Sokolov 20.11. 1962 14.2/1233/62 bývalá hlubinná důl Bohemia 
8300017 Svatava 14.10. 1964 32.1/472/61 bývalá povrchová Medard–Libík 
8300053 Tisová 21.10. 1968 21.3/1550/1968 bývalá povrchová Silvestr 
8300088 Vítkov 21.5. 1974 12/781/Sta/Me/74 bývalá povrch. i hlubinná Michal 

 
V roce 2005 došlo ke zrušení výhradního ložiska: 
• VL Vítkov u Sokolova, zásoby byly odepsány vyjmutím z evidence rozhodnutím MPO 

č.j. 9193/2005/03300 z 1. 4. 2005. 
 
V roce 2006 došlo ke zrušení následujících dobývacích prostorů a chráněných 

ložiskových území: 
• DP Dolní Rychnov (Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Dolní Rychnov, OBÚ 

v Sokolově, 1. 9. 2006, č.j. 2055/I/465/Ing.Ct/06). Zbylé zásoby v ložisku byly již  
v r. 1965 převedeny do zásob nebilančních, jejichž ochranu zajišťuje Sokolovská 
uhelná, právní nástupce, a.s. V ploše totožné se zrušeným DP zůstává chráněné 
ložiskové území 14960000 Sokolov. 
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• DP Sokolov (Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Sokolov, OBÚ v Sokolově,  
5. 10. 2006, č.j. 2421/I/465/Ing.Ct/06). Zbylé zásoby v ložisku byly již v r. 1973 
převedeny do zásob nebilančních, jejichž ochranu zajišťuje Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s. V ploše totožné se zrušeným DP zůstává chráněné ložiskové území 
08180000 Sokolov I. 

• DP Vítkov (Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Vítkov, OBÚ v Sokolově, 11. 1. 
2006, č.j. 28/465/Ing.Ct/06). Zásoby v ploše byly vypořádány. Následně bylo zrušeno 
i příslušné chráněné ložiskové území (Rozhodnutí o zrušení chráněného ložiskového 
území Vítkov, MŽP, odbor výkonu státní správy IV, 7. 6. 2006, č.j. 246/530/06-Ra-
UL). 

 
V roce 2007 došlo ke zrušení dobývacího prostoru: 
• DP Tisová (Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru Tisová, OBÚ v Sokolově, 14. 

11. 2007, č.j. 2702/I/465/Ing.Ct/07). Zbylé zásoby v ložisku byly již  
v r. 1982 převedeny do zásob nebilančních, jejichž ochranu zajišťuje Sokolovská 
uhelná, právní nástupce, a.s. V ploše totožné se zrušeným DP zůstává chráněné 
ložiskové území 08170000 Tisová I. 

 
Tím se výměra cca 1000 ha ve správním území Sokolova, která byla zatížena dobývacími 

prostory, zmenšila na cca pětinu původní výměry. Ochranu a evidenci zásob ložisek hnědého 
uhlí v uvedených dobývacích prostorech zajišťuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.: 

 
dobývací prostor k.ú. Sokolov k.ú. Vítkov k.ú. Hrušková k.ú. Novina celkem (ha) 
DP Alberov 118,4895 – – – 118,4895 
DP Svatava 83,7925 – – – 83,7925 
      
DP Vítkov I. (kámen) – 5,1889 0,8345 – 6,0234 
celkem 202,2820 5,1889 0,8345 0,0000 208,3054 
výměra k.ú. 946,6871 499,1501 659,4167 184,7234 2289,9773 
% z výměry k.ú. 21,37 % 1,04 % 0,13 % 0 % 9,10 % 

 
V území se tedy v současné době uplatňují výhradní ložiska, dobývací prostory a 

chráněná ložisková území: 
 

výhradní ložisko výměra dobývací prostor a CHLÚ výměra 
3118000 Alberov 1461,6 ha  DP a CHLÚ Alberov 1461,6 ha 
3149600 Dolní Rychnov 203,43 ha  CHLÚ Sokolov 203,43 ha 
3081800 Sokolov – pilíř 97,38 ha  CHLÚ Sokolov I. 53,95 ha 
3081300 Svatava 1279,3 ha  DP a CHLÚ Svatava 1279,3 ha 
3081700 Tisová u Sokolova 850,18 ha   CHLÚ Tisová I.  850,18 ha 

 
Chráněná ložisková území Alberov a Svatava jsou totožná s dobývacími prostory. 

V území zůstávají CHLÚ Sokolov, Sokolov I. a Tisová I. po zrušených dobývacích 
prostorech. Ve správním území města Sokolova se nachází v současné době již jen jediný 
činný hnědouhelný lom – Jiří (Marie). 

 
Ochrana civilizačních hodnot ve vztahu k těžbě  
V roce 1991 byly v rámci útlumového programu uhelného hornictví pro tuto pánev 

vyhlášeny usnesením vlády č. 490/1991 Sb. tzv. územně ekologické limity maximálně 
možného rozsahu lomové těžby, označené též jako závazné linie pro těžbu a zakládání 
výsypek. V rámci nich se nacházejí území, která dosud nebyla dotčena hornickou činností a 
tato zde nesmí být zahájena a realizována, a dále území s probíhající těžbou nebo s těžbou 
ukončenou. Zahrnují území výrazně menší než jsou dobývací prostory. 
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S využitím blokovaných zásob hnědého uhlí se v dlouhodobé prognóze neuvažuje, a to 
z důvodu zastavěnosti území (město Sokolov), ochrany karlovarských termálních pramenů a 
nevhodných báňsko-technických podmínek (úložní poměry, vysoký obsah závadných 
stopových prvků).  

 
Dalším ochranným prvkem je ochranné pásmo města Sokolova, stanovené rozhodnutím 

OkÚ v Sokolově, referát životního prostředí, dne 12. 5. 1992, pod č.j. ŽP/370/92/7-m. 
Ochranné pásmo města garantuje nezbytné krajinné zázemí sídel. Ochranné pásmo je 
definováno ve vzdálenosti 500 m od souvislé obytné zástavby obcí (Bukovany, Citice, Dolní 
Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Královské Poříčí, Lomnice, Sokolov a Svatava) a 500 m od 
hrany toků Ohře a Svatavy na obě strany.  

Proto je možno ve vybraných lokalitách situovat rozvoj území i v dobývacích prostorech 
nebo chráněných ložiskových územích, a to uvnitř ochranného pásma města nebo mimo 
území vymezeného ekologickými limity těžby. 

 
Stavební kámen 
Jihozápadní část území Slavkovského lesa je z hlediska nerostných surovin atraktivní 

těžbou stavebního kamene. V území jsou vymezena dvě ložiska, jedno z nich má vyhlášen 
dobývací prostor, a dále je zde jeden prognózní zdroj. 

 
výhradní ložisko dobývací prostor výměra lokalita způsob těžby 
3150700 Vítkov u 
Sokolova 

8700914 Vítkov I 6,02 ha / 
6,02 ha 

J současná povrchová, těžené ložisko,  
Horna – doprava a mechanizace Sokolov 

 
ložisko nevyhrazeného nerostu výměra lokalita způsob těžby 
3193900 Hrušková – Spálený vrch 14,07 / — J dosud netěženo, ložisko uvažované k využití, 

Sokolovské báňské stavby 

 
prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu výměra lokalita způsob těžby 
9362100 Staré Sedlo u Sokolova  19,79 ha V dřívější povrchová, registrovaný PZ, MŽP 

 
Ochranu a evidenci zásob ložiska stavebního kamene v DP Vítkov I zajišťuje organizace 

Horna – doprava a mechanizace. 
 

2.3.4. Území zasažené vlivem těžby 

Poddolované území 
Do řešeného území zasahují následující poddolovaná území: 
 

číslo název stáří k.ú. výměra v k.ú. popis 
Sokolov 326,73 ha 259 Sokolov před i po r. 1945 
Vítkov 82,84 ha 

paliva 

Sokolov 137,97 ha 
Vítkov 324,81 ha 

338 Staré Sedlo u Sokolova 1 před i po r. 1945 

Hrušková 8,80 ha 

rudy a paliva 

263 Vítkov po r. 1945 Vítkov bodový nerudy 
268 Novina po r. 1945 Novina 23,9 ha nerudy 
5257 Vítkov u Sokolova před i po r. 1945 Vítkov bodový radioaktivní suroviny a jiné 
5256 Hrušková po r. 1945 Hrušková bodový nerudy 
324 Třídomí – Hrušková do 19. stol. Hrušková 1,41 ha rudy a nerudy 
315 Alberov před i po r. 1945 Sokolov 161,39 ha paliva 
332 Královské Poříčí před i po r. 1945 Sokolov 25,34 ha paliva 
213 Citice před i po r. 1945 Sokolov 24,22 ha paliva 
196 Bukovany u Sokolova před i po r. 1945 Sokolov 4,55 ha paliva 
 celkem   1121,96 ha  
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Sesuvy 
Do řešeného území zasahuje několik menších sesuvů. Na okraji těžební jámy lokality Jiří 

byla zaznamenána tři sesuvná území. V registru Geofondu jsou pod názvem Svatava, č. 1243 
a 1244 a 1242 (částečně mimo řeš. území). 

 
2.3.5. Ochrana zvláštních zájmů v území 

V území je vymezeno několik zvláštních ochranných pásem v souvislosti s ochranou 
území zvláštních zájmů (ochranou území před nenadálými vlivy, zájmy civilní ochrany). 

Jsou to: 
• zóna zasažení při protržení vodních děl Jesenice, Horka a Skalka (zátopové území), 
• kruhová bezpečnostní pásma provozů, skladujících nebezpečné látky – f. Hexion 

Speciality Chemicals (propylénový zásobník) a Zimní stadion Baník Sokolov. 
 
Chemická výroba v areálu f. Hexion Speciality Chemicals má vyhlášené ochranné 

pásmo, dále bylo stanoveno bezpečnostní pásmo propylenového zásobníku (kruhové, poloměr 
380 m), viz též kap. 2.3.1. 

 

2.4. Plochy dle způsobu využití a dle významu 
2.4.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy byly vymezeny na základě: 
• vlastního terénního průzkumu, 
• vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, která definuje 

základní dělení ploch s rozdílných způsobem využití, 
• s přihlédnutím k projednanému Konceptu územního plánu tak, aby byla co možná 

nejvíce zachována právní kontinuita projednávaného územního plánu. 
 
Plochy s rozdílným využitím uvedené v Konceptu územního plánu (jako „funkční 

plochy“) byly přejmenovány s ohledem na vyhlášku a původní záměr řešení. 
• Bydlení – bylo ponecháno rozdělení do tří druhů, včetně názvů (bydlení kolektivní, 

bydlení individuální, bydlení vesnické), bydlení rekreační bylo přičleněno k bydlení 
vesnickému. 

• Rekreace – do ploch rekreace nově přičleněny zahrádkové kolonie, dříve samostatné; 
názvy upraveny. 

• Občanské vybavení – do ploch přičleněny sportovní plochy, sportovní plochy v zeleni a 
hřbitov, dříve samostatné, názvy upraveny. 

• Veřejná prostranství – nově zřízena z ploch dříve vymezených pro místní komunikace, 
pěší komunikace, sídelní zeleň a části jiných ploch. Plocha nově zavedena na základě 
vyhlášky. Samostatně ponechány plochy pro zeleň. 

• Smíšené obytné plochy – byly sloučeny do jednoho druhu plochy. 
• Dopravní infrastruktura – v oblasti komunikací byly zrušeny všechny plochy 

s rozdílným způsobem využití kromě ploch, zahrnující státní silnice (všech tříd) a 
nejvýznamnější místní komunikace (I. a II. tř.). Dále byly sdruženy plochy železnice a 
vleček. Samostatně jsou ponechány plochy pro dopravní vybavenost (parkoviště, 
garáže, čerpací stanice pohonných hmot). 

• Technická infrastruktura – beze změny. 
• Výroba a skladování – dříve průmyslová výroba. 
• Smíšené výrobní plochy – dříve malovýroba a podnikání. 
• Vodní a vodohospodářské plochy – dříve vodní plochy a toky. 
• Zemědělské plochy – zařazena jediná kategorie – dříve zemědělský půdní fond. 
• Lesní plochy – dříve lesy. 
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V oblasti krajiny došlo k přehodnocení zařazení některých ploch s ohledem na nově 

definované druhy ploch z vyhlášky: 
• Přírodní plochy – nově vytvořená kategorie, plochy biocenter a chráněných území 

přírody. 
• Smíšené nezastavěné plochy – nově vytvořená kategorie ploch různého využití 

v krajině (přírodní porosty, biokoridory, částečně ZPF). 
• Těžba – ponechána beze změny. 
 

původní název plochy zařazení dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb. 

nový název plochy 

Bydlení kolektivní (BK) plochy bydlení Bydlení kolektivní (BK) 
Bydlení individuální (BI) plochy bydlení Bydlení individuální (BI) 
Bydlení vesnické (BV) plochy bydlení Bydlení vesnické (BV) 
Bydlení rekreační (BR) plochy bydlení Bydlení vesnické (BV) 
Rekreační plochy (RP) plochy rekreace Rekreace kolektivní (RK) 
Rekreace individuální (RI) plochy rekreace Rekreace rodinná (RR) 
Zahrádkářské kolonie (ZK) plochy rekreace Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) 
Vybavenost a služby (VS) plochy občanského vybavení Občanské vybavení (OV) 
Sportovní plochy (SP) plochy občanského vybavení Občanské vybavení – sport (OS) 
Sportovní plochy v zeleni (SZ) plochy občanského vybavení Občanské vybavení – sport v zeleni 

(OZ) 
Hřbitov (HB) plochy občanského vybavení Občanské vybavení – hřbitov (OH) 
Pozemní komunikace (KM, KP) plochy veřejných prostranství Veřejná prostranství (VP) 
Sídelní zeleň (ZS) plochy veřejných prostranství Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
Veřejná zeleň – parky (VZ) plochy veřejných prostranství Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
Smíšené území městské (SM) plochy smíšené obytné Smíšené obytné území (SO) 
Smíšené území vesnické (SV) plochy smíšené obytné Smíšené obytné území (SO) 
Pozemní komunikace (KS) plochy dopravní infrastruktury 

 
Dopravní infrastruktura – pozemní 
komunikace (DK) 

Železnice (DR, VL) plochy dopravní infrastruktury Dopravní infrastruktura – dráha (DD) 
Ostatní dopravní plochy (PA, GA, 
DP)  

plochy dopravní infrastruktury Dopravní infrastruktura – ostatní plochy 
(DP, DG, DO) 

Technická infrastruktura (TI) plochy technické infrastruktury Technická infrastruktura (TI) 
Průmyslový výroba (PV)  plochy výroby a skladování Průmyslová výroba a skladování (PV) 
Malovýroba a podnikání (MV) plochy smíšené výrobní Smíšená výroba (SV) 
Vodní plochy a toky (VP) plochy vodní a vodohospodářské Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 
Zemědělský půdní fond (OR, TT) plochy zemědělské  Zemědělské plochy (ZO, ZT) 
Lesy (LE) plochy lesní  Lesní plochy (LE) 
(nová) plochy přírodní Přírodní plochy (PP) 
Ostatní zeleň (OZ) plochy smíšené nezastavěného 

území 
Smíšené nezastavěné plochy (SN) 

Pozemní komunikace (KU) plochy smíšené nezastavěného 
území 

Smíšené nezastavěné plochy (SN) 

Těžba (TE) plochy těžby nerostů Těžba nerostů (TE) 

 
2.4.2. Plochy dle významu 

V souladu se stavebním zákonem jsou užívány pojmy: 
• zastavitelné plochy (§ 2, odst. 1, písm. j) 
• plochy přestavby (§ 43, odst. 1) 
• plochy v krajině s navrženou změnou využití (příloha č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., bod 

3b)) 
• plochy územních rezerv (§ 36, odst. 1) 
Nové pojmy – stabilizované plochy a návrhové plochy – byly definovány za účelem 

rozšíření možností vymezit slovně určitou skupinu ploch s danými vlastnostmi. 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

3.1. Základní urbanistická koncepce 
První zóna  
Koncepce uspořádání území určeného k zástavbě vychází v zásadě ze stávajícího stavu 

území. Rozsáhlé změny, které do územní struktury města přineslo 20. století (válečné škody, 
necitlivé zásahy i významné počiny poválečné doby a citelné změny v posledním desetiletí) 
způsobily výrazně smíšený charakter zástavby města s velmi různorodými funkcemi a 
stavebními typy významné části zástavby, snad s výjimkou centrálních částí některých 
obytných lokalit.  

Vzhledem k tomu, že cílem je zástavba maxima ploch první zóny, které je možno 
zastavět, byly nové plochy vymezeny ve všech prolukách, zástavbu umožňujících. 
Respektovány zůstaly plochy lesa částečně, plochy ÚSES a plochy ostatní hodnotné zeleně, 
zaplavované území a koridory ochranných pásem inženýrských sítí. 

Začlenění nových ploch do ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze stávajícího 
využití sousedních lokalit tak, aby vznikaly ucelené funkční bloky v území; z celkového 
hlediska se naopak vychází ze záměru zajištění pestrosti vzájemně se nerušících funkcí 
v území. Proto byly v menších prolukách vymezeny převážně plochy monofunkční, naopak u 
větších proluk byly vymezovány plochy smíšené, kdy konkrétní zájmy majitelů pozemků a 
podrobnější dokumentace v území zpracované upřesní umístění jednotlivých funkcí.  

 
Druhá zóna 
V území se nachází několik samostatných zastavěných území nejrůznější funkce 

(rekreační areál Michal, rozvodna VVN/VN, plochy rekreace rodinné). Nové zastavitelné 
plochy jsou navrhovány na základě investičních záměrů majitele pozemků, tj. Sokolovské 
uhelné, právní nástupce, a.s. 

V případě průmyslové zóny se jedná o lokalitu podporovanou na krajské úrovni, 
z hlediska polohy v síti nadřazených rychlostních silnic, geografické polohy v jádru 
Karlovarského kraje, struktury osídlení, socioekonomických charakteristik, charakteru a 
velikosti využitelné plochy apod. má lokalita předpoklady pro umístění strategické zóny.  

Tato lokalita byla kladně vyhodnocena ve studii Výběr ploch pro lokalizaci strategických 
průmyslových zón v ČR – Karlovarský kraj (Atelier T-plan s.r.o. Praha, 2001, objednatel 
agentura CzechInvest, Krajský úřad Karlovarského kraje). Ve studii je zařazena do nejvyššího 
stupně realizační priority.  

Rozšíření rekreačních ploch a doprovodných aktivit kolem jezera Michal je navrženo na 
plochách, kde probíhá rekultivace po povrchové těžbě. Základem je jezero Michal, 
realizované rekultivačním procesem. Nové rekreační plochy na břehu jezera budou navazovat 
na stávající rekreačně sportovní areál. Základním urbanistickým záměrem bylo vymezit část 
břehu jezera pro rekreační aktivity plošné (tj. s vyloučením rekreace rodinné) a část břehu 
jezera směrem ke Slavkovskému lesu ponechat volně přístupný, zároveň tak bude zajištěn 
nerušený pohled na panorama lesního masívu od rekreačního areálu. 

 
Třetí zóna 
Řešení zástavby lokality Hrušková vychází v prvé řadě z potřeby vymezit kapacitní 

plochy pro rozvoj bydlení v rodinných domech v nenarušeném přírodním prostředí s dobrou 
dostupností centra města. Vymezení ploch vychází z tvaru terénu a přihlíží k stávajícím 
majetkovým hranicím, na jižní straně je vymezeno ochranným pásmem vedení VN. Dopravní 
obsluhu jednotlivých budoucích parcel bude třeba vyřešit v detailu, proto jsou návrhové 
plochy na Hruškové určeny k podrobnějšímu zpracování (územní studie) a v územním plánu 
jsou zafixovány pouze hlavní tahy. 
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Dále bylo území rozděleno na plochy stabilizované, plochy přestavby, plochy 

zastavitelné a plochy územních rezerv. 
 

3.2. Plochy stabilizované 
3.2.1. Bydlení 

Stávající plochy pro bydlení byly rozděleny do tří kategorií ploch s rozdílným využitím.  
Do ploch Bydlení kolektivní jsou zařazeny plochy bytových domů.  
Do ploch Bydlení individuální jsou zařazeny plochy rodinných domů.  
Do ploch Bydlení vesnické jsou zařazeny rodinné domy v připojených sídlech, kde se 

uplatňují doplňkově i jiná využití (obchod, služby, rodinná rekreace apod.).  
 

3.2.2. Rekreace 

Stávající plochy pro rekreaci byly rozděleny do tří kategorií ploch s rozdílným využitím.  
Do ploch Rekreace kolektivní je zařazen sportovně rekreační areál Michal na severním 

břehu nádrže Michal a Areál zdraví na Ovčárně.  
Do ploch Rekreace rodinná jsou zařazeny plochy chat ve volné krajině, u kterých nelze 

zajistit možnost přestavby na trvalé bydlení, zvláště z důvodů ochrany lesa a zaplavovaného 
území. Jedná se o pás chat podél Lobezského potoka. 

Do ploch Rekreace – zahrádkové kolonie jsou zařazeny stávající zahrádkové kolonie  
U remízu, U Kauflandu, Stará Ovčárna a U rozvodny v k.ú. Vítkov. 

 
3.2.3. Občanské vybavení 

Stávající plochy pro občanské vybavení, které mají významný plošný rozsah, byly 
rozděleny do čtyř kategorií ploch s rozdílným využitím. Další objekty občanského vybavení 
menšího plošného rozsahu (ordinace lékařů a lékárny, prodejny, restaurace, penziony, služby 
apod.), byly zahrnuty do ploch pro bydlení, do ploch smíšených obytných a do ploch 
smíšených výrobních. 

Do ploch Občanské vybavení jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru 
veřejného vybavení a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky, 
spořitelny a pojišťovny), ubytování a obchodu: 

Veřejná správa: budovy městského úřadu (ul. Rokycanova, budovy v ul. Jednoty II.), 
budova soudu, finanční úřad, celní úřad, okresní správa sociálního zabezpečení 

Ochrana obyvatelstva: služebny policie (ul. Jednoty, Hornická ul.) a Hasičský záchranný 
sbor Karlovarského kraje – ul. Petra Chelčického 

Školství: mateřské školy, základní školy a jejich sportovní zázemí, střední školy, 
speciální škola 

Sociální péče: objekty pro mládež, seniory, postižené 
Zdravotnictví: nemocnice, poliklinika, hygienická stanice, záchranná služba, zdravotní 

středisko 
Kultura: kulturní dům, kino, DDM, rozhledna 
Hřbitov 
 
Církve: kostely a modlitebny 
Ubytování a stravování: hotel v Husových sadech 
Finančnictví a spoje: banky, spořitelny a pojišťovny, pošta v ul. K. H. Borovského 
Obchod a služby: obchodní domy, supermarkety apod. 
 
Plochy občanského vybavení jsou vymezeny bez dalších podrobnějších specifikací 

s ohledem na potřebu variabilního využití ploch. 
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Do ploch Občanské vybavení – sport jsou zařazeny sportovní areál Baník u Zimního 
stadionu a jednotlivá sportoviště. Další plochy sportovních aktivit menšího rozsahu (dětská 
hřiště) byly zařazeny v rámci ploch obytných, smíšených obytných a ploch rekreace. 

Do ploch Občanské vybavení – sport v zeleni nejsou zařazeny žádné stávající plochy. 
Do ploch Občanské vybavení – hřbitov je zařazen stávající areál hřbitova. 
 

3.2.4. Veřejná prostranství, sídelní zeleň 

Stávající plochy veřejných prostranství byly rozděleny do dvou kategorií ploch 
s rozdílným využitím. 

Do ploch Veřejná prostranství jsou zařazena veřejná prostranství v zastavěném území, 
která zahrnují místní komunikace, doprovodné plochy zeleně, menší objekty občanského 
vybavení atp. 

Do ploch Veřejná prostranství – zeleň jsou zařazeny rozsáhlejší plochy parkové či 
lesoparkové zeleně. 

 
3.2.5. Smíšené obytné plochy 

Do ploch Smíšené obytné území jsou zařazena stávající smíšená území v centrální části 
města (okolí Starého náměstí a nám. Budovatelů) a zástavba převážně z 19. století, mezi 
severním břehem Ohře a jižním okrajem železnice. Dále byly zařazeny i některé stávající 
plochy a areály v současné době čistých funkcí, kde je v rámci stávajících staveb a ploch 
možno připustit širší škálu využití. 

 
3.2.6. Dopravní infrastruktura 

Stávající plochy dopravní infrastruktury, které mají významný plošný rozsah, byly 
rozděleny do tří kategorií ploch s rozdílným využitím. Další objekty dopravní infrastruktury 
menšího plošného rozsahu (ostatní místní komunikace, účelové a pěší komunikace, menší 
parkoviště), byly zahrnuty do navazujících ploch pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, 
výrobu, apod., příp. (u účelových komunikací) i do ploch ve volné krajině (zemědělské 
plochy, lesní plochy).  

Do ploch Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace jsou zařazeny silnice I., II. a 
III. třídy a významné místní komunikace. 

Do ploch Dopravní infrastruktura – dráhy jsou zařazeny stávající plochy železnice a 
navazující plochy vleček. 

Do ploch Dopravní infrastruktura – ostatní plochy jsou zařazeny významné parkovací 
plochy (DP), plochy garáží (DG) a čerpací stanice pohonných hmot (DO). 

 
3.2.7. Technická infrastruktura 

Stávající plochy technické infrastruktury, které mají významný plošný rozsah, byly 
zařazeny do jediné kategorie ploch s rozdílným využitím. Další objekty technické 
infrastruktury menšího plošného rozsahu (věžové trafostanice, čerpací stanice kanalizace 
apod.), byly zahrnuty do navazujících ploch pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, 
výrobu, do veřejných prostranství apod. 

Do ploch Technická infrastruktura jsou zařazeny: čistírna odpadních vod, vodojemy, 
rozvodna VVN/VN, významné trafostanice, regulační plynové stanice, hlavní páteřní 
teplovod, výměníkové stanice, televizní převaděč. 

 
3.2.8. Výroba a skladování 

Stávající plochy výroby a skladování byly zařazeny do jediné kategorie ploch 
s rozdílným využitím. 
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Do ploch Průmyslový výroba a skladování jsou zařazeny plochy těžkého průmyslu: 
• Průmyslová zóna Sokolov – Těšovice, určena pro těžký průmysl chemický a hutní, 
• Průmyslová zóna Sokolov – Dolní Rychnov, určena pro těžký průmysl – strojírenství, 

obalovna. 
 
Ostatní plochy, převážně lehké výroby a skladování, jsou zařazeny do ploch Smíšená 

výroba. Plochy pro zemědělskou výrobu nejsou v územním plánu vymezeny. Chovy je možno 
zřizovat v omezené míře ve funkčních plochách Smíšené obytné území SO a Bydlení 
vesnické BV. 

 
3.2.9. Smíšené výrobní plochy 

Stávající plochy smíšené výroby byly zařazeny do jediné kategorie ploch s rozdílným 
využitím. Do ploch Smíšená výroba jsou zařazeny: 

• průmyslová zóna Sokolov – Dolní Rychnov (průmysl lehký, skladování, řemeslná 
výroba, obchod, služby, administrativa a zahradnictví), 

• areál Bohemia západně od areálu chemičky (provozy skladování, řemeslné výroby, 
obchodu a služeb apod.), 

• samostatné plochy: Šenvert, plochy v návaznosti na železniční trať, plochy v návaznosti 
na silnici II. třídy, Ovčárna, sídliště Michal. 

 
3.2.10. Ostatní plochy 

Ostatní plochy v zastavěném území zahrnují plochy: Vodní a vodohospodářské plochy 
(VH), Lesní plochy (LE), Přírodní plochy (PP), Smíšené nezastavěné plochy (SN), Těžba 
nerostů (TE). Zemědělské plochy (ZO, ZT) nebyly v zastavěném území vymezeny. 

  

3.3. Plochy přestavby 
Zahrnují dříve zastavěné plochy v zastavěném území, které jsou v současné době 

nevyužité nebo devastované. V následujících tabulkách jsou uvedeny základní informace o 
navržených plochách přestavby. 

 
Bydlení kolektivní (BK) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

počet 
RD 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

BK3 Sok. BD na 
devastované 
ploše 

4110 2 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů 

 
Bydlení individuální (BI) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

počet 
RD 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

BI1 Sok. RD na ploše 
zahrádkové 
kolonie 

28930 30 zahrada, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

IV. + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů, 
o.p. VN, RR trasa 

BI8 Sok. RD na ploše 
nevyužívaných 
skladů 

13806 14 zahrada, trvalé 
travní porosty, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

IV. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, o.p. kabel VN, o.p. 
parovod, RR trasa 

BI9 Sok. RD na ploše 
zahrádkové 
kolonie 

41751 48 zahrada a 
ostatní plocha 

III. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, havarijní zóna Zimní 
stadion; o.p. VN kabel, RR trasa; 
o.p. lesa  
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BI10 Sok. RD na ploše 
zahrádkové 
kolonie 

31588 32 trvalé travní 
porosty, 
zahrada, 
zastavěná 
plocha 

V. část CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov a 
Staré Sedlo, o.p. města, o.p. kabel 
VN, LBK (dotyk), o.p. lesa, 
pásmo při správě vodního toku, 
zaplav. území Q100, Q20 a Q5 
Lobezského potoka 

 
Pozn: Plochy BI1, BI9 a BI10 mají povinnou územní studii. 
U plochy BI8 je řešení přejato v souladu se schváleným Regulačním plánem. 

 
Občanské vybavení (OV) a Občanské vybavení – sport (OS) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

OV1 Sok. Plochy pro 
obchod na místě 
autobus. nádraží 

5751 ostatní 
plocha 

— + CHLÚ Sokolov I (část), PÚ Sokolov, 
VL Sokolov pilíř; o.p. města, zátopové 
území Jesenice, Horka, Skalka (CO); 
Q100 Ohře okrajově; RR trasa 

OV4 Sok. Plochy pro 
obchod na místě 
vozovny ČSAD 

35754 zastavěná 
plocha 

— + PÚ Staré Sedlo, o.p. města; RR trasa 

OS1 Sok. plocha pro 
komerční 
sportovní využití 

794 ostatní 
plochy 

— + PÚ Sokolov, o.p. města, VKP Husovy 
sady 

 
Veřejná prostranství (VP) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-ra 
(m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

VP1 Sok. Komunikace v místě 
areálu skladů 

607 ostatní 
plocha 

— + CHLÚ Tisová I, PÚ 
Sokolov, o.p. města,  

 
Pozn.: Řešení přejato v souladu se schváleným Regulačním plánem. 

 
Smíšené obytné území městské (SO)  
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

SO1 Sok. Bydlení a podnikání po 
asanaci v prostoru ulice 
Vítězné 

14734 zahrada, 
zastavěná, 
ostatní plocha 

II. + CHLÚ Tisová I (část), PÚ 
Sokolov, o.p. města, o.p. 
TS, zátopové území (CO) 
Jesenice (část), o.p. parovod 

SO2 Sok. Bydlení a podnikání 
místo skladovacího 
areálu 

6897 zastavěná a 
ostatní plocha, 
zahrada 

IV. + CHLÚ Tisová I, PÚ 
Sokolov, o.p. města, RR 
trasa 

SO3 Sok. Bydlení a podnikání 
místo skladovacího 
areálu 

7298 trvalé travní 
porosty, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

II. + CHLÚ Tisová I, PÚ 
Sokolov, o.p. města, o.p. 
parovod, RR trasa;  

SO8 Sok. Bydlení a služby v místě 
dnešního koupaliště 

21061 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + CHLÚ Tisová I, PÚ 
Sokolov a Staré Sedlo, o.p. 
města, o.p. kabel VN a TS, 
LBK (dotyk), pásmo při 
správě vodního toku; Q100, 
Q20 a Q5 Ohře okrajově 

SO15 Sok. Plochy pro bydlení a 
obchod na místě vozovny 
ČSAD 

2677 zastavěná 
plocha 

— + CHLÚ Tisová I, PÚ 
Sokolov a Staré Sedlo, o.p. 
města, RR trasa, 
zaplavované území 
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SO16 
část 

Hruš. Plochy pro bydlení a 
občanské vybavení pro 
Hruškovou v místě býv. 
zemědělského areálu 

6906 
(celk. 

24548) 

zastavěná a 
ostatní plocha 

— + o.p. silnice, dálkový 
telefonní kabel 

 
Pozn.: Řešení ploch SO2 a SO3 přejato v souladu se schváleným Regulačním plánem. 
Plocha SO8: Vzhledem ke snižující se rentabilitě provozu koupaliště je zájem provozovatele 
v budoucnu lokalitu využít, např. pro bydlení nebo obchod. 

SO16: Uvedena jen část plochy, zbylá část je zastavitelné území. 
 
Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DO) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

DP5 Sok. Parkoviště na místě 
řadových garáží, které 
budou vymístěny jako 
DG1 

2548 zastavěná, 
ostatní 
plocha 

— + o.p. města; havarijní zóna 
chemička, o.p. chemička; 
zátopové území (CO) Horka, 
Skalka, Jesenice; o.p. lesa 

DP8 Sok. Parkoviště pro areál 
OV1 

3973 ostatní 
plocha 

— + PÚ Sokolov, VL Sokolov pilíř; 
o.p. města, zátopové území 
Jesenice, Horka, Skalka (CO); 
Q100, Q20 a Q5 Ohře okrajově; 
RR trasa 

DO1 Sok. Dopravní terminál na 
místě železničních 
ploch 

5613 zastavěná, 
ostatní 
plocha 

— + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, zátopové území (CO) 
Horka, Skalka, Jesenice; o.p. 
železnice; Q100 Ohře (část) 

 
Smíšená výroba (SV) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

SV1 
část 

Sok. Plochy pro podnikání 
na místě řadových 
garáží 

48496 les, 
zastavěná a 
ostatní 
plocha 

— + DP Svatava, PÚ Citice; zátopové 
území Jesenice, Skalka, Horka 
(CO); Q100 Ohře část; o.p. 
železnice; o.p. VN, o.p. telefonní 
kabel; o.p. lesa; NRBK K40 nivní 
(dotyk) 

SV10 Sok. Plochy pro podnikání 
na místě železničních 
ploch u silnice do 
Král. Poříčí 

10107 zastavěná a 
ostatní 
plocha 

— + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města; havarijní zóna chemička; 
zátopové území (CO) Horka, 
Skalka, Jesenice, Q100 Ohře; o.p. 
silnice a železnice 

 
Pozn.: SV1: Uvedena jen část plochy, zbylá část je zastavitelné území. 

 

3.4. Zastavitelné plochy 
V následujících tabulkách jsou uvedeny základní informace o navržených zastavitelných 

plochách. 
3.4.1. Bydlení 

Obytná funkce je v současné době základní funkcí řešeného území. Realizuje se ve větší 
míře formou bydlení čistého (monofunkční obytné plochy), nejtypičtějším zástupcem, alespoň 
co do množství obyvatel, jsou bytové domy, významné jsou i lokality rodinných domů. 

Potřeby nárůstu obyvatel budou uspokojeny výstavbou jak rodinných domů, tak 
bytových domů. Územní plán proto vytipoval rozvojové plochy pro tento požadovaný rozsah 
jednak na volných plochách uvnitř zastavěného území, jednak v návaznosti na něj. 
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Bydlení kolektivní (BK) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

počet 
b.j. 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

BK1 Sok. jižně od 
sídliště 
Vítězná 

23313 300 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + CHLÚ Tisová I (část), PÚ 
Sokolov, o.p. města, o.p. kabel 
VN a TS, RR trasa 

BK2 Sok. jižně od 
sídliště 
Vítězná 

22631 100 orná půda, 
zahrada, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

III. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města, o.p. kabel VN, 
havarijní zóna Zimní stadion 
(dotyk) 

BK4 Sok. jižně od 
sídliště Michal 

13960 40 ostatní plocha, 
vodní plocha, 
les, TTP 

— + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. 
lesa 

BK5 Sok. Rozestavěný, 
opuštěný 
obchodní areál 
na pomezí 
Sokolova a 
Těšovic, určen 
k novému 
využití 

17662 50 zastavěná a 
ostatní plocha, 
orná půda 

IV. část PÚ Sokolov (min.), o.p. města; 
o.p. VN, bezp. pásmo VTL 
plynovodu, RR trasa; o.p. lesa 

 
Bydlení individuální (BI) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

počet 
RD 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

BI2 Sok. RD 
v prolukách na 
Šenvertu 

7217 7 zahrada a trvalé 
travní porosty 

IV. a 
V. 

+ DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů, 
RR trasa; závazné linie těžby 
prochází okraj. částí pozemku 

BI3 Sok. RD 
v prolukách na 
Šenvertu 

10362 8 zahrada, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

V. + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů; 
závazné linie těžby prochází 
okraj. částí pozemku 

BI4 Sok. RD 
v prolukách na 
Šenvertu 

2066 2 zahrada IV. a 
V. 

+ DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů, 
RR trasa 

BI5 Sok. RD v proluce 
na Šenvertu 

2177 2 zahrada a 
zastavěná a 
ostatní plocha 

V. + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů, 
o.p. železnice (část), RR trasa 

BI6 Sok. RD v proluce 
v Kraslické ul. 

2712 2 zahrada II. + DP Svatava, PÚ Alberov, o.p. 
města; o.p. VN 

BI7 Sok. RD na místě 
zeleně v ul.  
K. H. 
Borovského 

7075 5 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + PÚ Sokolov, o.p. města, o.p. 
VN kabel, o.p. telefon. kabel, 
o.p. parovod, RR tras; zátopové 
území (CO) Horka, Jesenice díl, 
Q100 Ohře okrajově 

BI11 Sok. RD na TTP u 
Lobezského 
potoka 

4354 4 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

I. + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, 
LBK (dotyk), o.p. lesa, pásmo 
při správě vodního toku 

BI12 Vít. RD na TTP na 
Ovčárně 

8851 3 orná půda a 
trvalé travní 
porosty, ostatní 

IV. a 
V. 

část PÚ Sokolova a Staré Sedlo, 
bezp. pásmo VTL plynovodu 

BI13 Vít. RD na 
Ovčárně 

6580 6 zahrada IV. a 
V. 

+ CHLÚ Tisová I., PÚ Sokolov a 
Staré Sedlo 
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Bydlení vesnické (BV) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

počet 
RD 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

BV1 Hruš. RD 
v Hruškové 

28756 27 zahrada, trvalé 
travní porosty, 
ostatní plocha 

V. část o.p. silnice, o.p. VN, o.p. 
telefonní kabel, RR trasa, o.p. 
lesa 

BV2 Hruš. RD 
v Hruškové 

63660 58 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

III. a 
V. 

část o.p. TS a VN, o.p. lesa 

BV3 Hruš. RD 
v Hruškové 

65446 58 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha, zahrada 

V. část o.p. silnice (min.), o.p. lesa 

BV4 Hruš. RD 
v Hruškové 

83426 73 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

V. — o.p. lesa 

BV5 Hruš. RD 
v Hruškové 

37174 31 zahrada, trvalé 
travní porosty, 
ostatní plocha 

III.a 
V. 

část o.p. VN, o.p. telefonní kabel; 
navržené o.p. TS a VN, o.p. 
lesa 

BV6 Nov. RD v Novině 10912 4 zahrada III. — PÚ Novina, o.p. TS, o.p. lesa 
(dotyk) 

 
Orientační přehled kapacit ploch pro bydlení (plochy přestavby + zastavitelné) 
 

plocha výměra bytových jednotek obyvatel 
BK1 9272 + 14041 m2 10 BD po 20 bytech, 10 BD po 10 bytech 900 
BK2 22631 m2 100 300 
BK3 4110 m2 20 60 
BK4 13960 m2 40 120 
BK5 17662 m2 50 150 
celkem 64014 m2  260 1530 

 
plocha výměra (m2) bytových jednotek obyvatel 
BI1 28930 30 90 
BI2 7217 7 21 
BI3 10362 8 24 
BI4 2066 2 6 
BI5 2177 2 6 
BI6 2712 2 6 
BI7 7075 5 15 
BI8 13806 14 42 
BI9 41751 48 144 
BI10 31588 32 96 
BI11 4354 4 12 
BI12 8851 3 9 
BI13 6580 6 18 
celkem 167469 163 489 

 
plocha výměra bytových jednotek obyvatel 
BV1 28756 27 81 
BV2 63660 58 174 
BV3 65446 58 174 
BV4 83426 73 219 
BV5 37174 31 93 
BV6 10912 4 12 
celkem 289374 251 753 
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3.4.2. Rekreace 

Rozvoj rekreačních aktivit byl v minulosti blokován devastací krajiny při těžbě hnědého 
uhlí. Nedávné významné změny v krajině v návaznosti na postupné ukončování těžby a 
rekultivace ploch zasažených důlní činností daly podnět k zásadnějšímu rozvoji této funkce. 

 
Rekreace kolektivní (RK) 
Plochy pro rekreaci kolektivní v území jsou kapacitně dostačující (sportovní plochy, 

koupaliště apod.) pro místní obyvatelstvo a blízké okolí. Pro rozšíření funkce v území 
v návaznosti na rozvoj turistického ruchu v souvislosti s nově vybudovanou vodní plochou 
Michal byly vymezeny nové plochy, např. pro zvýšení ubytovacích kapacit či budování 
specializovaných sportovních areálů (RK2) a tábořiště pro vodáky (RK1). 

 
ozna-
čení 

k.ú. popis výmě- 
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

RK1 Sok. tábořiště 
pro 
vodáky 

28845 les a 
ostatní 
plocha 

— — CHLÚ Sokolov, DP Svatava, PÚ Sokolov (část), 
o.p. města, zátopové území Jesenice, Skalka, 
Horka (CO) část, Q100, Q20 a Q5 Ohře, o.p. VN, 
o.p. parovod; o.p. lesa; RBC Antonín (dotyk), 
NRBK K40 vodní (dotyk); pásmo při správě 
vodního toku; navržené o.p. silnice 

RK2 Vít. plochy u 
jezera 
Michal 

123465 ostatní 
plocha 

— — PÚ Staré Sedlo, závazné linie těžby, rekultivace; 
RR trasa 

 
3.4.3. Občanské vybavení 

Rozvoj vybavenosti je umožněn jednak v plochách Občanské vybavení (OV), jednak 
v menší míře v plochách pro bydlení, plochách smíšených obytných a v plochách smíšených 
výrobních, tj. např. prodejny potravin, restaurace, penziony apod. Dále byly vymezeny 
specializované plochy pro sport (OS), sport v zeleni (OZ) a pro hřbitov (OH). 

 
Občanské vybavení (OV) 
 
Plochy pro Občanské vybavení byly navrženy bez dalších podrobnějších specifikací 

s ohledem na potřebu variabilního využití ploch, tj. jsou určeny pro všechny druhy 
občanského vybavení bez rozlišení. 

 
ozna-
čení 

k.ú. popis výmě- 
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

OV2 Sok. rozšíření areálu 
gymnázia 

2542 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + CHLÚ Sokolov, PÚ Sokolov, o.p. 
města, zátopové území Jesenice 
(CO), o.p. lesa (min.) 

OV3 Sok. plochy pro obchod 
a podnikání 

15225 orná půda, 
zahrada, 
ostatní plocha 

IV. + CHLÚ Sokolov, CHLÚ Tisová I, 
PÚ Sokolov, o.p. města; o.p. 
silnice; o.p. VN, o.p. kabel VN, 
RR trasa, o.p. parovod, o.p. lesa; 
zátopové území (CO) Jesenice část 

OV5 Sok. plochy pro obchod 2430 ostatní plocha — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města; o.p 
parovod, RR trasa 

OV6 Vít. ubytování, 
stravování (jezero 
Michal) 

193106 trvalé travní 
porosty, orná, 
ostatní plocha 

II., 
III., 
V. 

— PÚ Staré Sedlo, závazné linie 
těžby, rekultivace; o.p. VN, RR 

OV7 Vít. ubytování, 
stravování pro 
rekreační plochu 
(jezero Michal) 

65162 ostatní 
plocha, orná 

IV. — PÚ Staré Sedlo, závazné linie 
těžby, rekultivace; o.p. silnice 
(dotyk); o.p. VVN okrajově, o.p. 
VN 
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OV8 Sok. kulturní a 
vzdělávací zařízení 

1203 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města,  

OV9 Sok. podnikání, 
obchodní plochy 

8312 ostatní 
plocha, orná 
půda 

IV. + PÚ Staré Sedlo, o.p. města; o.p. 
silnice; bezp. pásmo VTL 
plynovodu, o.p. VN; o.p. VVN 110 
kV; o.p. lesa 

OV10 Sok. rozhledna Antonín 400 les — — CHLÚ Sokolov, RBC Antonín, 
o.p. lesa 

OV11 Sok. veterinární klinika 
u Lobezského 
potoka 

5089 ostatní 
plocha, vodní 
plocha 

— + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, LBK 
(dotyk), pásmo při správě vodního 
toku, Q100 Ohře okrajově 

OV12 Sok. komerční 
obchodní plocha 

15233 les, ostatní 
plocha 

— + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. 
lesa, o.p. silnice, o.p. VVN a VN, 
bezp. pásmo VTL plynu, navržené 
o.p. rychlostní komunikace 

OV13 Sok. vybavenost pro 
sportovně 
rekreační areál 
Bohemia 

8911 ostatní plocha — + CHLÚ Sokolov I, PÚ Sokolov, VL 
Sokolov pilíř, o.p. města; RR trasa; 
Q100 a Q20 Ohře; zátopové území 
(CO) Horka, Skalka, Jesenice 

OV14 Sok. vybavenost pro 
sportovně 
rekreační areál 
Bohemia 

3248 ostatní plocha — + VL Sokolov pilíř, o.p. města; RR 
trasa; Q100 Ohře; zátopové území 
(CO) Horka, Skalka, Jesenice 

 
Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ)  
Plochy pro sport jsou v území v celkovém součtu dostatečné, jsou však jednostranně 

lokalizované v jižní části města (Baník). Severní část území má k dispozici výrazně menší 
počet ploch pro sport. Lokality podél toku Ohře, problematicky zastavitelné kvůli 
vyhlášenému zaplavovanému území, nabízejí možnost zřízení ploch pro extenzívní sportovně 
rekreační využití – běžecké trasy, cyklotrasy, apod. Proto zde byly vymezeny plochy, určené 
pro sportovně rekreační účely. Zahrnují navrhované areály zeleně, doplněné plochami pro 
sport, případně pro kulturní využití (jako např. letní scény apod.). 

 
ozna-
čení 

k.ú. popis výmě- 
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

OZ1 Sok. sportovní a 
rekreační plochy 
v zeleni na Jižním 
lomu 

117775 les — — DP Svatava; zátopové území Jesenice, 
Skalka, Horka (CO), Q100 Ohře; o.p. 
VN, o.p. parovod; o.p. lesa; NRBK K40 
nivní (dotyk); navržené o.p. silnice 

OZ2 Sok. sportovní, 
kulturní a 
rekreační plochy 
v zeleni v lokalitě 
Bohemia 

161383 zahrada a 
ostatní 
plocha 

I. + CHLÚ Sokolov I, PÚ Alberov a 
Sokolov, VL Sokolov pilíř, o.p. města; 
o.p. chemička, havarijní zóna chemička; 
o.p. parovod (dotyk), RR trasa; Q100 a 
Q20 Ohře, zátopové území (CO) Horka, 
Skalka, Jesenice; NRBK K40 nivní 
(dotyk), o.p. lesa 

OZ3 Sok. Sport a veřejná 
zeleň mezi 
nemocnicí a ul. K. 
H. Borovského 

24937 ostatní 
plocha 

— + PÚ Sokolov, o.p. města; o.p. VN kabel 
+ TS, o.p. parovod, RR trasa 

OZ4 Sok. lesopark v lokalitě 
Antonín 

128203 les a 
ostatní 
plocha 

— část CHLÚ Sokolov, PÚ Sokolov (část), o.p. 
města, zátopové území Jesenice (CO), 
o.p. VN, o.p. parovod, RR trasa; o.p. 
lesa; RBC Antonín (dotyk), o.p. silnice 

 
Občanské vybavení – hřbitov (OH) 
Plochy jsou navrženy pro případnou potřebu rozšíření stávajícího hřbitova v případě 

nenadálé události. 
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ozna-
čení 

k.ú. popis výmě- 
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

OH1 Sok. rozšíření 
hřbitova 

6473 ostatní plocha, trvalé 
travní porosty 

V. + PÚ Sokolov, o.p. města, parovod 
(dotyk), dálkový telefonní kabel 

OH2 Sok. rozšíření 
hřbitova 

2027 ostatní plocha — + PÚ Sokolov, o.p. města, parovod 
(dotyk), RR trasa 

 
3.4.4. Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (VP) 
Nové plochy veřejných prostranství byly vymezeny jako plochy pro zajištění prostoru 

pro místní komunikace a doprovodnou zeleň v lokalitách nové výstavby (VP2 až VP10). 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě- 
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

VP2 Sok. plocha pro obslužné 
komunikace obytné 
zástavby BI1 Šenvert 

5802 zahrada, 
zastavěná, 
ostatní plocha 

IV. a 
V. 

+ DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. 
města, o.p. př. léčivých zdrojů, 
o.p. VN, RR trasa 

VP3 Sok. plochy pro obslužné 
komunikace obytné 
zástavby BI8 Vítězná 

1894 zahrada, ostatní 
plocha, 
zastavěná 

IV. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města, o.p. kabel VN, o.p. 
parovod, RR trasa 

VP4 Sok. plocha pro obslužné 
komunikace obytné 
zástavby BI9 a BI10 

10607 zahrada, trvalé 
travní porosty, 
ostatní plocha, 
les 

V. část CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov a 
Staré Sedlo, o.p. města, 
havarijní zóna Zimní stadion; 
o.p. VN kabel, RR trasa; o.p. 
lesa; LBK (dotyk), pásmo při 
správě vodního toku; Q100, Q20 
a Q5 Lob. potoka 

VP5 Sok. propojení DK4 a 
areálu Hexion 
Speciality Chemicals 
na východní spojku 

1975 zastavěná a 
ostatní plocha, 
voda 

— + o.p. města; havarijní zóna 
chemička, o.p. chemička; 
zátopové území (CO) Horka, 
Skalka, Jesenice, Q100 Lob. 
potoka; o.p. lesa 

VP7 Hruš. plocha pro obslužné 
komunikace obytné 
zástavby BV1, BV2, 
BV5 

4935 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

III., 
V. 

část o.p. silnice, o.p. VN, o.p. 
telefonní kabel, o.p. lesa, o.p. 
vodovodu 

VP8 Sok. plocha pro vedení 
pěší komunikace 
v lokalitě Jižní lom 

3248 ostatní plocha, 
les 

— — DP Svatava; zátopové území 
Jesenice, Skalka, Horka (CO), 
Q100 Ohře, pásmo při správě 
vodního toku Ohře; ; o.p. VN; 
NRBK K40 nivní; o.p. lesa, 
navržené o.p. silnice 

VP9 Sok. Protipovodňový val, 
cyklostezka, přeložka 
parovodu do země, 
veřejná zeleň 

8842 ostatní plocha, 
vodní plocha 

— část CHLÚ Sokolov, DP Svatava, 
PÚ Sokolov (část), o.p. města, 
zátopové území Jesenice, 
Skalka, Horka (CO), Q100, Q20 
a Q5 Ohře; o.p. parovod; 
NRBK K40 vodní (dotyk); 
pásmo při správě vodního toku; 
navržené o.p. silnice; o.p. lesa 

VP10 Vít. plocha pro obslužné 
komunikace obytné 
zástavby BI13 

3249 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
kanalizace 

 
Pozn.: Řešení plochy VP3 přejato v souladu se schváleným Regulačním plánem. 
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Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výměra 
(m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

VZ1 Sok. plochy pro 
zeleň 

12805 trvalé travní 
porosty, zahrada 
a ostatní plocha 

II. + CHLÚ Sokolov, CHLÚ Tisová I, 
PÚ Sokolov, o.p. města, zátopové 
území Jesenice (CO) část, o.p. 
parovod (dotyk);  

VZ2 Sok. plochy pro 
zeleň 

1802 zahrada, 
zastavěná a  
ostatní plocha 

IV. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, o.p. parovod, RR trasa, 
kabel VN (dotyk) 

VZ3 Sok. plochy pro 
zeleň v lokalitě 
Gsteinigt 

20907 ostatní plocha — + CHLÚ Sokolov, PÚ Sokolov, o.p. 
města, zátopové území Jesenice 
(CO), o.p. VN, o.p. lesa (min.) 

VZ4 Sok. plochy pro 
zeleň v lokalitě 
Vítězná 

5246 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plochy, orná 

IV. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města 

 
Pozn.: Řešení ploch VZ1 a VZ2 přejato v souladu se schváleným Regulačním plánem. 

 
3.4.5. Smíšené obytné plochy 

Mezi smíšené obytné plochy byly zařazeny lokality, kde se mimo obytnou funkci 
uplatňují další doplňující funkce, které nenarušují obytné prostředí, jako vybavenost, služby, 
nerušící výroba, sport, apod. 

 
Smíšené obytné území (SO) 
Mezi smíšené obytné plochy byly zařazeny nově navržené plochy, u kterých není nutné 

stanovit monofunkční využití, a plochy na přechodu mezi dvěma stávajícími lokalitami 
různých funkcí (např. bydlení – občanské vybavení; bydlení – nerušící výroba apod.) 

 
ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

SO4 Sok. plochy u jižního 
obchvatu  

14312 zastavěná a 
ostatní plocha 

— + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města 

SO5 Sok. plochy u jižního 
obchvatu 

7750 zastavěná, orná 
ostatní plocha 

IV. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města 

SO6 Sok. plochy u jižního 
obchvatu 

19676 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

II. + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města, bezp. pásmo VTL 
plynovodu a RS, o.p. kabel VN a 
TS, o.p. silnice a o.p. lesa 

        
SO9 Sok. plochy u jižního 

obchvatu 
18581 trvalé travní 

porosty a 
ostatní plocha 

V. — CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města, o.p. kabel VN, o.p. 
silnice, o.p. lesa 

SO10 Vít. plochy u jižního 
obchvatu, Ovčárna 

8908 trvalé travní 
porosty 

IV. a 
V. 

+ CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov a 
Staré Sedlo, o.p. města (část), 
o.p. telefonní kabel, o.p. lesa 

SO11 Sok. plocha jihozápadně 
od mateřské školy u 
ulice Křižíkovy 

8461 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, 
o.p. města, o.p. kabel VN, o.p. 
parovod, RR trasa 

SO12 Sok. plocha v ul. K. H. 
Borovského na 
sídlišti Michal 

3026 trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

III. + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. 
parovod 

SO13 Sok. plocha mezi 
bytovým domem a 
Kauflandem v ul. K. 
H. Borovského 
 

5463 ostatní plocha — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, bezp. 
pásmo VTL plynu, o.p. parovod 
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SO16 
část 

Hruš. nové centrum 
Hruškové, bydlení + 
obč. vybavení 

17642 
(celk. 

24548) 

trvalé travní 
porosty, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

V. část o.p. silnice, dálkový telefonní 
kabel 

SO17 Nov. Novina, bydlení + 
obč. vybavení 

8966 trvalé travní 
porosty 

III. a 
V. 

— PÚ Novina, o.p. TS; památný 
strom bude respektován 

 
Pozn.: Plochy SO4, SO5, SO6, SO9, SO10: plochy odstíní obytné plochy od silnice, proto se 
zde doporučuje jiné využití než obytné vzhledem k případnému hluku z prostor obchvatu. 

Plocha SO11: Na plochu bylo zpracováno několik studií zástavby, jedná se o plochy převážně 
pro bydlení nebo bydlení kombinované s obchodem, administrativou apod. 

Plocha SO12: Vzhledem k dopravnímu provozu v této lokalitě a tvaru parcely se zde 
doporučuje využití jiné než obytné vzhledem k případnému hluku. 

Plocha SO16: Uvedena jen část plochy, zbylá část je území přestavby. 
  
Orientační přehled kapacit smíš. obytných ploch (plochy přestavby + zastavitelné) 
 

plochy SO výměra (m2) bytových jednotek obyvatel 
SO1 14734 15 45 
SO2 6897 3 9 
SO3 7298 7 21 
SO4 14312 14 42 
SO5 7750 8 24 
SO6 19676 20 60 
SO7 – neobsazeno  0 0 0 
SO8 21061 21 63 
SO9 18581 18 54 
SO10 8908 8 24 
SO11 8461 8 24 
SO12 3026 2 6 
SO13 5463 5 15 
SO14 – neobsazeno 0 0 0 
SO15 2677 2 6 
SO16 24548 12 36 
SO17 8966 5 15 
celkem 172358 148 444 

 
3.4.6. Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě- 
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

DK1 Sok., 
Vít. 

přestavba 
silnice I/6 na 
rychlostní 
komunikaci 
R6, včetně 
doprovodných 
staveb 

48358 orná půda, 
trvalé travní 
porosty, 
ostatní plocha 

I. až 
V. 

část PÚ Staré Sedlo a PÚ Sokolov, o.p. města, 
o.p. vodovod, o.p. kanalizace, o.p. VVN 
110 kV, o.p. VN, bezp. pásmo VTL 
plynovodu, o.p. sděl. kabel, RR trasa, o.p. 
silnice, o.p. lesa, LBK4, pásmo při správě 
vodního toku; navržené o.p. rychlostní 
komunikace, o.p. vodovod, o.p. 
kanalizace, o.p. VN, bezp. pásmo VTL 
plynovodu, o.p. teplovod, o.p. sděl. kabel 

DK2 Sok. přeložka 
silnice II/181 
(2 úseky) 

21264 zahrada, 
zastavěná a 
ostatní plocha 

II. část PÚ Alberov, DP Alberov, o.p. města, 
plocha rekultivace, uvnitř závazné linie 
těžby, svážné území, havarijní zóna 
chemička, o.p. vlečka, o.p. VN a TS, o.p. 
STL plyn 
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DK3 Sok. Přeložka 
silnice II/210, 
včetně 
doprovodných 
staveb 

28372 zastavěná a 
ostatní 
plocha, voda, 
les 

— část PÚ Alberov, Citice a Sokolov, DP 
Svatava, CHLÚ Sokolov, o.p. města, o.p. 
železnice, o.p. vodovod, o.p. VN, o.p. 
STL plyn, o.p. teplovod, o.p. sděl. kabel, 
RR trasa; o.p. lesa, NRBK K40, 
zatrubněný tok, pásmo při správě vodního 
toku, zátopové území Jesenice, Skalka, 
Horka (CO) část, Q100, Q20 a Q5 Ohře; 
navržené o.p. vodovod, o.p. kanalizace, 
o.p. VN kabel 

DK4 Sok. východní 
spojka, tj. 
prodloužení 
silnice 
III/00630 

4337 zastavěná a 
ostatní 
plocha, vodní 
tok 

— + o.p. města část, o.p. kanalizace, o.p. VVN 
110 kV, bezp.p. VTL plyn, o.p. teplovod, 
RR trasa; zátopové území Jesenice, 
Skalka, Horka (CO), Q100, Q20 a Q5 Ohře, 
pásmo při správě vodního toku; o.p. lesa, 
NRBK K40, havarijní zóna chemička, o.p. 
chemička, o.p. př. léčivých zdrojů 

DK5 Sok. napojení 
Šenvertu na 
II/181 (DS2) 

2701 zahrada, 
trvalé travní 
porosty, 
ostatní plocha 

III. část PÚ Alberov, DP Alberov, o.p. města, 
plocha rekultivace, uvnitř závazné linie 
těžby, havarijní zóna chemička, o.p. 
železnice, o.p. TS, o.p. vodovod 

DK6 Sok. narovnání 
úseku ul. 
Vítězné, včetně 
kruhové 
křižovatky 

2721 ostatní plocha — + PÚ Sokolov, CHLÚ Tisová I, o.p. města, 
zátopové území Jesenice (min.), o.p. 
vodovod, o.p. kanalizace; navržené o.p. 
STL plyn 

DK7 Sok. propojení ul. 
Vítězná a 
jižního 
obchvatu 

661 ostatní plocha — + PÚ Sokolov, CHLÚ Tisová I, o.p. města, 
o.p. VN kabel, o.p. teplovod, o.p. plyn; 
navržené o.p. kanalizace 

DK8 Vít. propojení 
parkoviště 
v lok. Michal 
s komunikací 
vedoucí 
k navržené 
prům. zóně 

545 ostatní plocha — — PÚ Staré Sedlo, plocha rekultivace, uvnitř 
závazné linie těžby, RR trasa 

DK9 Sok. dopravní uzel u 
žel. nádraží 

4825 ostatní 
plochy, trvalé 
travní porosty 

I. + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. města; 
zátopové území (CO) Horka, Skalka, 
Jesenice; Q100 a Q20 Ohře; o.p. př. 
léčivých zdrojů; o.p. železnice; o.p. VN 
kabel, telefonní kabel, vodovod, 
kanalizace, STL plynovod, RR trasa 

DK10 Sok. dvě kruhové 
křižovatky 
v ul. K. H. 
Borovského 

1401 ostatní 
plocha, trvalé 
travní porosty 

III. + PÚ Staré Sedlo, o.p. města 

DK11 Sok. kruhová 
křižovatka v ul. 
K. H. 
Borovského 

918 ostatní plocha — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města 

 
Pozn.: Plocha DK1: Doprovodné stavby – mimoúrovňové sjezdy, kruhové křižovatky. 
Komunikace do Těšovic do území k.ú. Sokolov vstupuje jako páté rameno kruhové 
křižovatky u severního mimoúrovňového sjezdu z R6 do Sokolova. 

Plocha DK3: Doprovodné stavby – kruhové křižovatky, přemostění Svatavy a Ohře a napojení 
na silnici III/21029. 

Plocha DK4: Prodloužení silnice III/00630 z Těšovic do Královského Poříčí, včetně 
přemostění Ohře. 
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Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DG) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

DP1 Sok. parkoviště 
Šenvert  

384 ostatní plocha — + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. města, 
o.p. př. léčivých zdrojů 

DP2 Sok. parkoviště 
Šenvert 

574 ostatní plocha — + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. města, 
o.p. př. léčivých zdrojů, o.p. VN 

DP3 Sok. parkoviště u 
dopravního 
terminálu 

5371 ostatní plocha — + DP Alberov, PÚ Alberov, o.p. města; 
zátopové území (CO) Horka, Skalka, 
Jesenice; Q100 Ohře; o.p. př. léčivých 
zdrojů; o.p. železnice; o.p. VN kabel, 
telefonní kabel, vodovod, kanalizace, 
STL plynovod, RR trasa 

DP4 Sok. rozšíření 
parkoviště u 
koupaliště 

2781 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Staré Sedlo, o.p. 
města, o.p. telefonní kabel, zaplav. 
území Q100, Q20 a Q5 Lobezského 
potoka 

DP6 Sok. parkoviště pro 
areál Baník – jih  

9653 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, o.p. lesa, RR trasa 

DP7 Sok. záchytné 
parkoviště 

9789 les — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. lesa, 
o.p. VVN a VN, o.p. kabelu 
VN,bezp. pásmo VTL plynu, o.p. 
vodovodu, navržené o.p. rychlostní 
komunikace 

DP9 Sok. parkoviště pro 
areál lesoparku 
OZ4 

3546 les, ostatní 
plocha 

— — CHLÚ Sokolov, PÚ Sokolov, o.p. 
města (část), o.p. lesa, o.p. VN, RR 
trasa, o.p. parovod návrh; zátopové 
území (CO) Jesenice 

DP10 Sok. rozšíření 
stávajícího 
parkoviště 
v Husových 
sadech 

722 ostatní plocha — + PÚ Sokolov, o.p. města, o.p. VN 
kabel, o.p. NTL plyn, o.p. 
kanalizace, o.p. sdělovací vedení 

DP11 Sok. parkoviště na 
sídlišti Vítězná 

921 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, o.p. VN kabel, o.p. vodovod, 
RR trasa 

DP12 Sok. parkoviště za 
hřbitovem 

3565 ostatní plocha — + PÚ Sokolov, o.p. města, o.p. parovod 

DP13 Sok. parkoviště u 
Lobezského 
potoka 

976 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, dotyk LBK; Q100, Q20 a Q5 
Lobez. potoka okrajově 

DP14 Sok. parkoviště na 
sídlišti Michal – 
jih 

4586 ostatní plocha — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. 
kanalizace, bezp. pásmo VTL plynu, 
RR trasa 

DP15 Sok. parkoviště v ul. 
B. Němcové 

864 ostatní plocha — + PÚ Sokolov, pásmo při správě 
vodního toku, RR trasa 

DG1 Sok. řadové garáže 
vymístěné od 
areálu chemičky 

3904 ostatní plocha — + CHLÚ Sokolov I (část), PÚ Sokolov, 
o.p. města; havarijní zóna chemička, 
o.p. chemička; o.p. parovod; o.p. lesa 

DG2 Sok. halové garáže na 
sídlišti Michal 

3194 ostatní plocha — + CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov, o.p. 
města, o.p. parovod, o.p. teplovod, 
o.p. sdělovacího kabelu 

DG3 Sok. halové garáže na 
sídlišti Michal 

3001 ostatní plocha — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. 
vodovodu, o.p.NTL plynu, RR trasa 

DG4 Sok. halové garáže na 
sídlišti Michal 

1293 ostatní plocha — + PÚ Staré Sedlo, o.p. města, o.p. 
teplovod, o.p. kanalizace, RR trasa 

 
Nové stavby dopravní infrastruktury (komunikace, parkoviště, apod.) je rovněž možno 

budovat v rámci většiny ostatních vymezených ploch s rozdílným využitím. 
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3.4.7. Výroba a skladování 

Aby bylo možno udržet stabilní či zvyšující se počet obyvatelstva ve městě, je třeba 
podpořit možnost rozvoje výroby a podnikání. V současné době má město dvě větší 
průmyslové zóny a několik menších lokalit určených pro podnikání, zahrnující drobnou 
výrobu, sklady, opravny, obchodní areály, administrativu apod. Stávající plochy jsou již plně 
využité a pro další rozvoj bylo třeba vymezit plochy nové, mimo ZÚ. 

Rozvoj výroby je umožněn v rámci ploch Průmyslová výroba PV, v menší míře též 
v plochách smíšených obytných a v plochách smíšených výrobních. 

 
Průmyslová výroba a skladování (PV) 
 
Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo: Oba stávající areály (Sokolov – Těšovice, 

Sokolov – Dolní Rychnov) jsou již územně plně obsazeny a proto bylo třeba v řešeném území 
vymezit zónu pro případ, že by se vyskytl nový významný investor. Tato nová zóna vznikne 
na zelené louce v lokalitě východně od silnice I/6 na pomezí správních území Sokolova a 
Starého Sedla. Lokalita byla již dříve vytipována na celokrajské úrovni jako významná 
rozvojová lokalita a byl zde zrušen dobývací prostor a CHLÚ. Průmyslová zóna pokračuje 
dále do k.ú. Staré Sedlo; ve správním území Sokolova zahrnuje dvě plochy: 

 
ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

PV1 Sok. průmyslová 
zóna Sokolov – 
Staré Sedlo 
sever 

311506 orná půda, 
trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha a les 

III. a 
IV. 

— PÚ Staré Sedlo (část); o.p. silnice; 
o.p. VVN a o.p. VN, RR trasa, o.p. 
telefonní kabel; LBK (dotyk), o.p. 
lesa; dále navržené o.p. rychlostní 
komunikace, o.p. vodovod, o.p. VN 
a TS, o.p. VTL plynovod a RS 

PV2 Vít. Průmyslová 
zóna Sokolov – 
Staré Sedlo jih 

227878 orná půda a 
trvalé travní 
porosty 

II., 
III. a 
IV. 

— PÚ Staré Sedlo; o.p. silnice; o.p. 
VVN a o.p. VN, RR trasa; LBK 
(dotyk), o.p. lesa (min.) 

 
3.4.8. Smíšené výrobní plochy 

Smíšená výroba (SV) 
 
Nové plochy v široké škále možného způsobu využití byly vymezeny převážně na 

zbylých volných plochách v rámci zastavěného území a v okrajových částech u silnice I/6. 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

SV1 
část 

Sok. plocha u Citické 
silnice III/21029 
na Jižním lomu 

48496 les, zastavěná a 
ostatní plocha 

— část DP Svatava, PÚ Citice; zátopové 
území Jesenice, Skalka, Horka 
(CO), Q100 Ohře; o.p. železnice; o.p. 
VN, o.p. telefonní kabel; o.p. lesa; 
NRBK K40 nivní (dotyk) 

SV2 Sok. plocha u Citické 
silnice III/21029 
na Jižním lomu 

24427 les a ostatní 
plocha 

— — DP Svatava, PÚ Alberov (okraj), 
o.p. města (min.); zátopové území 
Jesenice, Skalka, Horka (CO), Q100 
Ohře; o.p. železnice; o.p. VN, o.p. 
telefonní kabel, o.p. parovod; o.p. 
lesa; NRBK K40 nivní (dotyk); 
navržené o.p. silnice, o.p. VN 

SV4 Sok. proluka v rámci 
průmyslové 
zóny Sokolov – 
Dolní Rychnov 

13799 ostatní plocha — — CHLÚ Tisová I, PÚ Sokolov (část); 
o.p. silnice; o.p. VN, o.p. parovod; 
o.p. lesa; zátopové území (CO) 
Jesenice 
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SV5 Sok. plocha ul. K. H. 
Borovského u 
vjezdu do města 
u ČSPHm 

4334 orná půda IV. + PÚ Sokolov, o.p. města; o.p. silnice; 
bezp. pásmo VTL plynovodu, o.p. 
telefonní kabel; o.p. lesa; navržené 
o.p. rychlostní komunikace, o.p. 
VTL plynu 

SV6 Vít. plocha mezi 
silnicí I/6, II/210 
a slepou místní 
komunikací 

70222 orná půda, 
trvalé travní 
porosty a 
ostatní plocha 

IV. část CHLÚ Tisová I (část), PÚ Sokolov; 
o.p. silnice (dotyk); o.p. VN, bezp. 
pásmo VTL plynovodu; navržené 
o.p. rychlostní komunikace, o.p. 
kanalizace 

SV7 Sok., 
Vít. 

plocha mezi 
zástavbou 
Ovčárny a silnicí 
I/6 

22651 orná půda, 
trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

IV. a 
V. 

část PÚ Sokolov a Staré Sedlo, o.p. 
města (min.); o.p. silnice; o.p. VN, 
bezp. pásmo VTL plynovodu; 
navržené o.p. rychlostní komunikace 

SV8 Vít. plocha mezi 
silnicí I/6, II/210 
a slepou místní 
komunikací 

46854 orná půda, 
trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

IV. — CHLÚ Tisová I (část), PÚ Sokolov; 
o.p. silnice (dotyk); o.p. VN, bezp. 
pásmo VTL plynovodu, o.p. 
telefonní kabel; LBK a LBC 
(dotyk); navržené o.p. rychlostní 
komunikace, o.p. vodovod, o.p. 
kanalizace, o.p. VTL plynu a RS, 
o.p. VN a TS 

SV9 Vít. plocha mezi 
silnicí I/6, II/210 
a slepou místní 
komunikací 

51498 orná půda, 
trvalé travní 
porosty, ostatní 
plocha 

II. a 
IV. 

— PÚ Sokolov; o.p. silnice (dotyk); 
o.p. VN, bezp. pásmo VTL 
plynovodu, o.p. telefonní kabel, RR 
trasa; LBC (dotyk); navržené o.p. 
rychlostní komunikace, o.p. 
kanalizace, o.p. VN 

SV11 Sok. průmyslová zóna 
Sokolov – Dolní 
Rychnov, sběrný 
dvůr 

743 ostatní plocha — + CHLÚ Sokolov, PÚ Sokolov, o.p. 
města; zátopové území (CO) 
Jesenice 

SV12 Sok. výrobní hala na 
Městské hoře 

651 les — + PÚ Sokolov, o.p. města; o.p. lesa, 
o.p. TVP, o.p. vodovod 

 
Pozn.: Plocha SV1: Uvedena jen část plochy, zbylá část je území přestavby. 

 

3.5. Územní rezervy 
Plocha pro lanovou dráhu byla přejata z dokumentace Urbanistická studie západní části 

Sokolovské pánve – Medard (UP-24, s.r.o., 2005). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o 
ideový záměr a realizace je nejistá, byla stavba zařazena jako územní rezerva. 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umísťování) 

4.1. Dopravní infrastruktura 
4.1.1. Širší dopravní a územní vztahy 

Silniční doprava 
Město Sokolov leží u soutoku řeky Ohře a Svatavy. Řešené území je napojeno na část 

podkrušnohorské magistrály, tj. na silnici I/6 – E 48, E 49 (Praha) – Karlovy Vary – Cheb – 
Pomezí nad Ohří, ČR/Deutschland, dvěma mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK), a to se 
silnicí II/210 (I/20 – Teplá – I/6 Sokolov – Kraslice, ČR/Deutschland) a silnicí III/2099 
(Loket – Staré Sedlo – I/6 Sokolov – II/210 Sokolov). 

Silnice II/210 vytváří pro Sokolov historicky založenou komunikační trasu, vedenou 
přechodem Krušných hor do údolí řeky Svatavy a Kraslickým průsmykem do Německa. 
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Ve schématu širší silniční sítě má pro město Sokolov v návrhu dopravní význam, 
především pro odklon těžké dopravy mimo obytné části města, komunikační skelet tvořený 
silnicí I/6, silnicí II/210 vč. její západní přeložky přes nákladové nádraží mimo centrum, 
přeložka sil. II/181 jako severní tangenta za hlavní železniční tratí a tzv. východní spojka jako 
prodloužení sil. III/00630 do Královského Poříčí. 

Přeložená silnice II/181 v úseku Sokolov – Královské Poříčí s návazností na sil. I/6 
v Loučkách, navazující pokračování přeložené silnice III/21030 ve Svatavě a dovybavení 
silnic III. třídy na parametry sil. II. třídy v trase Svatava – Habartov – Kaceřov (II/212) – 
Kynšperk (II/212 × I/6), vytváří v návrhu koncipovanou silniční páteř Sokolovské pánve.  

V definitivním úplném uspořádání silniční sítě je zmíněné silniční propojení Loučky 
(R6) – Sokolov (II/210) a dále po přeložce sil. II/210 v Sokolově s využitím MK přes Dolní 
Rychnov k MÚK Březová na R6 koncipováno jako doprovodná komunikace II/606 k R6. 

Z hlediska návrhu širších dopravních vztahů je vlastní město Sokolov s jeho 
navrhovaným komunikačním systémem napojeno přímo na R6 v MÚK Sokolov, Vítkov a 
Březová. Napojení celé Sokolovské pánve z R6 je kompletní včetně MÚK Nové Sedlo, 
Tisová a Kynšperk nad Ohří. 

Dle Programu rozvoje silniční sítě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje se 
předpokládá dovybavení a převedení silnic III. třídy v úseku Sokolov – Kaceřov (II/212) do 
pasportu sil. II/181 a převedení sil. II/210 do pasportu sil. II/208 od stáv. sil. II/208 směr 
Krásno – Bečov nad Teplou (I/20, E 49 Plzeň – Karlovy Vary) až po Kraslice. 

V území Sokolovské pánve je zároveň s ukončovanou těžbou nutno připravovat a 
provádět rekultivaci a revitalizaci území dotčeného těžbou. V této souvislosti je do výhledu 
nutno zdůraznit možný potenciál rozvoje cestovního ruchu a rekreace v revitalizované krajině 
Sokolovské pánve, v návaznosti především na Krušné hory (Územní prognóza území 
Sokolovska, dotčeného těžbou k r. 2042, T-plan s.r.o.). 

Z tohoto hlediska by mohl Sokolov na křižovatce sil. I/6 a II/210 vytvářet hlavní přístup 
do výhledového rozvojového území, též v souvislosti s kvalitním modernizovaným silničním 
spojením na Německo v historickém dopravním koridoru řeky Svatavy.  

 
V železniční dopravě se z hlediska širších vztahů nachází v území žel. stanice Sokolov 

na elektrifikovaném úseku dvojkolejné železniční trati č. 140 Cheb – Chomutov. Ze žst. 
Sokolov se odpojuje jednokolejná žel. trať č. 145 na Kraslice.  

První fáze Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) představuje zařazení MHD 
v Sokolově, příměstské autobusové dopravy, dále dopravy osobními a spěšnými vlaky do 
jednoho systému. 

Systém IDOK tak umožňuje v pěti tarifních zónách (zóna č.1 – s centrem Sokolov, 2 – 
Kynšperk nad Ohří, 3 – Loket nad Ohří, 4 – Horní Slavkov, 5 – Chodov, 6 – Habartov) 
cestovat na jeden jízdní doklad. V současné době je investorsky připravována výstavba 
dopravního terminálu a přestavba ŽST v Sokolově. 

V souvislosti s výhledovým využíváním revitalizované krajiny (jezera) po dolech 
Medard, Jiří, Družba se uvažuje v Územní prognóze území Sokolovska, dotčeného těžbou  
(T-plan s.r.o.) s uvedením nových žel. tratí pro lehká kolejová vozidla pro zpřístupnění 
navrhovaných jezer a s napojením na obě žel. tratě v Sokolově (nutno koordinovat 
v dopravním uzlu Svatava) a s celkovou dostupností v rámci euroregionu Egrensis.  

 
Z města Sokolov vycházejí jak značené cyklistické trasy (směr Krušné hory, Karlovy 

Vary) tak vhodné cyklistické trasy (směr Slavkovský les). Město Sokolov bude napojeno na 
nadregionální cyklistickou trasu podél Ohře (viz Generel cyklistické dopravy). 

Značené turistické trasy jsou ze Sokolova vedeny při toku Svatavy ve směru na 
Krajkovou, podél toku Ohře k Lokti a ve směru na jihovýchod do Slavkovského lesa. 
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4.1.2. Silniční síť 

Stávající silnice I/6 je v úseku Nové Sedlo – Sokolov vybudována jako polovina 
definitivního uspořádání, požadovaného do kategorie čtyřpruhové, směrově dělené rychlostní 
komunikace R 25,5/100. I když obsahuje mimoúrovňové křižovatky se silnicí III/2099 
(Loket) a II/210 (Mnichov, I/24), tyto budou po doplnění druhého pásu přestavěny na 
normové parametry a doplněny o některé chybějící vztahy. Do navrhované okružní křižovatky 
v rámci MÚK Sokolov R6 × III/2099 je u ČSPHm v souladu se zpracovávaným ÚP Těšovice 
zapojená příjezdová místní obslužná komunikace (kat. MOK 4) k zahrádkářské kolonii. 

Navazující úsek stáv. sil. I/6 Sokolov – Tisová vyžaduje přestavbu trasy, vedenou v jejím 
stávajícím koridoru (zahájení stavby v r. 2008). 

Pro úsek sil. I/6 Nové Sedlo – Sokolov, zahrnující obě mimoúrovňové křižovatky 
Sokolov a Vítkov, předpokládá se zahájení výstavby v roce 2008. 

V podobném stadiu připravenosti (do výstavby v r. 2008) jsou úseky sil. I/6 v celém 
silničním tahu Jenišov – Nové Sedlo – Sokolov – Tisová – Kamenný Dvůr (51 km). Úsek 
Karlovy Vary–západ, 2. stavba, je zprovozněn v polovičním profilu, dostavba čtyřpruhu 
pokračuje, rovněž tak byla zahájena výstavba úseku Jenišov – Nové Sedlo. Investorem všech 
staveb v rámci rychlostní silnice R6 je ŘSD ČR. 

Stávající silnice II/181 prochází zúženým úsekem mezi železnicí a Ohří a nevyhovujícím 
průtahem Královského Poříčí. Pro úsek Sokolov – Královské Poříčí je vydáno stavební 
povolení. Přeložka silnice II/181 v investorství Karlovarského kraje (Krajská správa a údržba 
silnic – KSÚS Karlovarského kraje), je navržena v trase závodové komunikace podél dolu Jiří 
od sil. II/210 – ul. Kraslické do prostoru severovýchodně Královského Poříčí (obchvat 
Královského Poříčí je ve stavbě), kde se napojuje na již přeloženou sil. III/1811, jako již dříve 
realizovanou investici Sokolovské uhelné (směr Nové Sedlo, Loučky). Vybudováním 
přeložky sil. II/181 tak bude umožněno převedení těžké dopravy ze sil. I/6 MÚK Nové Sedlo 
k hraničnímu přechodu Klingenthal mimo Sokolov a budou vytvořeny podmínky pro napojení 
uvažované průmyslové zóny v Královském Poříčí. V definitivním návrhu silniční sítě se 
předpokládá využití těchto úseků silnic jako doprovodné silnice II/606 k rychlostní sil. R6 pro 
úsek mezi MÚK Nové Sedlo a Březová. Součástí stavby přeložky II/181 Sokolov – Královské 
Poříčí je spojka mezi přeloženou a původní silnicí II/181 v Královském Poříčí. Definitivní 
napojení přeložky sil. II/181 je řešeno až v rámci MÚK Svatava, tj. až po uvolnění železniční 
vlečky, prozatím bude přeložka napojena do navrhované okružní křižovatky za ČSPHm. 

Silnice II/210 jako napojení Kraslicka, Krušných hor a Sokolova na sil. I/6 je v průtahu 
Sokolova nejzatíženější komunikací ve městě. 

Uvažovaná přeložka silnice II/210 západně mimo centrum města je vedena od 
navrhované okružní křižovatky s ulicí Chebskou, přemostěním Ohře, silnice III/21029 na 
Citice (včetně křižovatkové větve), nákladového nádraží na hlavní žel. trati, kraslické trati, se 
zaústěním do MÚK Svatava s definitivním zapojením přeložky sil. II/181 a sil. III/21030. 

Vybudování předmětné MÚK je podmíněno uvolněním přilehlých železničních vleček 
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Jelikož přeložka sil. II/210 se předpokládá 
k realizaci rovnou souběžně s vybudováním zmíněné MÚK, pracovně se počítá s realizací 
těchto souvisejících staveb nejdříve v r. 2012. Investorství silnice II. a III. třídy náleží KSÚS 
Karlovarského kraje. Křižovatka stáv. a přeložené sil. II/210 s etapovou přel. sil. II/181 a 
rampou zmíněné navrhované MÚK Svatava je též navrhována jako okružní. 

Silnice III/21030 přechází od sil. II/210 přes Svatavu mimo řešené území. S přeložkou 
stávající sil. III/21030 mimo Svatavu se počítá v dalším jejím pokračování na Josefov, dále 
pak jako stáv. sil. III/21233 na Habartov a Kaceřov (II/212) s dovybavením celého tahu na 
parametry sil. II. třídy a v úseku Sokolov – Kynšperk nad Ohří (R6) s převedením do pasportu 
silnice II/181. 
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Silnice III/21029 je vedena od křižovatky stáv. sil. II/210 – ul. Kraslické a stáv. sil. 
II/181 – ul. Nádražní v souběhu s hlavní železniční tratí na Citice. V kombinaci s přechodem 
Ohře (sil. III/21217) a silnicí III/21026 Tisová – Dolní Rychnov (ul. Chebská, sil. II/210) je 
mimo a na hranici řešeného území Sokolova využívána též pro odklon těžké dopravy západně 
mimo centrum Sokolova. 

Silnice III/2099 – ul. K. H. Borovského představuje hlavní přístup do města od sil. I/6 ve 
směru od Karlových Varů, historicky od Starého Sedla a Lokte. Její dopravní význam 
vyplývá též z páteřní polohy mezi obytnou a průmyslovou částí města. 

Silnice III/00630 se napojuje od silnice III/2099 – ul. K. H. Borovského u ČSPHm 
v Sokolově na obec Těšovice. V současnosti jako investice chemických závodů Hexion 
Speciality Chemicals je zpracována DÚR nové komunikace, vedoucí od podjezdu stáv. sil. 
II/181 pod železnicí v Královském Poříčí, novým mostem přes Ohři, do proluky mezi 
chemickými závody Hexion Speciality Chemicals a ČOV, v napojení na ul. Tovární, 
v návaznosti na stáv. sil. III/00630 přes Těšovice. Tento nový úsek naváže na stáv. sil. II/181 
v Královském Poříčí, odkud s jejím využitím a po nové spojce bude doprava převedena na 
přeložku sil. II/181 Sokolov – Královské Poříčí (v současnosti je rozestavěna přeložka sil. 
II/181 jako obchvat Královského Poříčí, včetně spojky ke stávající sil. II/181). Touto investicí 
chemických závodů Hexion Speciality Chemicals bude řešena jejich obsluha a též odklon této 
těžké dopravy východně Sokolova a dál na přeložku sil. II/181. 

Z hlediska časových i dopravních priorit by měla tedy být nejdříve vytvořena 
severovýchodní část komunikačního systému, tvořeného přeložkou sil. II/181 – severní 
tangenta (v návaznosti na MÚK Nové Sedlo na R6) a východní spojka jako pokračování 
stávající sil. III/00630 od ul. Tovární do Královského Poříčí. Takto bude možno výrazně 
omezit průjezd těžké tranzitní dopravy přes zastavěné části Sokolova, především ve směru 
severovýchodním. K úplnému odlehčení historického centra může dojít až po zprovoznění 
západní přeložky sil. II/210 mimo centrum (v návaznosti na vybudování MÚK Svatava a přel. 
sil. III/21030). Návrhové kategorie přeložek silnic II. třídy jsou odvozovány ze základní 
kategorie S 9,5. 

 
4.1.3. Komunikační síť 

Hlavní průjezdná komunikační síť města je páteřně tvořena průmětem silnic I., II. a III. 
třídy. Tyto hlavní průjezdné komunikace patří a budou patřit k dopravně nejzatíženějším. 

K této hlavní průjezdné komunikační síti náleží sběrné komunikace funkční třídy B1 – 
hlavní, B2 – ostatní sběrné komunikace a obslužné komunikace funkční třídy C1 – hlavní, tj. 
městské třídy (ČSN 736110 Navrhování místních komunikací). 

Uvedená hlavní průjezdná komunikační síť přenáší většinu dopravní zátěže ve městě a 
jsou po ní vedeny převážně linky autobusů. 

Ve výkrese C1. Schéma dopravní infrastruktury v měř. 1 : 10 000 je zakreslena síť i 
dalších obslužných komunikací (C2 – spojovací, C3 – slepé) a účelové extravilánové 
komunikace. V rámci rozvojových ploch je zobrazena základní navrhovaná komunikační síť 
v případech, je-li známa konkrétní náplň, členění a dispozice těchto ploch.  

 
4.1.4. Pěší a cykloturistická doprava 

Hlavní pěší tahy jsou nejvýrazněji realizovány v centrální části města, tj. mezi 
nejsilnějšími zdroji pěší dopravy, jako jsou železniční stanice, autobusové nádraží, obchodní a 
správní centrum v okolí nám. Budovatelů, Staré náměstí, zámek, městský úřad, poliklinika. 

Pro samostatný pěší přechod Ohře jsou využívány v rozsahu centra lávky v pokračování 
ul. Bělehradské (do lesoparku) a starý most v pokračování ul. Nádražní. Přes řeku Svatavu je 
pro pěší dopravu využíván též původní starý silniční most. Dožívající lávka pro pěší přes 
kolejiště ŽST do části Šenvert bude snesena po vybudování nového podchodu v rámci 
připravovaného dopravního terminálu. 
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Mimo řešené území se nachází lávka přes Ohři mezi Královským Poříčím a Těšovicemi, 
zajišťující spojení mezi oběma obcemi a přístup k chemickým závodům Hexion Speciality 
Chemicals od Královského Poříčí pro pěší a cyklisty. 

Řešeným územím prochází jak značené, tak doporučené (připravované k realizaci) 
cyklotrasy dle Klubu českých turistů. Ty jsou vedeny po stávajících komunikacích a 
vycházejí z celkové plánované sítě nadregionálních a regionálních cyklotras v širším území.  

Zpracovaný návrh Generelu cyklistické dopravy města Sokolov (EDIP Liberec, s.r.o. 
06/2006) počítá též v návaznosti na tyto vnější cyklotrasy s jejich propojením sítí hlavních 
cyklotras (různého stavebně-dopravního uspořádání). 

Ve výkrese je vyznačena síť hlavních a výběr vedlejších cyklotras z uvedeného konceptu 
Generelu cyklistické dopravy, v návaznosti na již realizované a provozované cyklotrasy. 
Rovněž tak v návaznosti na tyto hlavní celoměstské cyklotrasy se předpokládá vedení 
místních vedlejších (propojovacích) cyklotras. Územní plán navrhuje síť nových cyklotras bez 
územních nároků a 9 cyklostezek (CY1 až CY9). 

 
S cyklistickými trasami částečně korespondují stávající značené turistické dle KČT trasy. 
žlutá trasa: ŽST Sokolov – Vítkov – Hrušková, 
zelená trasa: ŽST Sokolov – Královské Poříčí – podél Ohře – Loket, 
modrá trasa: od soutoku Ohře a Svatavy na obec Svatavu, nad údolím řeky Svatavy,  

jejím přechodem (Hřebeny) na Krajkovou. 
Nové pěší tahy jsou navrženy v lokalitě Antonín jako součást naučné stezky. 
 

4.1.5. Autobusová doprava 

Městská hromadná doprava, provozovaná firmou Autobusy Karlovy Vary, a.s., 
zajišťuje dopravní obsluhu města 14 linkami. Plošná obsluha v pokrytí izochron dostupnosti  
5 min. (300 m) od zastávek autobusů pokrývá dostatečně zastavěné území města. 

Stávající autobusové nádraží se nachází v ul. Jednoty, cca 400 m od nádraží železničního, 
na jeho ploše budou po zprovoznění nového AN u ŽST umístěny jiné funkce. 

V rámci řešeného území je provozována: 
• dálková autobusová doprava; provozovaná převážně Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
• příměstská autobusová doprava; dopravci:  

Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
 Ligneta autobusy, s.r.o. 
 ČI-DU Karlovy Vary, spol. s r.o. 
 Jindřich Cvinger Nejdek 
• MHD v Sokolově, provozovaná firmou Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
 
Garáže a dílny autobusů jsou umístěny na sídlišti Michal. Ze strany jejich 

provozovatele, tj. Autobusy Karlovy Vary, a.s. již nejsou nároky na využívání plné kapacity 
celé plochy i všech zařízení depa autobusů. Potřebné kapacity pro odstavování autobusů jsou 
využívány na stávajícím autobusovém nádraží, později budou přesunuty na nové autobusové 
nádraží v rámci připravovaného Dopravního terminálu Sokolov při železniční stanici. 

Z původních zařízení autobusové dopravy na sídlišti Michal zůstává využívána 
administrativní budova. Celá plocha by se měla postupně transformovat na obchodní centrum. 
Dle Dopravně inženýrské studie vlivu plánovaného obchodního zařízení na komunikační síť 
města se předpokládá hlavní napojení obchodního centra novým vstupem od ul. K. H. 
Borovského (nutné zvýšení kapacity křižovatky). Dále jsou na základě probíhajících jednání 
uvažovány stávající a navrhovaný vstup z prostoru stávající točky autobusů. Zásobování se 
předpokládá ze zadní úrovně OC od ul. Závodu Míru. Celý areál OC je doplněn dvěma 
zastávkami autobusů, tj. před administrativní budovou a v místě točky autobusů. Nová trasa 
autobusu je propojena od ul. K. H. Borovského. 
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Na území města Sokolov a v jeho přilehlém spádovém území je v současnosti 
provozována první fáze provozu Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje 
(IDOK). Autobusová doprava, zastoupená výše uvedenými dopravci MHD a příměstské 
dopravy, společně s osobními a spěšnými vlaky Českých drah, a.s. a Viamont, a.s., je 
nedílnou součástí výše uvedeného IDOK. 

Podmínkou zřízení nového terminálu IDOK v železniční stanici Sokolov (plocha DO1) je 
přemístění autobusového nádraží na uvolněné pozemky v obvodu ŽST. 

Vlastní dopravní terminál se bude realizovat koncepčně ve třech etapách. První etapa 
zahrnuje zřízení nového autobusového nádraží, mezi skladištěm (k demolici) a Nádražní ulicí, 
druhá etapa představuje řešení ploch před železniční stanicí (po dokončení severního 
obchvatu Sokolova a s tím souvisejícím omezením těžké dopravy v centrální oblasti), třetí 
etapa zahrnuje rekonstrukci stávající budovy žel. stanice ČD pro zřízení centrálních ploch a 
obsluhy cestujících pro všechny druhy dopravy a vytvoření centrálního informačního 
systému. 

Součástí tohoto postupu na realizaci Dopravního terminálu jsou dále samostatné stavby, 
tj. rekonstrukce kolejiště a peronizace žel. stanice ČD (vč. podchodu k ostrovnímu nástupišti) 
a prodloužení podchodu k Šenvertu a rampy k novému autobusovému nádraží (stavby města). 

Nové autobusové nádraží jako součást Dopravního terminálu Sokolov je určeno pro 
užívání všech dopravců, jak linkových, tak charterových (investor město Sokolov). Jedná se o 
systém průjezdného zpoplatněného autobusového nádraží s vyloučením dlouhodobého stání 
(parkování).  

 
Autobusové nádraží zahrnuje: 
•10 nástupních stání běžné linkové dopravy, 
• 3 nástupní stání charterové dopravy, 
• 2 výstupní stání linkové dopravy, 
• 2 stání MHD. 
 
V plochách autobusového nádraží je dále: 
• 8 krátkodobých odstavných stání bus, 
• 25 parkovacích míst osobních aut s možností placeného parkování, 
• 2  krátkodobá parkovací místa pro ZTP, 
• 4 krátkodobá parkovací místa pro příjezd a odjezd po vyložení cestujících. 
 
Vlastní autobusové nádraží bude mít objekt pro obsluhu běžného provozu vč. ochrany. 

Zařízení pro potřeby cestujících, vč. prodeje jízdenek, bude v objektu nádražní budovy ČD. 
Dopravní terminál Sokolov je zpracován projektově firmou PETRING, investorská 

příprava a realizace závisí na přidělení finančních prostředků. 
 

4.1.6. Železniční doprava 

Řešeným územím prochází hlavní dvojkolejná elektrifikovaná železniční trať Českých 
drah č. 140 Chomutov – Cheb, která je součástí hlavní železniční podkrušnohorské magistrály 
z Ústí nad Labem do Chebu. Tato trať navazuje v Ústí nad Labem na trať I. tranzitního 
koridoru (Berlín –) Děčín – Praha – Břeclav (– Wien), v Chebu pak na připravovaný  
III. tranzitní koridor z Prahy přes Plzeň do Německa. 

Po dokončení některých úprav vč. obnovy kolejového svršku, spodku, modernizace 
zastaralého zabezpečovacího zařízení a elektrifikace v úseku Kadaň – Karlovy Vary tak dojde 
ke zrychlení a zkvalitnění osobní i nákladní přepravy na celé trati. 

V úseku Karlovy Vary – Sokolov – Cheb je zavedena intervalová osobní doprava 
v hodinovém taktu. 
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Po trati č. 140 projede denně v průměru 42 vlaků osobní dopravy (z toho 5 párů rychlíků 
– z toho 2 mezinárodní a 32 spojů kategorie osobní vlak nebo spěšný vlak). 

Železniční regionální trať č. 145 Sokolov – Kraslice – státní hranice s Německem je 
jednokolejná, neelektrifikovaná, provozovaná spol. Viamont. 

Osobní doprava je na trati č. 145 provozována v hodinovém taktu a denně je zde vedeno 
17 párů osobních vlaků, z toho část jako přímé do německého Zwickau. 

Správa dopravní cesty (SDC) Karlovy Vary připravuje v současnosti rekonstrukci ŽST 
Sokolov (bez územních nároků). Ta bude zahrnovat rekonstrukci zabezpečovacího zařízení, 
částečnou přestavbu kolejiště a výstavbu ostrovního (pro celostátní dráhu) a bočního 
nástupiště (pro regionální dráhu do Kraslic). Předpokládá se zrušení koleje č. 5. u nádražní 
budovy. 

Modernizace ŽST Sokolov (SUDOP a.s.) zahrnuje též realizaci podchodu k ostrovnímu 
nástupišti (navazuje propojení na Šenvert a k novému autobusovému nádraží). 

V řešeném i spádovém území představuje v přepravě materiálu značný dopravní význam 
členitý vlečkový systém. Dominantním přepravcem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, 
a.s. V Sokolově je vedena vlečková kolej z obvodu ŽST do chemických závodů Hexion 
Speciality Chemicals, dále z nákladového nádraží podél kraslické trati k lomu Medard, odtud 
ze Svatavy nad kraslickou tratí a pod silnicí II/210 k povrchovým dolům směrem ke 
Královskému Poříčí a k Lomnici.  

Značný objem přepravy je realizován po vlečkách, zapojených ze ŽST Citice. Jedná se o 
vlečky do jihozápadní průmyslové oblasti Sokolova – Dolního Rychnova, zejména však o 
Elektrárnu Tisová (ETI) a Ústřední třídírnu uhlí Tisová (ÚTT). Největší nakládka vytěženého 
uhlí je realizována z vleček napojených do ŽST Nové Sedlo u Lokte (též napojení chemičky 
Vřesová). Vlečka ze ŽST Dasnice napojuje kamenolom Dukla. 

S postupně vyčerpávanými zásobami uhlí lze do budoucna očekávat postupný pokles 
přepravy materiálu – především uhlí, tím i pokles nákladní dopravy na hlavní železniční trati. 
Naopak s postupnou rekultivací krajiny, modernizací (též zavedením IDS) a případným 
rozšířením železniční sítě lze počítat do budoucna s nárůstem dopravy osobní. 

 
4.1.7. Doprava v klidu a dopravní vybavenost 

Rozmístění významných stávajících i navrhovaných parkovacích a odstavných ploch a 
areálů řadových či halových garáží je patrné z výkresu č. C1 Schéma dopravní infrastruktury, 
v měřítku 1 : 10 000.  

Jsou navržena parkoviště: 
• plocha DP1: Parkoviště v rámci obytné zástavby BI1 při navrhované obslužné 

komunikaci VP2 v ul. Dvořákově v Šenvertě. 
• plocha DP2: Parkoviště pro potřeby obytné zástavby BI1 při ul. Školní v Šenvertě. 
• plocha DP3: Parkoviště před budovou ŽST Sokolov jako součást Dopravního 

terminálu. 
• plocha DP4: Rozšíření stávajícího parkoviště, přístupného od ul. Slovenské na sídlišti  

M. Majerové a navrhovaného pro potřeby koupaliště. 
• plocha DP5: Přestavba stávajících garáží na parkoviště pro potřeby chemických závodů 

Hexion Speciality Chemicals. 
• plocha DP6: Parkoviště při jižním vstupu sportovního areálu TJ Baník Sokolov pro 

sportovní akce, přístupné po navrhované obslužné komunikaci VP4 od ul. Vítězné a sil. II/210 
– jižního obchvatu. 

• plocha DP7: Parkoviště, přístup od ul. K. H. Borovského (sil. III/2099 – Loket) a 
plochu OV12 a přímou dostupností na rychlostní sil. R6 v MÚK Sokolov je koncipováno jako 
záchytné pro omezení vjezdu do města (návštěvníci centra města, autobusy apod.). 

• plocha DP8: Parkoviště v ul. Jednoty po zrušení autobusového nádraží, pro plochu 
OV1 (komerční vybavenost). 
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• plocha DP9: Parkoviště v ul. Komenského, nástupní plocha u vstupu do lesoparku 
(sport v zeleni) OZ4. 

• plocha DP10: Rozšíření stávajícího parkoviště v Husových sadech v ul. Jeronýmova 
pro návštěvníky centra. 

• plocha DP11: Nové parkoviště v centrální části sídliště Vítězná pro obytnou zástavbu, 
v ul. Spartakiádní. 

• plocha DP12: Parkoviště pro obytnou zástavbu a pro návštěvníky parku severně od 
sídliště Michal, v zadním traktu za budovami v ul. Heyrovského. 

• plocha DP13: Rozšíření parkovacích stání při severovýchodním vstupu do sportovního 
areálu Baník pro sportovní akce. 

• plocha DP14: Několik parkovišť v jižní části sídliště Michal u ul. Švabinského, pro 
obytnou zástavbu. 

 
Jsou navrženy garáže: 
• plocha DG1: Řadové garáže mezi ul. K. H. Borovského jako náhrada za rušené garáže 

u vstupu do areálu chemických závodů od východní spojky (sil. III/2099 – Loket) a ul. 
Tovární, přístup z obslužné komunikace od ul. Tovární. 

• plocha DG2: Garážový objekt z vnitřní strany bloků při ul. Gagarinově, přístupný od 
ul. Poláčkovy. 

• plocha DG3: Garážový objekt v ul. Kosmonautů na sídlišti Michal. 
• plocha DG4: Garážový objekt v ul. Kosmonautů na sídlišti Michal. 
 
Ostatní parkování a odstavování vozidel je dle místních podmínek umožněno s využitím 

dostačujících komunikačních profilů, též při náležité organizaci dopravy (např. jednosměrný 
provoz, především v omezených uličních profilech centra). 

Ve výkrese jsou rovněž vyznačeny ostatní dopravní plochy – významnější zařízení 
automobilové dopravy, tj. čerpací stanice pohonných hmot a další dopravní vybavenost. 

 Navrhovaný dopravní terminál (DO1) v rámci ŽST Sokolov je založen na realizaci 
nového autobusového nádraží při Nádražní ulici. 

 

4.2. Technická infrastruktura 
Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkresech č. C2. Schéma 

technické infrastruktury 1 – zásobování pitnou vodou, č. C3. Schéma technické infrastruktury 
2 – vodní plochy a toky, kanalizace, č. C4. Schéma technické infrastruktury 3 – zásobování 
elektrickou energií, č. C5. Schéma technické infrastruktury 4 – zásobování plynem, č. C6. 
Schéma technické infrastruktury 5 – zásobování teplem, č. C7. Schéma technické 
infrastruktury 6 – spoje, v měřítku 1 : 10 000. 

 
4.2.1. Vodní toky, nádrže, hydrologické poměry 

Vodní toky 
Město Sokolov leží při soutoku řek Ohře a Svatavy a potoků Lobezského a 

Dolnorychnovského (zatrubněný). Nadmořská výška katastru je od 415 do 480 m n. m. 
Poloha města v Sokolovské uhelné pánvi silně ovlivnila hydrologické poměry území četnými 
přeložkami potoků a vznikem vodních ploch ve vydolovaném území. 

Čísla hydrologických pořadí v řešeném území souhrnně: 
1-13-01-125; 1-13-01-126; 1-13-01-127; 1-13-01-128 
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Ohře 
Řeka protéká městem v ř. km 198,4 až 206,5. Správa Povodí Ohře, Karlovy Vary má 

zpracován podrobný pasport toku. 
Ochrana před povodněmi: 
Město Sokolov má povodňový plán, poslední verze byla zpracována v únoru 2004. 

Zástavba je ohrožena při III. stupni povodňové aktivity. Hranice zaplavovaného území pro 
řeku Ohři je stanovena a vyhlášena.  

Protipovodňová opatření byla navržena v souladu s oborovými dokumentacemi ve dvou 
lokalitách – protipovodňový val na nábřeží Starého města a opevnění břehů severně od 
chemičky. 

 
Svatava 
Řeka pramení v Sasku, přitéká od severu a v Sokolově se vlévá do Ohře. Délka toku řeky 

protékající městem je cca 430 m. Hranice záplavového území v k.ú. Sokolov byla stanovena 
zároveň se záplavovým územím Ohře. Zaplavované území Svatavy nově stanoveno 
rozhodnutím OkÚ Sokolov dne 18.12. 2001 č.j. ŽP/1554/01. 

 
Lobezský potok 
Potok pramení u Sklenského vrchu daleko jižně od řešeného území. Protéká k.ú. Novina, 

k.ú. Vítkov, kde obtéká vodní nádrž Michal a dále protéká k.ú. Sokolov; při průtoku středem 
města je koryto upraveno do opěrných zdí. 

Číslo hydrologického pořadí: 1–13–01–127. 
Hranice záplavového území v ř. km 0,00 – 4,00 byla stanovena v souladu s vyhláškou 

č. 236/2002 Sb. v roce 2005. 
Na toku je umístěna malá vodní elektrárna. 
Podél rekreační nádrže Michal bude (dle informací Povodí Ohře) provedena úprava 

koryta v délce cca 1,0 km (v ř. km 3,03 až 4,00). Ostatní trasa potoka je bez úprav. 
 
Starosedlský potok (též Hruškovský) 
Potok pramení jihovýchodně od sídla Hrušková, protéká středem Hruškové, dále přes 

k.ú. Vítkov k obci Staré Sedlo, kde vtéká do Ohře. 
Číslo hydrologického pořadí: 1–13–01–131. 
Koryto potoka je převážně neupravené.  
Záplavové území nebylo stanoveno.  
Správce toku – Povodí Ohře nepředpokládá v časovém horizontu 10 let úpravy. 
 
Dolnorychnovský potok a jeho bezejmenný přítok 
Potok a jeho přítok pramení jižně od k.ú. Novina, protékají Novinou a dále pokračují do 

k.ú. Dolní Rychnov, kde se stékají. Potok dále pokračuje k Dolnímu Rychnovu, kde je 
zatrubněn a pokračuje v této podobě do k.ú. Sokolov, protéká průmyslovou zónou a do centra 
města; nedaleko Starého náměstí ústí do Ohře. 

Číslo hydrologického pořadí: 1–13–01–092. 
Záplavové území není stanoveno. 
Správce toku – Povodí Ohře nepředpokládá v časovém horizontu 10 let úpravy. 
 
Vodní nádrže 
Husovy sady – k.ú. Sokolov 
V centru města v parku jsou dvě malé vodní nádrže o ploše 0,35 ha a 0,49 ha, které jsou 

urbanistickou součástí parku. 
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Ostatní nádrže k.ú. Sokolov 
V místní části Dolní Rychnov je umístěna odkalovací nádrž el. Tisová v ul. Chebská o 

ploše cca 2,32 ha. Je navržena úprava nádrže. 
 
Vodní nádrž Michal – k.ú. Vítkov 
Vodní nádrž Michal vznikla rekultivací stejnojmenného povrchového dolu. U nádrže 

vznikla rekreační příměstská zóna Sokolova s výstavbou rekreačních objektů.  
Základní údaje nádrže Michal: 
objem:  716 000 m3, max. 850 000 m3 

plocha:  28,3 ha, max. 29,7 ha 
využití: rekreace 
 
Ostatní nádrže k.ú. Vítkov 
V místní části Ovčárna je systém vodních ploch k rekreačním účelům o ploše 0,45 ha. Ve 

staré části Ovčárny je rybník o ploše 0,15 ha. 
Východně od nádrže Michal je zarostlý systém rybníků o ploše cca 0,59 ha a 0,55 ha; 

severně od nádrže Michal u silnice na Staré Sedlo je rybník o rozloze cca 0,25 ha. 
 
Nádrže v k.ú. Hrušková 
V Hruškové uvnitř zástavby se nachází požární nádrž o ploše 0,06 ha. 
 
Nádrže v k.ú. Novina 
V zástavbě místní části se nachází rybník o ploše 0,06 ha. 
 

4.2.2. Zásobování pitnou vodou 

Vodovod Sokolov 
Vodovod v Sokolově byl budován postupně s rozvojem města a s proměnami jeho okolí,  

zejména vlivem důlní činnosti, průmyslu a bytové výstavby. Původními vodními zdroji 
vodovodu Sokolov bylo prameniště Sand u Svatavy a prameniště Dolní Rychnov z 90. let  
19. století. Největší rozvoj města nastal po 2. světové válce a s několika přestávkami rozvoj 
dosud pokračuje.  

Okolo původní staré zástavby vyrostla sídliště s typickou panelovou bytovou zástavbou 
včetně technické a občanské vybavenosti. 

Rostoucí potřeba pitné vody byla řešena různými provizorii (např. úpravnou na 
Lobezském potoce, která byla modernizovaná ještě v letech 1966 – 1967), ale také připojením 
vodovodu Sokolov na východní větev Nebanického skupinového vodovodu do Chodova (na 
konci padesátých let 20. století).  

Zdrojem pitné vody pro vodovod Sokolov je od roku 1970 Skupinový vodovod Horka, 
jeho řady III a IV. Původní východní větev Nebanického skupinového vodovodu (NSV) je 
v systému skupinového vodovodu Horka (SVH) řadem I a pro Sokolov zůstává jako rezerva 
pro případné nouzové zásobování vodou. 

Vodovod tvoří tři tlaková pásma – horní (HTP), střední (STP) a dolní (DTP), která jsou 
řízena hladinami příslušných vodojemů, a jedno mezipásmo, které je zásobováno přímo 
z řadu IV SVH. Vodojemy, stejně jako přívodní řady do vodojemů STP a DTP, jsou součástí 
SVH a jsou v majetku VEOLIA Voda – Sokolov. 

Rozvodná vodovodní síť Sokolova je v dolním a středním tlakovém pásmu gravitační, 
v horním tlakovém pásmu je vodovod výtlačný. Sousední tlaková pásma jsou vzájemně 
propojena několika havarijními propoji. Ze středního tlakového pásma jsou zásobovány 
městská část Stará Ovčárna a obec Těšovice. 

Pro nouzové zásobování vodou je možné využít havarijní propoje s SVH v každém 
tlakovém pásmu, a na Staré Ovčárně.  
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V jednotlivých pásmech převládá okruhová síť, v okrajových částech DTP a STP je síť 
větvená. Vodovodní sítě ve všech pásmech jsou vystrojeny požárními hydranty. 

 
Vodovod – kapacita 
počet odběratelů : 25000 
odběr za rok 2003: 1 517 186 m3 
 
Vodojemy (zemní dvoukomorové) 
Vodojem Hornická 2 × 2100 m3 

Vodojem Nebanický 2 × 1000 m3 

Vodojem Tlama  2 × 100 m3 

Vodojem Michal  2 × 2100 m3 

 
Zdroje vody pro vodovod Sokolov 
Jediným zdrojem vody pro vodovod Sokolov je SVH. V SVH to jsou řady IIIa a IV. Řad 

IIIa končí odbočkou do vodojemů DTP a dále pokračuje jako řad IV až do vodojemu STP. 
Výkon úpravny vody Q = 500 l × s-1. Pro náhradní zásobování vodou celého vodovodu 

může být po omezenou dobu použito havarijní propojení řadu IV SVH s řadem I SVH km 
15,799.  

Denní potřeba pitné vody (fakturovaná) Qd = 4157 m
3/d, tj. 48,1 l/s, tj. 166,3 l / 1 EO. 

 
Hrušková 
V části obce Hrušková (cca 28 EO) je vybudován v centrální části obce vodovod pro 

veřejnou potřebu, který je napájen z prameniště Hrušková. Vodovod kromě zásobování 
obyvatelstva akumuluje přebytky vody z prameniště v požární nádrži. Vodovod je gravitační, 
rozvody jsou z PVC DN 90 mm a 60 mm. 

Vodojem Hrušková: 18,8 m3, konstrukčně se jedná o vodojem zemní, umístěn cca 100 m 
pod vodním zdrojem. 

Návrh: Sídlo Hrušková včetně navrhované zástavby bude napojeno vodovodním řadem 
na vodovod SVH v Sokolově. 

 
Novina 
V části Novina (cca 11 EO) není vodovod pro veřejnou potřebu, zásobení vodou je 

individuální ze studní u jednotlivých objektů. 
Individuální zásobování pitnou vodou ze studní zůstane zachováno i u nové zástavby 

z důvodů malého rozsahu sídla. 
 

Připojení navrhovaných ploch na rozvody pitné vody 
Kapacita skupinového vodovodu (SVH) je dostačující pro rozvoj města. 
 
Sokolov 
Bydlení kolektivní (BK1 – BK4) 
Potřeba pitné vody na EO … 170 l × d-1.  
Předpokládaný počet obyvatel = 1380 EO, tj. potřeba pitné vody 234,6 m3 × d-1. 
Připojení je možné v ulicích Spartakiádní, Sportovní na řady PVC o průměru 225 mm a 

ocel o průměru 300 mm. 
 

Bydlení individuální (BI1 – BI13) 
Potřeba pitné vody na EO … 150 l × d-1.  
Předpokládaný počet obyvatel = 477 EO, tj. potřeba pitné vody 71,6 m3 × d-1. 
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Připojení návrhových ploch BI1 – BI6, BK3 na vodovodní síť v severní části města na 
levém břehu Ohře nad nádražím na stávající řady PVC 90, 110 zokruhováním. Připojení 
návrhových ploch BI7 – BI13 na stejnou vodovodní síť jako plochy SO, nové řady budou 
společné pro plochy SO a BI. Vodovodní síť v tomto prostoru je o profilu 100 – 350 mm 
z PE, PVC a oceli. 
 

Rekreace kolektivní (RK1, RK2)  
Navrhované plochy budou připojeny na vodovodní síť: RK1 na vodovodní síť u 

autobusového nádraží, RK2 na vodovodní síť u vodní nádrže Michal. 
Odhad potřeby pitné vody pro obě plochy … 50 m3 × d-1. 

 
Občanské vybavení (OV1 – OV14)  
Plochy OV1 – OV5, OV8 – OV14 lze napojit přípojkami na stávající rozvody pitné 

vody. Odhadovaná potřeba pitné vody pro OV1 – OV5 = 30 m3 × d-1. 
Plochy OV6 a OV7 v rekreačním areálu vodní nádrže Michal o celkové ploše cca 15,0 ha 

budou sloužit k obsluze cca 500 rekreantů na den v sezóně (odhad). Předpokládaná potřeba 
vody na 1 EO (rekreovaná osoba) = 120 – 200 l × d-1.  

Potřeba pitné vody na den 60 – 100 m3 × d-1. 
Připojení ploch OV6, OV7 na vodovodní síť bude provedeno vodovodním řadem na řad 

v Ovčárně.  
 
Občanské vybavení – hřbitov (OH1, OH2) 
Navrhované plochy budou připojeny na vodovodní řad OC 100 mm v ulici  

K. H. Borovského. Odhadovaná potřeba pitné vody = 1 m3 × d-1. 
 
Smíšené obytné území (SO1 – SO13, SO15)  
Potřeba vody na EO … 170 l × d-1. 
Předpokládaný počet obyvatel SO1 – SO15 = 400 EO, tj. potřeba vody 68 m3 × d-1. 
Navrhované plochy SO1 – SO13, SO15 budou napojeny přípojkami a vodovodními řady 

napojenými na stávající vodovodní síť. V uvedeném prostoru jsou rozvody pitné vody 
z potrubí PE, PVC a z oceli, profilů o průměru 100 – 300 mm. 
 

Průmyslová výroba a skladování (PV1, PV2)  
Plocha průmyslového areálu PV1 a PV2, výměra celkem 54 ha, v současné době není 

známa výroba ani počet zaměstnanců. Předpokládá se průmyslová výroba bez nároků na 
provozní pitnou vodu, mimo sociálního zařízení pro zaměstnance. Počet zaměstnanců  
max. 500. 

Potřeba pitné vody na zaměstnance, včetně služeb = 100 l × d-1, tj. 50 m3 × d-1. 
Připojení areálu se navrhuje na vodovodní řad OC 350 mm v ul. K. H. Borovského. 
 
Smíšená výroba (SV1 – SV12)  
Plochy budou připojeny krátkými uličními řady nebo přípojkami. Není známa výroba ani 

počet zaměstnanců. 
Potřeba pitné vody se odhaduje na cca 20 m3 × d-1. 
 
Hrušková 
Navrženo rozšíření vodovodu na celou obec, včetně postupného připojení rozvojových 

ploch. 
Předpokládaný počet obyvatel – cca 800 EO 
Celkem potřeba pitné vody … 136 m3 × d-1. 
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Novina 
Novina nemá vlastní vodovod. V obci je cca 11 EO, nenavrhuje se připojení na městský 

vodovod. 
Plocha BV6 (bydlení v rodinných domech) a plocha SO17 (smíšené obytné plochy) 

budou zásobovány z vlastních vodních zdrojů. 
Celková potřeba pitné vody pro cca 38 EO … 5,7 m3 × d-1; 0,1 l × s-1. 
 
Předpokládaný nárůst potřeby pitné vody 
 

Místo Plocha 
Počet EO / 
zaměstnanců 

Pitná voda 
m3× d-1 

Množství pitné vody 
na EO l × d-1 

BK1 až BK5 1530 260,1 170 
BI1 až BI13 489 73,4 150 
RK1, RK2 rekreace kolektivní 50 odhad 
OV1 až OV5, OV8 
až OV10, OV11 až 
OV14 

— 30 odhad 

OV6, OV7 500 60 – 100 odhad 120 – 200 
OH1, OH2 — 1 odhad 
SO1 – SO6, SO8 – 
SO13, SO15 

400 68 170 

PV1, PV2 500 50 odhad 100 

Sokolov 
město 

SV1 – SV12 — 20 odhad 

Hrušková 
BV1 – BV5 
SO 16 + stálí obyv. 

800 136 170 

Sokolov 
nárůst potřeby pitné 
vody 

 
Nárůst EO pro  
4219 EO 

748 – 788 
(8,7 l × s-1) ∅ 190 l × d-1 

 
4.2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod 

Kanalizační síť 
Kanalizační síť v Sokolově je koncipována jako jednotný, soustavný kanalizační systém, 

zakončený biologickou čistírnou odpadních vod, která je lokalizována do prostoru 
ohraničeném severně inundační hrází podél řeky Ohře, východně obcí Těšovice, jižně Tovární 
ulicí a západně areálem chemických závodů. Odpadní splaškové vody, které mají charakter 
vod komunálních a dešťových, jsou do tohoto prostoru svedeny třemi páteřními sběrači. 
Chemické závody mají svoji kanalizaci a ČOV. 

 
Sběrač „A“ je od vypínací a odlehčovací komory před ČOV veden jižně. Mezi Tovární a 

Dělnickou ulicí je spojná šachta, do které je připojena kmenová stoka „B“ a výtlak z čerpací 
stanice dolního pásma (ČS DP) na sběrači „A“. Celý sběrač je proveden ze železobetonových 
VIA. 

Na sběrač „A“ je napojena soustava uličních stok, které gravitačně odvodňují přilehlou 
oblast. Do ulice M. Gorkého je napojen výtlak z čerpací stanice v Nádražní ulici. V Kraslické 
ulici je další čerpací stanice. 

 
Sběrač „B“ vychází ze spojné šachty se sběračem „A“, která je mezi Tovární a Dělnickou 

ulicí. Sběrač „B“ odvodňuje celou jižní část města. Sběrač „BI“ vychází z ulice Boženy 
Němcové. Povodí tvoří oblast sídliště Vítězná. 

 
Sběrač „C“ odvodňuje prostor sídlišť Michal, M. Majerové a část území okolo 

Sokolovské. Na sběrač „C“ navazuje v Mičurinově ulici sběrač „CI“ a odvodňuje severní část 
sídliště Michal a sídliště M. Majerové. Před ČOV je napojena větev z Tovární ulice od 
Těšovic. 
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Čistírna odpadních vod 
Čistírna odpadních vod (ČOV) byla rekonstruována a intenzifikována a v roce 2002 

uvedena do provozu. Čistící efekt odpovídá nařízení vlády č. 61/2003 Sb., parametry 
odstranění dusíku a fosforu mírně překračují ustanovení vyhlášky. 

V roce 2005 vypracovala katedra Vody a prostředí VŠCHT Praha studii řešící eliminaci 
dusíku, fosforu a kapacitu kalového hospodářství. 

 
Kapacitní projektové údaje ČOV: 
 

počet ekvivalentních obyvatel 25 000 
denní přítok splašků Q24 = 3 900 m

3/den 
balastní vody Q = 6 100 m3/den 
průmyslové vody Q = 0 m3/den 
celkem Q24 = 10 000 m

3/den = 115,7 l/s 
denní přítok (max.)  Qd = 10 975 m

3/den = 127, 0 l/s 
max. hod. přítok (bezdeštný) Q = 619 m3/h = 172,2 l/s 
Znečištění na přítoku   
 BSK5 1 500 kg/d 150 mg/l 
 NL 1 500 kg/d 150 mg/l 
 CHSK 3 000 kg/d 300 mg/l 
  Ncelk. 275 kg/d 27,5 mg/l 
 Pcelk. 55 kg/d 5,5 mg/l 
Projektové parametry na odtoku průměrné maximální 
 BSK5 10 mg/l 15 mg/l 
 NL 15 mg/l 25,0 mg/l 
 CHSK 35,0 mg/l 70 mg/l 
 N–NH4 5,0 mg/l 12,0 mg/1 
 N anorg. 15 mg/l 20,0 mg/l 
 Pcelk. 3,0 mg/l 5,0 mg/l 

 
 

Čistící efekt ČOV Sokolov v r. 2003   
m3/rok 2 320 707,00 

l/s 73,59 
m3/den 6 358,10 

Q 
  

EO 23 510 

Odtok mg/l kg/rok 
BSK 5 3,25 7 533,01 
CHSK 27,33 63 422,60 
NL 4,78 11 092,98 
N–NH4

+ 0,21 493,85 
P 3,51 8 141,04 
RAS 405,77 941 671,42 
N anorg 16,85 39 103,91 
N celk 17,61 40 867,65 

Přítok mg/l kg/rok 
BSK 5 221,86 514 872,06 
CHSK 456,19 1 058 683,33 
NL 183,96 426 917,26 
N–NH4

+ 29,20 67 764,64 
Pc 6,47 15 014,97 
N anorg 29,34 68 089,54 
RAS 352,00 816 888,86 
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Základní technická data ČOV Sokolov: 
Čistírna městských odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s klasickým 

hrubým předčištěním (česle + lapák písku), s usazovacími nádržemi, s aktivací a 
dosazovacími nádržemi, s mezofilní anaerobní stabilizací kalu a bioplynovým hospodářstvím.  

Ochranné pásmo ČOV nebylo stanoveno. 
Biologicky vyčištěná voda z dosazovacích nádrží odtéká přes měření do recipientu. 

Odtok je buď gravitační nebo se čerpá voda šnekovými čerpadly (povodňová čerpací stanice – 
v případě vysokého stavu hladiny v recipientu). 

Je navrženo doplnění technologické části ČOV pro odstranění fosforu a odstranění 
dusíku a úprava technologie kalového hospodářství.  
 

Připojení navrhovaných ploch na kanalizační síť a ČOV 
ČOV Sokolov vyhoví kapacitně pro rozvojové plochy. Návrhové plochy budou připojeny 

na stávající jednotnou kanalizační síť odvádějící odpadní vody na městskou ČOV. U nových 
návrhových ploch bude, pokud to bude realizovatelné, navržena oddílná kanalizační síť. 
Dešťové vody budou v maximální možné míře vsakovány. 
 

Sokolov 
Větší část navrhovaných ploch je situována v jihozápadní části města, podél Lobezského 

potoka. V této části města jsou převážně koncové části stok o průměru 300, 400, 500 mm. 
V tomto prostoru jsou situovány plochy: BK1, BK2, BK4, BI8 – BI13, SO1 – SO10, SV6 – 
SV9. 

 
Střední a západní část města s navrhovanými plochami SO11 – SO15, SV4 – SV5, BK5, 

BI7, bude připojena na stávající stokovou síť o průměru 400 – 600 mm. 
 
Severní část města na levém břehu Ohře s navrhovanými plochami BI1 – BI6 bude 

napojena na stávající kanalizaci o průměru 300, 400 mm. Odpadní vody z této části města 
jsou přečerpávány do kanalizace na pravý břeh Ohře. 

Odkanalizování návrhových ploch SV1, SV2 je navrženo s přečerpáním odpadních vod 
přes Svatavu do severní části města. 

 
Průmyslová zóna PV1, PV2 – navržena oddílná kanalizace. Tlaková kanalizace 

s odvedením odpadních vod do stokové sítě města Sokolov. 
 

OV6, OV7, RK2 – rekreační oblast vodní nádrž Michal – návrh oddílné kanalizace 
Odpadní vody budou odvedeny řady splaškové kanalizace do městské stokové sítě. 
 

Hrušková 
Návrhové plochy BV1 – BV5, SO 16. Návrh oddílné kanalizace, splašková kanalizace 

bude napojena na městskou kanalizaci přes čerpací stanici u vodní nádrže Michal. 
 

Novina 
Návrhové plochy BV6 a SO17. S ohledem na malý počet obyvatel budou odpadní vody 

akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV Sokolov. 
 

Předpokládaný nárůst množství odpadních vod odváděných do stokové sítě a 
znečištění na ČOV Sokolov 

 
Znečištění uvedeno v BSK5; EO … 0,06 kg × d-1. 
Množství odpadních vod převzato z tabulky nárůstu potřeby vody Qd = 788 m

3 × d-1. 
Ekvivalent obyvatel stanoven z potřeby vody EO … 190 l × d-1, tj. 4219 EO. 
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Množství znečištění (nárůst) BSK5 … 224 kg × d-1. 
Teoretická volná kapacita ČOV v látkovém znečištění cca 90 kg O2 /den v BSK5, tj. 

1500 EO, v hydraulickém zatížení je volná kapacita při Q24 cca 3650 m
3 /den. 

 
4.2.4. Zásobování elektrickou energií 

V jižní části řešeného území je umístěna rozvodna a transformovna 220/110/22/10 kV 
Vítkov, která zajišťuje napájení širší oblasti vedeními VN o napětí 22 kV a 10 kV.  

Do rozvodny Vítkov jsou zaústěna vedení VVN: 
 
Vedení celostátní přenosové soustavy 220 kV ve správě společnosti ČEPS, a.s.: 
2 × 220 kV v 221/222  TR Vítkov – TR Přeštice 
2 × 220 kV v 223/224  TR Hradec – TR Vítkov 
2 × 220 kV v 011/(012)  Elektrárna Tisová – TR Vítkov 
V majetku Elektrárny Vřesová je vedení: 
2 × 220 kV v 018/018  PPC Vřesová – TR Vítkov 
 
Vedení soustavy 110 kV ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s.: 
tři dvojvedení V 921–926 Elektrárna Tisová – TR Vítkov 
2 ×110 kV V 927/928  TR Vítkov – CHS (TR firmy Hexion Speciality 

Chemicals) 
1 ×110 kV V 1299  TR Vítkov – TR Jehličná 
2 ×110 kV V 1293/1298  TR Vítkov – TR Tuhnice – TR Bohatice – TR Ostrov 
2 ×110 kV V 1241/1242  TR Vítkov – TR H. Slavkov – TR Toužim 
2 ×110 kV V 377/1283  TR Vítkov – TR Jindřichov – TR Aš 
1 ×110 kV V 1284  TR Vítkov – TR Rotava 
 
Převážná část města Sokolova je zásobována z kabelové mřížové sítě VN 10 kV, která je 

napájena pěti vývody z TR Vítkov. Trafostanice 10/0,4 kV jsou převážně zděné, část je 
vestavných (byly též součástí objektů výměníků). Konfigurace a kapacita sítě 10 kV 
umožňuje její zahušťování o další trafostanice. 

Ze sítě VN 22 kV (převážně nadzemní) jsou zásobovány okrajové lokality města – 
Šenvert, Stará Ovčárna, místní část Hrušková a některé průmyslové odběry. 

Sekundární síť nízkého napětí je v převážné většině kabelizována. Nadzemní rozvody 
jsou v oblastech ulic U nemocnice, Hornická, V. Nejedlého, Košická, Dukelská, Slovenská, 
Chelčického, Mičurinova, Truhlářská, Dělnická a dále v oblasti Šenvertu a Staré Ovčárny. Je 
uvažováno s kabelizací ulic Chelčického a Mičurinovy. 

Společnost Hexion Speciality Chemicals je napojena kromě sítě 22 kV i přímou linkou 
110 kV z rozvodny Vítkov do vlastní transformovny osazené dvěma transformátory 
110/6 kV. Společnost je licencovaným výrobcem elektřiny, která se vyrábí na jednom bloku 
v protitlaké parní turbíně s instalovaným výkonem 6 MWe a slouží převážně pro vlastní 
potřebu. Výkon zdroje je vyveden do vlastní distribuční sítě 6 kV. 

 
Seznam stávajících trafostanic v řešeném území 
 

Sídlo označení Název Typ 
Sokolov 9009001 Rubnerovka Z 
 9009002 Česká V 
 9009003 Telecom V 
 9009004 Rybáři ST 
 9009005 Poliklinika V 
 9009006 Nádražní Z 
 9009007 Vítězná vojsko V 
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 9009008 Výkup Z 
 9009009 Jeronýmova Z 
 9009010 Slovenská Z 
 9009011 K.Čapka Z 
 9009012 Vodojem Z 
 9009013 Koupaliště Z 
 9009015 Benzina Aral ST 
 9009017 Pod Sokolí ST 
 9009018 Jateční Z 
 9009019 Plynostanice Z 
 9009021 Zámecká Z 
 9009022 Nemocnice V 
 9009023 Poláčkova Z 
 9009024 Škola Z 
 9009025 Distribuce Z 
 9009026 Vodárna Michal ST 
 9009027 Energocentrum V 
 9009029 Samoobsluha Z 
 9009030 Pekárna Z 
 9009034 ONV V 
 9009035 Garáže OÚNZ V 
 9009037 Vyhlídka ST 
 9009038 ČD V 
 9009040 Ohře V 
 9009041 Baník V 
 9009042 OPMH ST 
 9009044 Seřazovací nádraží ST 
 9009049 Kosmonautů Z 
 9009050 Závodu míru Z 
Sokolov 9009051 Agroservis ST 
 9009054 OU stavební ST 
 9009055 VOSS ZD 
 9009057 GŘ HDB V 
 9009058 Ústřední sklady Bohemia Z 
 9009059 Actus V 
 9009060 OSP V 
 9009061 Komenského V 
 9009062 MNV Z 
 9009063 Textilana ST 
 9009064 Dvořákova ST 
 9009066 Nad stadionem Z 
 9009067 Boženy Němcové Z 
 9009068 Hornická Z 
 9009072 Chelčického Z 
 9009073 Jiřího z Poděbrad V 
 9009074 Spartakiádní Z 
 9009075 Husitská Z 
 9009076 Žižkova V 
 9009077 Transmotel Z 
 9009078 Fügnerova ST 
Vítkov 9597002 Sokoglav V 
 9597003 Přehrada Michal ST 
 9594006 MVE Potůček ST 
 9597006 Abak ST 
 9597007 Stará Ovčárna obec ST 
Hrušková 9515002 Hrušková obec ST 
Novina 9564001 Novina ST 

 
Poznámka:  ST stožárová stanice, Z zděná stanice, V vestavná stanice 
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Bilance nárůstu elektrického příkonu (vztaženo na distribuční trafostanici) je u nové 
obytné zástavby stanovena pro lokality vytápěné systémem CZT nebo plynem na 4,5 kW/RD 
a 1,5 kW/b.j. (soudobě na distribuční trafostanici), u ostatních lokalit (Hrušková, Novina) 
s odhadovaným podílem do 30 % elektrického vytápění na 7 kW/RD. 

Pro plochy smíšených a nebytových funkcí (vybavenost, podnikání, průmyslová výroba), 
kde k dispozici nejsou přesnější údaje o budoucím využití plochy, byl použit ukazatel  
100 –120 kW/ha. 

 
Odhad nárůstu soudobého příkonu: 
 

navržený kód k.ú. nově navržené využití výměra počet Ps 
jedn. Ps nová TS 

      m2 b.j. kW kW  
BK1, BK2 Sokolov bydlení kolektivní – Spartakiádní 45943 400 1,5 600 2N 
BK5 Sokolov bydlení kolektivní – u Těšovic 17662 50 1,5 75  
BK3, BK4 Sokolov bydlení kolektivní 18070 60 1,5 90  
BI1 – BI6 Sokolov bydlení individuální – Šenvert 53464 51 4,5 230 1N 

BI7 Sokolov bydlení individuální – K. H. Borovského, 
K. Čapka 7075 5 4,5 23  

BI8 Sokolov bydlení individuální – Vítězná–západ 13807 14 4,5 63  
BI9 Sokolov bydlení individuální – Nad stadionem  41751 48 4,5 216 3N 
BI10 Sokolov bydlení individuální – Nad koupalištěm 31589 32 4,5 144 4N 
BI11 Sokolov bydlení individuální – Lipová 4354 4 4,5 18 5N 
BI12, BI13 Vítkov bydlení individuální – Ovčárna 15431 9 4,5 41  

BV1– BV5 Hrušková bydlení vesnické – Hrušková 278462 247 7 1 729 13N,14N, 
 15N 

BV6 Novina bydlení vesnické – Novina 10912 4 7 28  
RK2 Vítkov rekreace kolektivní – Michal jih 119456     30  

OV1 Sokolov občanské vybavení –  
stávající autobusové nádraží 9624   0,012 115 7N 

OV2 Sokolov občanské vybavení – Komenského 2542   0,012 31  
OV3 Sokolov občanské vybavení – u Dol. Rychnova 15225   0,012 183  

OV4 Sokolov občanské vybavení –  
stávající areál ČSAD (nárůst) 35754   0,008 286 6N 

OV5 Sokolov občanské vybavení – Kosmonautů 2430   0,012 30  
OV6 Vítkov občanské vybavení – Michal sever 188463   0,006 1 131 12N 
OV7 Vítkov občanské vybavení – Michal jih 65162   0,006 391 11N 
OV8 Sokolov občanské vybavení – Vítězná sever 1203   0,012 14  
OV9 Sokolov občanské vybavení – u Kauflandu 8312   0,012 100 17N 
OV10 Sokolov občanské vybavení – rozhledna 400   0,012 5  
OV11 Sokolov občanské vybavení – veterinární klinika 5089  0,012 61 5N 

SO1 Sokolov smíšené obytné území – Vítězná sever 14736 15 0,012 177  
SO2, SO3 Sokolov smíšené obytné území – Vítězná západ 14195 10 0,012 120  
SO4 – SO6 Sokolov smíšené obytné území – Vítězná jih 41738 42 0,012 214  
        
SO8 Sokolov smíšené obytné území – Hamburk 21061 21 0,012 253 18N 
SO9 Sokolov smíšené obytné území – Nad koupalištěm 18580 18 3 54  
SO10 Vítkov smíšené obytné území – Pod Ovčárnou 8908 8 0,012 102  
SO11, SO12 Sokolov smíšené obytné území – sídliště Michal 11487 10 0,012 138  
SO13 Sokolov smíšené obytné území – U Kauflandu 5463 5 0,012 60  
SO15 Sokolov smíšené obytné území – Marie Majerové 2677 2 0,012 32  
SO16 Hrušková smíšené obytné území – Hrušková 24548 12 4 48 13N,14N,15N 
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SO17 Novina smíšené obytné území – Novina 8966 5 4 20  
PV1 Sokolov průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo  311505   0,01 3 115 TS vstupní 
PV2 Vítkov průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo  227878   0,01 2 279 TS vstupní 
SV1 Sokolov smíšená výroba – Jižní lom 72922   0,01 729 8N, 16N 
        
SV4 Sokolov smíšená výroba – Dolní Rychnov 13799   0,01 138 20N 
SV5 Sokolov smíšená výroba – Pod pekárnou 4334   0,01 43  
SV6, SV8, 
SV9 Vítkov smíšená výroba – Ovčárna, U křižovatky 168576   0,01 1 686 9N,10N 

SV7 Sokolov,  
Vítkov smíšená výroba – Ovčárna 25200   0,01 252 19N 

SV10 Sokolov smíšená výroba – Nádražní 10107   0,01 101  
SV11 Sokolov smíšená výroba – Chebská 743   0,01 7  
SV12 Sokolov smíšená výroba – Městská hora 651   0,01 7  
    celkem       15209  

 
Pokrytí nárůstu zatížení v menších lokalitách nové zástavby se předpokládá z rezerv 

výkonu, případně zvyšováním výkonu stávajících trafostanic (v případě nutnosti osazení 
větších transformátorů u stávajících trafostanic, event. jejich rekonstrukce). 

V lokalitách s nedostatečným výkonem stávajících trafostanic je navrženo vybudování 
nových trafostanic napojených ze sítě 22 kV (1N, 8N až 20N) nebo ze sítě kabelové (2N až 
7N, 18N). 

Pro průmyslovou zónu Sokolov – Staré Sedlo je navrhována výstavba nového vedení 
22 kV z TR Vítkov do vstupní stanice (21N), umístěné v lokalitě. 

 
Ochranná pásma 
Zákonem č. 458/2000 Sb. byla nově stanovena ochranná pásma elektrických zařízení. 

Pro zařízení vybudovaná před účinností tohoto zákona však platí ochranná pásma, která byla 
stanovena podle dřívějších předpisů (zák. č. 79/1957 Sb. a 222/1994 Sb.) 

 
ochranné pásmo 

druh el. zařízení dle z. 
458/2000 

dle z. 
222/1994 

dle z. 
75/1957 

vymezení 

Nadzemní vedení do 220 kV 15 m 15 m 20 m od krajního vodiče 
Nadzemní vedení do 110 kV 12 m 12 m 15 m od krajního vodiče 
Nadzemní vedení VN do 35 kV 7 m 7 m 10 m od krajního vodiče 
Podzemní vedení 1 m 1 m 1 m od krajního kabelu 

Rozvodna  30 m 30 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce 

obvodového zdiva 
Elektrická stanice stožárová 7 m 20 m 30 m 
Elektrická stanice kompaktní a zděná 2 m 20 m 30 m 
Elektrická stanice venkovní 20 m 20 m 30 m 

vymezení svislými rovinami 
vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od oplocení 

 
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno mj. zřizovat stavby či umísťovat 

konstrukce a jiná podobná zařízení jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. 
 

4.2.5. Zásobování plynem 

Řešené území je zásobováno zemním plynem ze systému VTL plynovodů 
prostřednictvím městských vysokotlakých regulačních stanic: 

• RS 2 Ohře   Feal 
• RS 3 Michal   zděná 
• RS 4 Kosmonautů  zděná 
• RS 6 Vítězná  kiosek 
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Pro potřeby průmyslových odběrů byla vybudována průmyslová RS v areálu firmy 
Hexion Speciality Chemicals a RS ČOV. 

Na území města byly mezi roky 1960 – 1962 vybudovány nízkotlaké rozvody 
z ocelového potrubí, rekonstrukce těchto řadů jsou postupně prováděny v polyetylenu. 
Pozdější plynofikace zejména v oblasti kolem nádraží a severně od nádraží (Šenvert) byla 
realizována již středotlakým systémem (jmenovitý přetlak 0,4 MPa). Převod tlaku STL/NTL 
je realizován v regulačních stanicích: 

• RS 1 Ovčárna  zděná 
• RS 5 Autobusové nádraží feal 
 
Městská část Stará Ovčárna je z kapacitních důvodů již plně vytížena. Proto je 

navrhováno převedení části za silnicí Sokolov – Vítkov na středotlak. Dále jsou navrženy 
nové RS pro průmyslovou zónu Sokolov – Staré Sedlo (PV1 a PV2) a pro plochy SV6 až 
SV9. 

Nové STL a NTL plynovodní rozvody pro novou zástavbu byly navrženy v návaznosti 
na stávající sítě napojené z městských VTL a STL/NTL regulačních stanic. Jedná se o vedení 
v lokalitách: 

• zástavba u jižního obchvatu města – plochy BI9, BI10, SO9, 
• přívodní řad pro plochy na Jižním lomu, 
• plocha smíšené výroby Ovčárna – U křižovatky (SV6 – SV9). 
 
Nárůst potřeby plynu v lokalitách, které by bylo možno zásobovat ze stávajících 

městských regulačních stanic, je (při zohlednění koeficientů současnosti pro jednotlivé 
kategorie odběrů) odhadován na 2500 m3/hod. 

 
Bezpečnostní a ochranná pásma 
 
Zákonem č. 458/2000 Sb. byla stanovena bezpečnostní pásma plynových zařízení, která 

jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a 
k ochraně života, zdraví a majetku osob. Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze 
s předchozím písemným souhlasem provozovatele zařízení.  

Bezpečnostní pásma činí u: 
VTL regulační stanice       10 m 
VTL plynovodu do DN 100 včetně     15 m 
VTL plynovodu do DN 250 včetně     20 m 
VTL plynovodu nad DN 250      40 m 
Ochranná pásma činí u: 
plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně      4 m 
středotlakých plynovodů a přípojek v zastaveném území obce     1 m 
 

4.2.6. Zásobování teplem 

Dle ČSN 06 0210 patří řešené území do oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou 
-15 °C, krajina s intenzivními větry. 

Převážná část území města Sokolova a některé další obce regionu jsou zásobovány 
systémem centralizovaného zásobování teplem z Elektrárny Tisová. Teplofikace Sokolovska 
probíhala postupně v letech 1983 – 1987. ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová dodává tepelnou 
energii v páře s parametry na předávacích místech 0,6 ÷ 1,5 MPa a 130 ÷ 250 oC (letní a 
zimní provoz). Část systému v městské části pracuje s redukovanými parametry 0,25 ÷ 0,6 
MPa, 130 ÷ 190 °C. Od roku 2003 je uzavřena smlouva o náhradních dodávkách páry 
s firmou Hexion Speciality Chemicals, a.s. (pro případ odstávek a poruch v Elektrárně 
Tisová). 
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Primární páteřní napaječ spojuje zdroj Elektrárnu Tisová s městem Sokolov a dalšími 
obcemi (Březová, Citice, Bukovany, Habartov, Královské Poříčí, Svatava). Z primárního 
napaječe odebírají tepelnou energii buď koncoví odběratelé (většinou průmyslové závody) 
nebo distributoři tepla, vlastnící či provozující sekundární rozvody tepla. 

Na území města zajišťuje Sokolovská bytová s.r.o. dodávky tepla ze 36 předávacích míst 
do sekundární teplovodní sítě o parametrech 90/70 oC. Do systému je dodáváno cca 
500 000 GJ tepla ročně. Celková délka sekundárních rozvodů činí cca 15 km, většinou 
4 trubkových (odděleně rozvody tepla + TUV), 600 m rozvodů je dvoutrubkových. Provedení 
rozvodů je jak v kanálech (průlezných, neprůlezných), tak bezkanálové (předizolované 
potrubí). Obnova sekundární sítě probíhá kontinuálně po celém území. Průlezné kanály jsou 
při obnově většinou zachovávány, neprůlezné kanály jsou doplňovány předizolovaným 
potrubím. Celkově lze konstatovat, že systém CZT funguje na území města bez větších 
problémů a disponuje dostatečnými rezervami pro případné napojování zvyšování odběrů. 

Ve starší a rodinné zástavbě, dále v okrajových částech města (zejména Šenvert, 
Ovčárna) jsou k vytápění využívány lokální topidla event. domovní kotelny na zemní plyn, 
částečně též tuhá paliva. V místní části Hrušková převažuje vytápění tuhými palivy. 
Elektrická energie, případně zkapalněné plyny jsou na území města využívány pouze 
doplňkově. 

Firma Hexion Speciality Chemicals má svoji vlastní výrobu tepla (kotelna se dvěma 
fluidními kotli o instalovaném výkonu 2 × 40,2 MW, palivo hnědé uhlí hruboprach). Pára na 
výstupu má jmenovité parametry 445 oC/3,73 MPa. Při západní hranici areálu firmy je 
umístěna redukční a předávací stanice mezi rozvody v majetku firmy a primární parní 
soustavou Elektrárny Tisová. Dále je v areálu firmy umístěna spalovna odpadních vod 
chemicky znečištěných. Vedlejším produktem spalovny je nízkotlaká pára, využívaná pro 
technologické účely výroby kyseliny akrylové. 

 
Energetické zásobování nové zástavby v dosahu systému centralizovaného zásobování 

teplem se předpokládá s přednostní orientací na využití CZT. V řešení ÚP jsou navrženy 
rozvody k nové zástavbě a přeložka kmenového vedení v oblasti Starého města. 

V ostatních lokalitách mimo dosahu systému CZT bude pro zásobování teplem využit 
zemní plyn, doplňkově elektrická energie, případně netradiční zdroje. 

 
4.2.7. Spoje 

Telekomunikace 
Územím města probíhají trasy dálkových kabelů společnosti O2 a.s. ve směrech Sokolov 

– Karlovy Vary, Sokolov – Horní Slavkov, Sokolov – Kynšperk n.O. – Cheb a Sokolov – 
Citice. 

Veřejná komunikační síť ve správě společnosti O2, a.s. (dále jen „VKS“) je na území 
města Sokolova provozována ze dvou technologických objektů – telekomunikační budovy 
Hornická 2047 a telekomunikační budovy K. H. Borovského 1420. 

Struktura telekomunikační kabelizace je koncipována jako třístupňová, to znamená 
s použitím traťových rozvaděčů, síťových rozvaděčů a účastnických rozvaděčů. 

Ve vnitřním území města je VKS realizována v převážné míře úložnou kabelizací, 
v okrajových částech pak kombinací primárních úložných kabelů a sekundárních rozvodů 
vzdušných samonosných kabelů na sloupových nebo jiných podpěrných bodech. 

Z hlediska územně plánovací dokumentace v současné době správce VKS nepřipravuje 
žádnou vlastní investiční akci celoplošného významu. 

 
Veřejná komunikační síť je dostatečně dimenzována a je schopna pokrýt poptávku po 

zřízení telefonních stanic v případě nové výstavby menšího a středního rozsahu. 
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Způsob napojení lokalit s kapacitnější zástavbou (bude upřesněn při zohlednění 
aktuálního stavu komunikační sítě v rámci investorské přípravy území): 

• Průmyslová zóna směr Sokolov – Staré Sedlo: k dispozici je optika DOK Sokolov – 
Loket a metalický bývalý DK Sokolov – Loket. 

• Územím zóny malovýroby a podnikání Ovčárna – U křižovatky prochází několik DOK 
i metalických bývalých DK, dále bývalý spojovací kabel Sokolov – Březová. Pokud 
jde o novou síť, je naproti areálu firmy MAKAR síťový rozvaděč. Napojení nové 
výstavby bude řešeno kombinací všech uvedených kapacit podle bodu umístění 
konkrétních objektů. 

• Obcí Hrušková prochází dálkový optický kabel a jako jeho přílož je přiveden metalický 
kabel o celkové kapacitě 150 párů, což by mělo dlouhodobě postačovat i pro 
navrhovanou zástavbu. 

 
Radiokomunikace 
Radiokomunikace zajišťují pokrytí území rozhlasovým a televizním signálem, přenos 

telefonních hovorů a datové komunikace po radioreléových trasách. České radiokomunikace 
zprostředkovávají přenos televizního a rozhlasového signálu provozovatelů ze zákona i 
soukromých provozovatelů podle podmínek udělených licencí. Dále zajišťují telekomunikační 
služby spojené s přenosem telefonních a datových signálů. Radioreléové trasy provozují i 
další právní subjekty. 

 
Společnost základnová stanice umístění 
ČRa     TKB Český Telecom, Hornická ul. 2047 
      ČSOB Sokolov, 5. května 714 
      Úřad práce, K. H. Máchy 1275 
      Kaufland, Pod pekárnou 
      Pasivní retr – RSM Chemacryl, a.s. 
O2   SORUZ  Růžové nám. 1617 
   SOATL  Atletická ul. 2000 
   SOTKB  TKB Český Telecom, Hornická ul. 2047 
   SOBOR  OD Kaufland, ul. K. H. Borovského 
Vodafone     Jiřího z Poděbrad 2018 
      Slovenská 35/545 
      Růžové nám. 1616 
      Marie Majerové 1751 
T-Mobile     TKB Český Telecom, Hornická ul. 2047 
 
Ochranná pásma 
Ochranná pásma jsou dána zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích,  

§ 102, 103: 
Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle 

zvláštního právního předpisu. Ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení činí 1,5 m 
po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu je zakázáno mj. provádět bez souhlasu jeho 
vlastníka zemní práce, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení. 

Parametry ochranných pásem a rozsah omezení a podmínky ochrany nadzemního 
komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanoví příslušný 
stavební úřad v tomto rozhodnutí. 
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4.2.8. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Zařazování odpadu se 
provádí dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam 
nebezpečných odpadů. 

Výše uvedený zákon ukládá za povinnost zpracovat obcím Plán odpadového 
hospodářství. Město Sokolov má zpracovaný Plán odpadového hospodářství z 8/2005. 

Město Sokolov produkuje ročně cca 6800 – 9200 t odpadu, z toho 6000 – 8000 t 
komunálního odpadu ročně (dle POH, statistika z let 2001 – 2004). Při předpokládaném 
uvažovaném nárůstu počtu trvale bydlících obyvatel o 10 % současného stavu dojde při 
současné produkci komunálního odpadu k nárůstu množství komunálního odpadu o cca 700 t 
za rok. 

TKO je v Sokolově sbírán do odpadových nádob (popelnice, kontejnery). Kromě toho 
jsou pravidelně přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvoz odpadu má na 
starosti firma SOTES Sokolov. Téměř všechen produkovaný komunální odpad je odvážen na 
řízenou skládku Tisová, jejímž provozovatelem je firma A.S.A. Pouze ve velmi omezené míře 
je využívána skládka SATER Chodov na Vintířovské výsypce.  

Městské technické služby SOTES spravují 300 kusů 1 100 litrových kontejnerů pro sběr 
tříděného odpadu (sklo, papír a plasty). Papír je odvážen do sběrny fy BUFKA v Kraslické 
ulici v Sokolově, plasty jsou odváženy na skládku firmy A.S.A k dotřídění a sklo je odváženo 
do Nového Sedla, kde jej zpracovává fa AMT s.r.o. Příbram. 

Nebezpečný odpad je odvážen na skládky Celio Most a do spalovny v Plzni 
(zdravotnické odpady). 

 
Provozovaná zařízení k nakládání s odpady: 
 

Název zařízení 
Projektovaná 
kapacita (t/rok) 

Kapacitní 
využití v r. 
2004 v %  

Provozovatel 

Kompostovací plocha 
TS Sokolov 

1100 92,7 
SOTES Sokolov spol. s r.o., areál SOTES 

Sběrna odpadů 100 20 Západočeské sběrné suroviny a.s., Ovčárna 
Sběrna odpadů 1200 100 Jindřich Bufka, Kraslická 
Sklad ostatních odpadů 40 100 Tradeka, s.r.o., Citická 
Sběrna odpadů 20000 0 Stavební recyklace s.r.o., p.č. 4024/12 Sokolov 
Sběrna odpadů nezjištěno nezjištěno Union metal spol. s r.o., areál Bohemia 

Sběrný dvůr NO, OO 
kategorie N – 10 t 
kategorie O – 100 t 

16,4 % kat. N 
A.S.A:, spol. s r.o., areál SOTES 

Sběrna odpadů 45000 20 Novoschrott spol. s r.o., Chebská 

 
Širší vztahy 
Mezi nejvýznamnější společnosti zabývající se využíváním a zpracováním odpadů patří 

např. MONSTAV CZ s.r.o. Sokolov – recyklace pneumatik a Kredit, výrobní družstvo Cheb – 
recyklace stavebního odpadu, Stavební recyklace, s.r.o. – recyklace stavebního odpadu, 
PAPOS Ostrov n. Ohří – recyklace papíru a autovraků, AVIRUNION Nové Sedlo – recyklace 
skla, RESUR Otovice – sběr plastů a dalších vytříděných složek odpadů a další. 

K největším zařízením pro odstraňování odpadů ze Sokolova a jeho okolí patří skládky 
SATER Chodov (na Vintířovské výsypce), skládka Habartov a skládka firmy A.S.A. u 
elektrárny Tisová. Firma Hexion Speciality Chemicals využívá svůj produkovaný odpad 
k produkci tepelné energie (spalování v kotlích K13 a K14 – retrofyt na bázi fluidní techniky). 

 
Černé skládky 
Z hlediska problematiky odpadů se na území Sokolova nenachází žádné černé skládky 

odpadu, které by tvořily starou zátěž a jejichž likvidace by bylo nutno řešit. 
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Návrh 
Nakládání s odpady v Sokolově odpovídá v současné době běžnému standardu v ČR. Se 

zásadními změnami při nakládání s odpadem se neuvažuje. Vzhledem k množství 
produkovaného odpadu se do budoucna zatím nepředpokládá potřeba zřízení nových skládek. 
V opačném případě bude nutno řešit likvidaci odpadů mimo řešené území. 

Jako návrhová plocha pro sběr a likvidaci odpadu je zařazena plocha SV11 – sběrný 
dvůr. 

 

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
Rozsah ploch občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (školství, 

zdravotnictví, sociální péče, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva) je stabilizovaný a 
odpovídá potřebám sídla. Stávající zařízení zahrnují:  

Školství – mateřské školy, základní školy a jejich sportovní zázemí, střední školy, 
speciální škola 

Zdravotnictví – nemocnice, poliklinika, hygienická stanice, záchranná služba, zdravotní 
středisko 

Sociální péče – objekty pro mládež, seniory, postižené 
Kultura – kulturní dům, kino, DDM, rozhledna na Hardu 
Veřejná správa – budovy městského úřadu (ul. Rokycanova, budovy v ul. Jednoty II.), 

budova soudu, finanční úřad, celní úřad, okresní správa sociálního zabezpečení 
Ochrana obyvatelstva – služebny policie (ul. Jednoty, Hornická ul.) a Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje – ul. Petra Chelčického 
Hřbitov 
 
V oblasti občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou navrženy plochy 

pro vzdělání (knihovna, naučná stezka), kulturu, rozšíření hřbitova a sport veřejného 
charakteru (dětská hřiště, cyklostezky apod.). 

 

4.4. Veřejná prostranství 
Stávající veřejná prostranství jsou rozdělena do dvou skupin: Veřejná prostranství (VP) 

představují plochy převážně pro komunikace (různých kategorií), plochy Veřejná prostranství 
– zeleň (VZ) představují plochy pro veřejnou zeleň. 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů a podobně) 

5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny 
Rozdělení do jednotlivých ploch s rozdílným využitím vyplývá ze stávající situace 

v krajině, ze záměrů na provedení změn v krajině, z koncepce těžby, koncepce řešení 
územního systému ekologické stability a záměrů na využití krajiny pro rekreaci. 

 

5.2. Těžba nerostných surovin a rekultivace 
Rekultivace 
Usnesením vlády č. 272, ze dne 18.3. 2002, byla vytvořena koncepce řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, týkající 
se mj. též Karlovarského kraje a zahrnující dobývací prostory ve správě Sokolovské uhelné, 
právní nástupce, a.s.  
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Soustředěná pozornost je věnována rekultivacím zasažených území, a to ve stále 
komplexnějším pohledu. Zatímco v minulosti se kladl důraz na rekultivace zemědělské, příp. 
lesnické, dnešní pohled preferuje pestrou skladbu více druhů rekultivačních přístupů tak, aby 
výsledná krajina co nejlépe splňovala požadavky nejen přírodní a krajinářské, ale i estetické, 
společenské nebo ekonomické. 

Centrem pozornosti pak jsou zbytkové jámy po jednotlivých dolech; preferovaným 
způsobem rekultivace s maximálním přínosem je zatopení (např. lokalita Michal v k.ú. Vítkov 
nebo připravovaná mnohem rozsáhlejší lokalita Medard – mimo řešené území). Nové vodní 
plochy, zapojené do obnoveného vodního systému, plní nejen funkce ekologické a 
vodohospodářské, ale i rekreační, sportovní a estetické; do budoucna jsou příslibem 
transformace regionu ve vyhledávanou turistickou zónu. 

Pro plochy ukončené těžby uhlí v regionu byl zpracován Plán sanací a rekultivací na 
období 2006 – 2010 (R-PRINCIP Most, s.r.o., 11/2005). V řešeném území se dotýká lokalit 
Michal a Jiří; Plán rekultivací byl schválen 29. 12. 2005 Ministerstvem životního prostředí. 

 
Přehled lokalit bývalé či současné těžby 
 
Lokalita Antonín a Jižní lom 
Bývalá výsypka Antonín a lom Medard – Jižní lom: v 70. letech 20. století provedena 

lesnická rekultivace. Dnes převážně vzrostlý les a náletová zeleň; územní plán vymezuje 
plochy pro lesopark (sport v zeleni, OZ1 a OZ4) na pomezí mezi přírodními plochami a 
zástavbou města. 

 
Lokalita Bohemie 
Rekultivována v 70. letech elektrárnou Tisová (22 ha); územní plán vymezuje plochu pro 

lesopark (sport v zeleni, OZ2) na pomezí mezi přírodními plochami a zástavbou města, 
doplněnou plochami vybavení OV13 a OV14. 

 
Lokalita Michal 
Bývalý vyuhlený malolom Michal ukončil těžbu uhlí v roce 1988, následně zde bylo 

zahájeno zakládání vnitřní výsypky technologickým způsobem, který překrytím svahů a dna 
zbytkové jámy vytvářel optimální předpoklady pro následné zahlazování následků hornické 
činnosti. Konfigurace terénu upravena zasypáním materiálem z lomu Marie, zakládání 
ukončeno v červnu 1995. 

Rekultivace: Od r. 1999 probíhalo těsnění dna, poté byla jáma zatopena vodou 
z Lobezského potoka. Na tuto hydrickou rekultivaci (28,25 ha) navázala rekultivace lesnická 
(38,60 ha) a další plochy (trvalé travní porosty 13,65 ha, ostatní plochy 3,90 ha). Rekultivace 
jsou už z větší části dokončeny. V návaznosti na vodní plochu byl na severním břehu jezera 
zřízen jako součást rekultivačního programu rekreační areál přírodního koupaliště (od r. 
2004). 

V současné době jsou rozpracované nebo budou zahájeny tyto rekultivace: 
číslo název rekultivace (ha)   
  lesnická ostatní zahájení ukončení 
194/2/1 Michal – západní část 13,89  2002 2012 
194/2/2 Michal – západní část 24,71  2009 2019 
194/3 Michal – západní část  3,9 2005 2008 
 celkem 38,6 3,9   

 
Územní plán navázal na tuto koncepci a navrhuje využití cca ¾ délky břehů jako 

rekreační plochu, v druhém sledu pak následují plochy pro občanské vybavení. Část břehů 
byla ponechána bez zástavby s umožněním volného přístupu k vodní ploše a zároveň má 
umožnit volný pohled od rekreačních ploch k lesním masívům. V rámci revitalizačních 
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opatření se počítá s vybudováním cyklostezky okolo jezera, která bude napojena na navržený 
systém cyklotras, který by měl být postupně budován v rámci celého Karlovarského kraje. 

 
Lokalita Marie – Jiří 
Lom Jiří se nachází převážně mimo správní území města Sokolov, částečně zasahuje do 

severní části města a je jediný uhelný lom, v současné době v provozu ve správním území 
Sokolova. Lom bude postupovat západním směrem do té části dobývacího prostoru Alberov, 
kde je uhelná sloj dotčena dřívější hlubinnou těžbou – na severu do zbytkové jámy lomu 
Lomnice, na jihu do zbytkové jámy lomu Marie (částečně ve správním území Sokolova). Od 
r. 2003 po uzavření vnějších výsypek jsou všechny skrývkové hmoty zakládány do vnitřní 
výsypky. Ukončení těžby je určeno do let 2025 – 2027.  

Rekultivace: Konečné svahy budou rekultivovány lesnicky. Zbytková jáma bude 
zaplavena vodou z Ohře (napouštění cca 2038 – 2046), vzniklá vodní plocha Jiří – Družba 
bude okrajově zasahovat do správního území Sokolova. Do územního plánu byly rekultivace 
přejaty beze změny. 

 
Lokalita Kamenolom Vítkov 
V současné době zde probíhá těžba kamene. Pro lokalitu byl zpracován Plán otvírky, 

přípravy a dobývání Kamenolomu Vítkov (Ing. František Fraus, CSc, 5/2005). Těžba 
nepřesáhne hranice současného dobývacího prostoru. 

Rekultivace: Bude provedena jako hydrická (2,94 ha) a lesnická (2,51 ha). Stěny budou 
zabezpečeny proti pádu horniny, dvě dolní patra (etáže) budou zatopeny, vyšší etáže budou 
zalesněny řízenou sukcesí. 

 
Nová výstavba v dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích 
Významná část správního územní města zasahuje do dobývacích prostorů a CHLÚ 

hnědého uhlí, proto i část návrhových ploch je situována v dobývacích prostorech a CHLÚ: 
 

dobývací 
prostor 

stav návrhová plocha uvnitř o.p. města návrhová plocha mimo o.p. 
města 

DP Alberov
  

v těžbě BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, VP2, SV10, DP1, 
DP2, DP3, DO1, DK2 díl, DK9 díl, DK9 

DK2 díl, DK5 díl 

CHLÚ Sokolov těžba ukončena OV2, OV3 díl, SV11, VZ1 díl, VZ3, VP9 díl RK1 díl, OZ4 díl, DK3 díl 
CHLÚ  
Sokolov I 

těžba ukončena OV1 díl, OV13 díl, OZ2 díl, DG1 díl — 

DP Svatava
  

těžba ukončena BI6, RK1 díl, VP9 díl, SV2 díl RK1 díl, OZ1, SV1, SV2 díl, 
VP8, SN1, DK3 díl 

CHLÚ  
Tisová I.  

těžba ukončena BK1 díl, BK2, BI8, BI9, BI10 díl, OV4 díl, 
SO1 díl, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO8, 
SO9, SO10 díl, SO11, OV3 díl, OV8, VZ1 
díl, VZ2, VP1, VZ4, VP3, VP4, DK6, DK7, 
DP4 díl 

BI13, SO10 díl, SV6 díl, 
SV8 díl, SV9 díl, SV4 

 
Charakteristiky ploch navržených uvnitř DP nebo CHLÚ, mimo o.p. města: 
DK2, DK5: Přeložka silnice II/181 a napojení na dopravní síť města, výstavba bude 

provedena v koordinaci s postupem těžby. 
RK1, OZ4, DK3 díl: Výstavba ve vytěžené ploše po proběhlé rekultivaci (Antonín). 
OZ1, VP8, SV1, SV2, SN1, DK3: Výstavba ve vytěžené ploše po proběhlé rekultivaci 

(Jižní lom). 
SV6 (díl), SV8 (díl), SV9 (díl), SV4: okrajové části lokality (dobývacího prostoru), v DP 

těžba ukončena, rekultivace probíhají. 
BI13, SO10 díl: zástavba proluk na Ovčárně v místě, kde není vymezeno ochranné 

pásmo města. 
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5.3. Územní systém ekologické stability 
Nadregionální a regionální prvky ÚSES v řešeném území byly navrženy v souladu 

s Územním plánem velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace (Institut 
regionálního a územního plánování, spol. s r.o., Na vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary, Ing. 
arch. Jaroslav Jelínek; schváleno listopad 2001) a s rozpracovaným Územním plánem velkého 
územního celku Karlovarského kraje (UP-24, spol. s r.o., ateliér pro urbanismus a územní 
plánování, Perucká 11a, 120 00, Praha 2, Ing. arch. Vlasta Poláčková). Oba ÚP VÚC řeší 
nadregionální a regionální ÚSES shodně.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o nadřazený územní plán, je třeba nadregionální a 
regionální prvky v něm vymezené v územních plánech obcí respektovat, s přihlédnutím 
k měřítku původního a nového zobrazení (trasování biokoridorů a tvarování biocenter je 
upraveno dle měřítka řešení v územním plánu). 

Lokální prvky ÚSES byly zapracovány dle dokumentace Plánu ÚSES (RNDr. Jan 
Křivanec – Ekoslužby, Karlovy Vary, květen 2004), měřítko: 1 : 5 000. 

Tento dokument byl zpracován jako územně technický podklad účelově pro vyhotovení 
nového územního plánu Sokolova.  

 
Územní plán provedl následující změny oproti Plánu ÚSES: 
 

NRBK K40 Amerika – Svatošské skály, nivní osa 
Tento NRBK byl oproti plánu ÚSES upraven ve dvou lokalitách: 
• v lokalitě severně od plánovaného sportovně rekreačního areálu Bohemia je trasa 

NRBK vedena severně od stávajícího teplovodu tak, aby se s trasou teplovodu 
nekřížila, trasa upravena v délce cca 500 m. 

• v lokalitě Jižní lom byla plocha pro NRBK nivní zmenšena na pás podél Ohře v šíři 50 
m tak, aby byla lokalita Jižní lom dále využitelná (pro plochy pro sport v zeleni). 

RBC 1169 Antonín  
Tento RBC byl oproti plánu ÚSES zmenšen na severovýchodní straně (pův. výměra 

163,6 ha), kde je navržena plocha RK1 (vodácké tábořiště) a OZ4 (lesopark). 
LBK 4 

Při přestavbě silnice I/6 na R6 bude třeba pro LBK zajistit průchod pod silnicí. Západní 
konec trasy LBK byl proto v ÚP upraven tak, aby směřoval k projektovanému 
propustku dešťových vod. 

LBK 6 
Po konzultaci s MěÚ Sokolov, OŽP bylo již v etapě P + R dohodnuto přemístit trasu 

LBK na vodní tok v celé délce i přes to, že v tomto úseku je tok regulovaný (panely) 
tak, aby byla po celé délce Lobezského potoka dodržena vodní osa. 

Při přestavbě silnice I/6 na R6 bude třeba pro LBK zajistit průchod pod silnicí spolu 
s Lobezským potokem. 

LBK 8 
Při projednání Konceptu ÚP vyplynulo, že nelze zajistit jeho funkčnost a proto byl na 

základě Souborného stanoviska z dokumentace vypuštěn. 
LBC 8 U rozvodny 

LBC bylo upraveno s ohledem na navazující návrhové plochy (SV8 a SV9). Výměra byla 
zvětšena z pův. 2,97 ha na 3,07 ha. 

LBC 9 U silnice 
LBC bylo zmenšeno s ohledem na navazující návrhovou plochu OV6. Výměra byla 

zmenšena z pův. 5,09 ha na 4,20 ha. 
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5.4. Plochy stabilizované 
Byly vymezeny na základě právního stavu území a terénního průzkumu. 
 
Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 
Zahrnují stávající vodní plochy a toky v krajině. Nové plochy nejsou navrženy. 
 
Zemědělské plochy (ZO, ZT) 
Zahrnují zemědělský půdní fond mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a mimo 

plochy, zařazené do Přírodních ploch (PP) a Smíšených nezastavěných ploch (SN). 
 
Lesní plochy (LE) 
Zahrnují plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, kromě ploch zařazených do 

Přírodních ploch (PP). Určeny rovněž pro průchod biokoridorů. Zalesnění je dále možno 
realizovat v rámci některých ploch s rozdílným využitím.  

 
Přírodní plochy (PP) 
Nově byly mezi Plochy přírodní v souladu s legislativou zařazeny plochy funkčních 

biocenter. Zahrnují rovněž plochu registrovaného významného krajinného prvku – lokalita 
výskytu vstavačů. 

 
Smíšené nezastavěné plochy (SN) 
Zahrnují plochy zeleně stromového či keřového charakteru, které nejsou zahrnuty 

v Přírodních plochách (PP) nebo Lesních plochách (LE). Jedná se např. o ladem ponechané 
plochy bývalých luk a sadů, dále mokřiny, doprovodnou zeleň potoků, porosty podél 
komunikací a železnice, meze a remízky, náletovou zeleň na opuštěných zastavěných a 
ostatních plochách. Určeny rovněž pro průchod biokoridorů. 

 
Těžba nerostů (TE) 
 Stávající plochy zahrnují plochu lomu Jiří severně od města (povrchová těžba hnědého 

uhlí) a kamenolom Vítkov.  
 
Ostatní plochy 
Dále jsou v území vymezeny stabilizované plochy: 
Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
Dopravní infrastruktura – dráha (DD) 
Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DO)  
Technická infrastruktura (TI) 
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5.5. Plochy v krajině s navrženou změnou využití 
5.5.1. Plochy krajinné smíšené 

Smíšené nezastavěné plochy (SN) 
Nové plochy jsou navrhovány v souvislosti s průchodem biokoridorů územím a jako 

ochranná zeleň. 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh 
pozemku 

BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití území 

SN1 Sok. zeleň pro NRBK na 
Jižním lomu (místo 
plochy garáží) 

6847 les, stavební 
a ostatní 
plocha 

— + DP Svatava, PÚ Sokolov a Citice 
(část); zátopové území Jesenice, 
Skalka, Horka (CO), Q100 Ohře; o.p. 
VN, o.p. parovod; o.p. lesa; NRBK 
K40 nivní; pásmo při správě 
vodního toku; navržené o.p. silnice 

SN2 Sok. pás ochranné zeleně 
mezi plochou pro 
průmyslovou 
výrobu a městem 

39662 orná půda, 
trvalé travní 
porosty, 
ostatní 
plocha 

III. a 
IV. 

— PÚ Staré Sedlo (část); o.p. silnice; 
o.p. VVN a o.p. VN, RR trasa, o.p. 
telefonní kabel; LBK; navržené o.p. 
rychlostní komunikace, o.p. 
vodovod, o.p. VN, o.p. VTL 
plynovod a RS 

 
5.5.2. Těžba nerostů 

Těžba (TE) 
 

ozna-
čení 

k.ú. popis výmě-
ra (m2) 

druh pozemku BPEJ uvnitř 
ZÚ 

limity využití 
území 

TE1 Vít., 
Hruš. 

rozšíření stávajícího 
kamenolomu po hranice 
dobývacího prostoru 

15968 trvalé travní porosty, 
ostatní plocha a les 

V. — DP Vítkov I, 
o.p. lesa 

 
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
– např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny dle stavu 
území a záměrů na provedení změn v území. 

Plochy dle druhů se liší tím, zda mohou či nemohou být umístěny v nezastavěném území, 
s ohledem na navržené podmínky pro využití a s ohledem na znění § 18, odst. 5, stavebního 
zákona; proto některé způsoby využití a stavby uvedené v Podmínkách mohou být pouze 
v zastavěném území a zastavitelných plochách, ne však v nezastavěném území. 

Ustanovení Podmínek koresponduje s Regulativy územního rozvoje, jak byly projednané 
v Konceptu ÚP, upraveny požadavky ze Souborného stanoviska.  
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7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace byly vymezeny a 

zatříděny na základě ustanovení § 2, odst. 1, bodů k), l), m) a dále § 170 stavebního zákona. 
Z navržených inženýrských sítí byly zařazeny pouze páteřní rozvody. 
 

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE POUZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO 
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace byly vymezeny a 

zatříděny na základě ustanovení § 2, odst. 1, bodů k), l), m) a dále § 101 stavebního zákona. 
 

9. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
 (a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) 

V území je navržena územní rezerva pro lanovku. Záměr byl přejat z Urbanistická studie 
západní části Sokolovské pánve – Medard (UP-24, s.r.o., Ing. arch. Vlasta Poláčková, 2005). 

 

10. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 

ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
(a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) 

Plochy byly vybrány na základě několika kritérií, a to výměra plochy, předpokládaný 
počet budoucích parcel v lokalitě a celková komplikovanost možnosti parcelace a napojení na 
komunikace a inženýrské sítě. Koridory nebyly vymezeny. 

 

11. CIVILNÍ OCHRANA 
11.1. Zájmy obrany státu 

V řešeném území územního plánu města Sokolov se nenacházejí žádné areály, objekty 
ani inženýrské sítě, ke kterým výkon vlastnického práva vykonává Ministerstvo obrany ČR. 
Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň eviduje pouze jednu budovu ÚVS Sokolov,  
p.č. 2930, k.ú. Sokolov, která je určena k prodeji. 

 

11.2. Doložka civilní ochrany 
11.2.1. Metodika 

Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona č. 239/2000 Sb.,  
o integrovaném záchranném systému, a jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ve vyhlášce v § 20 jsou uvedeny požadavky civilní 
ochrany k územnímu plánu obce.  
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11.2.2. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zvláštní povodně 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje eviduje zóny zasažení Sokolova v případě 

vzniku mimořádných událostí. Řešené území města Sokolova je ohrožováno zvláštními 
povodněmi při protržení hráze vodohospodářských děl Jesenice, Skalka a Horka. Hranice 
zátopy je vyznačena ve výkrese č. C3. Schéma technické infrastruktury 2 – vodní plochy a 
toky, kanalizace. 

Do tohoto území spadá významná část stávající zástavby města. V zátopovém území jsou 
navrženy následující plochy: 

• Jesenice, Horka, Skalka: SV1, SV2, SN1, OZ1, VP8, DK3 část, VP9, RK1 část, OZ4 
díl, DO1, DP3, DK9, DP8, OV1, OV14, SV10, OZ2, OV13, DP5 část, VP5, DK4,  

• Jesenice a Horka: BI7 sever (část) 
• Jesenice: DP9, VZ1 část, OV2, OV3 část, VZ3, SV11, SV4, SO1 část 
Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že Sokolov je situován na břehu řeky Ohře, není možno 

zabránit jeho ohrožení při zvláštní povodni. Do zátopového území byly situovány převážně 
plochy, které nejsou obytné.  

 
Záplavové území toků a povodňový plán 
Do řešeného území zasahuje záplavové území řeky Ohře, toku Svatavy a Lobezského 

potoka. Město má zpracovaný povodňový plán řeky Ohře a přilehlého úseku Svatavy. 
Záplavové území je zaznamenáno v úrovních Q100 (včetně aktivní zóny), Q50, Q10 pro řeku 
Svatavu a Q100 (včetně aktivní zóny), Q20, Q5 pro Ohři a Lobezský potok. 

Do tohoto území spadá menší část stávající zástavby města. V záplavovém území jsou 
navrženy následující plochy: 

• Q100: Ohře – SV1 část, SN1, OZ1, VP8 část, SV2, RK1 část, DK3 část, VP9 část, DO1 
část, DP3 část, DK9 část, DP8 část, OV1 min., OV14, OZ2, OV13, BI7 část, SV10 
část, VP5 část, DK4 část; Lobezský potok – DP13 min., SO8 část, DP4 část, VP4, 
BI10 min., OV11 min.  

• Q20: Ohře – RK1 část, DK3 část, VP9 část, DK9 min., DP8 min., OZ2 část, OV13 část, 
DK4 část; Lobezský potok – DP13 min., SO8 část, DP4 část, VP4 část, BI10 min. 

• Q5: Ohře – RK1 část, DK3 část, VP9 část, DP8 min., DK4 část; Lobezský potok – 
DP13 min., SO8 část, DP4 část, VP4 část, BI10 min. 

 
Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že Sokolov je situován na břehu řeky Ohře, není možno 

zabránit jeho ohrožení při velké vodě. Do záplavového území byly situovány plochy, které 
převážně nejsou obytné. Výstavba budov je možná v plochách SV1, OZ1, SV2, RK1, DO1, 
OV1, OV14, OZ2, OV13, BI7, SV10, SO8, BI10, OV11. Na těchto plochách by měly být 
zřizovány stavby pouze takové, které v případě záplav nebudou bránit odtoku (např. hřiště, 
zpevněné plochy, komunikace apod.). Budovy budou situovány mimo zaplavované území 
nebo bude při jejich stavebním řešení počítáno s možností záplav. Budovy nebudou situovány 
do ploch aktivní záplavy. 

 
11.2.3. Zóny havarijního plánování 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje eviduje vymezená kruhová pásma dvou 
provozů, skladujících nebezpečné látky – f. RSM Chemacryl, a.s. (propylénový zásobník) a 
Zimní stadion Baník. Do tohoto území spadá menší část stávající zástavby města. 
V ohroženém území jsou navrženy následující plochy: 

• v kruhovém pásmu 380 m polypropylénového zásobníku není žádná navržená plocha 
• v kruhovém pásmu 1000 m polypropylénového zásobníku jsou plochy: MV12, SZ2, 

GA1, PA5 
• v kruhových pásmech 93,3 m a 180 m Zimního stadionu jsou plochy: BI9 a SM4. 
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Vyhodnocení: Při případném vzniku nenadálé události – úniku nebezpečných látek 

z provozu bude postupovánu v souladu s havarijními plány. 
 

11.2.4. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Oblast ukrytí obyvatelstva řeší plán ukrytí obyvatelstva, uložený na Městském úřadě 
Sokolov, oddělení krizového řízení a informatiky; zahrnuje 57 stálých úkrytů pro 
obyvatelstvo, 15 pro zaměstnance podniků, 2 pro školní zařízení a 4 pro strategická zařízení 
(zdravotní středisko, autobusové nádraží, pošta, železniční stanice); dále je vytipováno 
v zástavbě 127 improvizovaných úkrytů pro obyvatelstvo a 12 pro školní a předškolní 
zařízení. Úkryty pokrývají zástavbu vlastního Sokolova, mimo něj zahrnují pouze rozvodnu 
VVN/VN v k.ú. Vítkov. Není pokryto území sídel Hrušková a Novina. 

V nové obytné výstavbě je třeba požadovat, aby měly objekty sklepní prostory zapuštěny 
min 1,7 m pod úroveň terénu, které by se s minimálními úpravami daly použít k bezpečnému 
ukrytí osob. Ukrytí zaměstnanců nových výrobních podniků je třeba řešit v rámci vlastního 
areálu. 

 
11.2.5. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Vzhledem k rozsahu zastavěného území lze předpokládat, že v případě nenadálé události 
nedojde k zasažení celého území najednou. Proto vzhledem k rozsahu objektů a ploch 
v majetku města a jejich rozmístění po celém území města nehrozí nedostatek kapacit pro 
ubytování evakuovaných obyvatel. Pro příjem evakuovaných osob a jejich ubytování lze 
využít např. objekty základních školy, mateřských škol, sportovních areálů a tělocvičen, příp. 
další veřejné objekty (kulturní dům, kino apod.) 

 
11.2.6. Skladování materiálu CO a humanitární pomoci 

Výběr skladovacích prostor a skladování materiálu CO je zcela v kompetenci města. 
Výdejní místa: Doporučuje se skladování materiálu CO řešit oddílně pro jednotlivá sídla, tj. 
v případě Sokolova několik výdejních míst v rámci města a jedno v Hruškové. 

Samostatné plochy pro skladování materiálu územní plán nevymezuje. 
 

11.2.7. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo SZÚ a ZÚ města 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo území města řeší havarijní plány lokalit 
skladujících nebezpečné látky. 

 
11.2.8. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí orgány Integrovaného záchranného 
systému. Plochy využitelné k záchranným a likvidačním pracím a dekontaminaci osob, zvířat 
a kolových vozidel – pro tuto činnost se doporučují zpevněné plochy jako rozsáhlejší 
parkoviště, manipulační plochy, příp. sportoviště. Jejich výběr je v kompetenci města, nové 
takové plochy územní plán nevymezuje. 

 
11.2.9. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Zásobování obyvatelstva vodou je v současné době řešeno ze dvou zdrojů (druhý zdroj 
jako rezervní), proto při výpadku jednoho zdroje nebude zásobování narušeno. V případě 
rozsáhlejšího poškození zdrojů by bylo třeba zásobovat město z pojízdných cisteren. 
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Zásobování obyvatel elektrickou energií je řešeno rozvodnou Vítkov, zásobovanou 
kombinovaně z elektrárny Tisová a elektrárny Vřesová. Z rozvodny je zásobováno široké 
okolí města vzdušnými vedeními a kabelovými vedeními VN. V případě poškození vedení 
VN je možno výpadek kompenzovat z jiného vedení. V případě poškození některého 
zásobního vedení VVN je zásobování zajištěno ostatními vedeními. Významnější výpadek 
způsobí pouze poškození vlastní rozvodny Vítkov. 

 
Závěr: Řešení požadavků civilní ochrany nevyžaduje vymezení nových funkčních 

ploch v územním plánu. 
 

11.3. Požární ochrana 
Při návrhu jednotlivých staveb je třeba respektovat předpisy uvedené ve vyhlášce č. 

137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 17 – 21. 
Při výstavbě a dostavbě vodovodu je třeba zvážit možné hydranty pro odběr požární 

vody (v dokumentacích pro stavební povolení). 
Pro odběr požární vody je v řešeném území dostatek možností – řeka Ohře, Lobezský 

potok, požární nádrže v území, hydranty na vodovodním systému. 
Ke zdroji požární vody je třeba zajistit přístup – komunikace o šířce min 3 m a průjezdní 

výšce 4 m a se zpevněným podložím. 
 
 

D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
Vzhledem k tomu, že při projednání Zadání územního plánu nebyl uplatněn požadavek 

na zpracování Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí, nebylo zpracováno ani 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 
 

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
1.1. Úvod 

Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL jsou výkresy č. B3a. Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu, v měřítku 1 : 10 000 a výkresy č. B3b. Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu (sever) a č. B3c. Výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu (jih), v měřítku 1 : 5 000, ve kterých jsou znázorněny navrhované 
vyhodnocované lokality, hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků 
(kultur), investice do půdy a hranice záborů odsouhlasených v platném ÚPnSÚ; lesy, jejich 
zábory a ochranné pásmo lesa; dále druhy pozemků řešeného území. V samostatných 
schématech přiložených k výkresu jsou vyjádřeny BPEJ plošně. 

Ve výkresech v měřítku 1 : 5000 jsou navíc vyznačena čísla parcel, dotčených řešením 
ÚP Sokolov, včetně navazujícího okolí. 

Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy pozemků, zasahující 
BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální podobě, 
která je podkladem při zpracování Územního plánu Sokolov, a to z PC v prostředí programu 
MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi grafickým a písemným 
operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených v databázi SPI. 
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1.2. Metodika vyhodnocení záborů ZPF 
Vyhodnocení důsledků Územního plánu Sokolov na zemědělský půdní fond (ZPF) 

vychází z Vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993  
(k zákonu č. 334/1992 Sb., a dle změn provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb. a zákonem 
č. 98/1999 Sb.). Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování 
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů jsou uvedeny v § 3 této 
vyhlášky a v její příloze č. 3 „Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond“. Ochrana zemědělského 
půdního fondu se řídí částí III – Zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona č. 334/1992 Sb.) a částí 
IV (§ 5 zákona č. 334/1992 Sb.) – Ochrana ZPF při územně plánovací činnosti. 

Dále se v ochraně ZPF uplatňuje Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy 
Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996 „k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb.“, který zařazuje jednotlivé pětimístné 
BPEJ, vyjadřující kvalitativní kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.).  

 
Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny možnosti zastavitelnosti: 
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost a jde tedy o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a jen podmíněně zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro 
případnou výstavbu. 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností 
v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností. 
Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního 
prostředí. 

 
Kromě pětimístných kódů BPEJ jsou ve výkresové dokumentaci uvedeny také 

následující dvojmístné kódy: 
23 – plochy mající charakter lesa 
29 – neplodné půdy 
35 – vodní plocha 
 

1.2.1. Mapa BPEJ 

K zjištění BPEJ pozemků byla použita mapa BPEJ v digitální podobě. Mapa BPEJ jako 
podklad byla poskytnuta zpracovateli na MěÚ Sokolov, jejím zdrojem je Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy Praha, Zbraslav.  

Tato mapa rozděluje území na jednotlivé BPEJ, označené pěticiferným označením, 
vypovídajícím o kvalitě a vlastnostech půdy. Tyto bonitační půdně ekologické jednotky jsou 
zatříděny do pěti kvalitativních tříd (I. až V.), uvedených výše. Čárové rozhraní tříd je 
zobrazeno i na zastavěných plochách mimo ZPF. 
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Poskytnutý mapový podklad však neodpovídal v některých lokalitách skutečnému stavu. 
Např. v lokalitě Antonín je zde vymezena „těžba“, třebaže lesnická rekultivace byla 
provedena před třiceti lety. V lokalitě Michal je vyznačen ZPF v různých bonitách, třebaže 
v posledních desetiletích zde proběhla těžba, byla ukončena a lokalita zpětně rekultivována 
rekultivací vodní a lesnickou, druh pozemku je dosud ostatní plocha. V několika místech jsou 
vyznačeny „vodní plochy“, třebaže je zde ZPF. 

Vzhledem k neaktuálnímu stavu této mapy byla proto pro grafickou část ÚP vytvořena 
upravená verze, a to s použitím údajů katastru nemovitostí (datábaze SPI). Ke každé parcele 
zařazené dle KN do ZPF, pro kterou byla v mapě BPEJ určena nesprávná bonita (voda, les, 
neplodná, lom) byl v katastru nemovitostí vyhledán údaj o příslušné bonitě. Na základě těchto 
výsledků byla upravena grafická část (zobrazení hranic bonit). Zároveň byly odstraněny 
nepřesnosti mezi mapou KN a zobrazením hranic bonit – hranice bonit byly ztotožněny 
s hranicemi pozemků dle mapy KN. 

 
1.2.2. Hranice zastavěného území dle zákona č. 231/99 Sb. 

Tato hranice byla od 1. 1. 2007 definována shodně s definicí zákona stavebního. 
Zastavěné území bylo stanoveno k 1. 1. 2007. 

 

1.3. Vyhodnocení záboru ZPF 
1.3.1. Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur) 

V následující tabulce č. 1 je u každé navržené lokality uvedeno pořadové číslo, kód 
lokality a způsob využití, celková výměra, celkový zábor zemědělského půdního fondu (dále 
členěn dle druhů pozemků), zábor nezemědělských pozemků. 

Zabíraný zemědělský půdní fond je vyhodnocován dále dle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ). Pro každou navrženou lokalitu jsou v tabulkách uvedeny kódy 
a výměry zasahujících bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ) a zařazení do třídy 
ochrany dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 12.6. 1996. Dále 
jsou v tabulce rozčleněny zábory mimo zastavěné území a uvnitř zastavěného území. Několik 
málo ploch se nachází zároveň uvnitř i vně hranice ZÚ a jsou proto jejich díly uvedeny zvlášť 
(proto se mohou opakovat u jedné plochy tytéž bonity). Dále je uvedeno, do kterého 
katastrálního území zábory zasahují. 

Modře jsou zdůrazněny plochy, u kterých dochází k záborům ZPF. 
V posledním sloupci je uvedeno, jaké funkční využití je pro danou plochu určeno ve 

stávajícím platném územním plánu sídelního útvaru Sokolov: 
Zastavěné a zastavitelné území: B – bydlení Sm – smíšené využití 

S – sport O – občanská vybavenost 
V – výroba T – těžba  
Z – zeleň L – les 
D – doprava  

Nezastavěné území:  ZPF – zemědělský půdní fond 
 
V další tabulce č. 2 jsou pak souhrnně vyhodnoceny zábory ZPF s ohledem na dobývací 

prostory a chráněná ložisková území. Jsou uvedeny pouze ty plochy, u kterých dochází 
k záborům ZPF. 
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

1 BK1 bydlení kolektivní 2,3313   0,0000    ne ne 0,0000 2,3313 Sokolov B 
2 BK2 bydlení kolektivní 2,2631 0,0595  0,0595 0,0595   5.29.14 III 0,0595 2,2036 Sokolov B 
3 BI1 bydlení individuální 2,8930 1,4834  1,4834  1,4834  5.53.11 IV 1,4834 1,4096 Sokolov R, Z 
4 BI2 bydlení individuální 0,7217 0,7217  0,7217  0,0120 0,2758 5.53.11 IV 0,2878 0,0000 Sokolov B 
        0,0960 0,3379 5.29.44 V 0,4339    
5 BI3 bydlení individuální 1,0362 0,1492  0,1492  0,1492  5.29.44 V 0,1492 0,8870 Sokolov B 
6 BI4 bydlení individuální 0,2066 0,1954  0,1954  0,1403  5.53.11 IV 0,1403 0,0112 Sokolov B, O 
        0,0551  5.29.44 V 0,0551    
7 BI5 bydlení individuální 0,2177 0,0809  0,0809  0,0809  5.29.44 V 0,0809 0,1368 Sokolov B, D 
8 BI6 bydlení individuální 0,2712 0,2712  0,2712  0,2712  5.29.11 II 0,2712 0,0000 Sokolov Z 
9 BI7 bydlení individuální 0,7075   0,0000    ne ne 0,0000 0,7075 Sokolov Sm, L 
10 BI8 bydlení individuální 1,3806 0,5438  0,5438  0,5408 0,0030 5.52.11 IV 0,5438 0,8368 Sokolov Sm 
11 BI9 bydlení individuální 4,1751 3,2778  3,2778  3,2778  5.29.14 III 3,2778 0,8973 Sokolov B, D 
12 BI10 bydlení individuální 3,1588  0,4640 3,0285  0,4640  5.29.54 V 0,4640 0,1303 Sokolov B 
    2,5645    2,5303 0,0342 5.29.54 V 2,5645    

13 BI11 bydlení individuální 0,4354 0,2387  0,2387   0,2387 5.58.00 I 0,2387 0,1967 Sokolov B, Z 
14 BI12 bydlení individuální 0,8851  0,7364 0,8282 0,3366  0,0002 5.47.12 IV 0,3368 0,0569 Vítkov B 
         0,3996 5.75.41 V 0,3996    
    0,0918     0,0135 5.47.12 IV 0,0135    
         0,0783 5.75.41 V 0,0783    

15 BI13 bydlení individuální 0,6580 0,6580  0,6580  0,3819 0,0267 5.47.12 IV 0,4086 0,0000 Vítkov B 
         0,2494 5.29.54 V 0,2494    

16 BK 3 bydlení kolektivní 0,4110   0,0000    ne ne 0,0000 0,4110 Sokolov Sm 
17 BV1 bydlení vesnické 2,8756  2,7053 2,7744   0,2467 8.40.78 V 0,2467 0,1012 Hrušková ZPF 
         1,4127 8.39.39 V 1,4127    
         1,0459 8.50.54 V 1,0459    
    0,0691    0,0554 0,0137 8.39.39 V 0,0691    

18 BV2 bydlení vesnické 6,3660  6,2438 6,2438   5,5883 8.34.34 III 5,5883 0,1222 Hrušková B, ZPF 



Územní plán Sokolov –  III. Textová část odůvodnění územního plánu 131

Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

         0,1395 8.40.78 V 0,1395    
         0,5160 8.50.54 V 0,5160    

19 BV3 bydlení vesnické 6,5446  6,4689 6,4934   1,2288 8.50.14 V 1,2288 0,0512 Hrušková ZPF 
         1,6413 8.50.44 V 1,6413    
         3,5988 8.73.11 V 3,5988    
    0,0245    0,0122 0,0123 8.73.11 V 0,0245    

20 BV4 bydlení vesnické 8,3426  7,1414 7,1414   6,6224 8.50.44 V 6,6224 1,2012 Hrušková B, ZPF 
         0,5190 8.73.11 V 0,5190    

21 BV5 bydlení vesnické 3,7174  3,1702 3,2537   0,1103 8.34.34 III 0,1103 0,4637 Hrušková B, ZPF 
         2,3903 8.50.14 V 2,3903    
        0,1933 0,4763 8.73.11 V 0,6696    
    0,0835    0,0835  8.50.14 V 0,0835    

22 BV6 bydlení vesnické 1,0912  1,0912 1,0912  1,0912  8.34.34 III 1,0912 0,0000 Novina ZPF 
23 RK1 rekreace kolektivní 2,8845   0,0000    ne ne 0,0000 2,8845 Sokolov L, Z 
24 RK2 rekreace kolektivní 12,3465   0,0000    ne ne 0,0000 12,3465 Vítkov R, S, D 
25 OV1 občanské vybavení 0,5751   0,0000    ne ne 0,0000 0,5751 Sokolov D 
26 OV2 občanské vybavení 0,2542   0,0000    ne ne 0,0000 0,2542 Sokolov O 
27 OV3 občanské vybavení 1,5225 0,6349  0,6349 0,2121 0,4228  5.52.11 IV 0,6349 0,8876 Sokolov V 
28 OV4 občanské vybavení 3,5754   0,0000    ne ne 0,0000 3,5754 Sokolov Sm 
29 OV5 občanské vybavení 0,2430   0,0000    ne ne 0,0000 0,2430 Sokolov O 
30 OV6 občanské vybavení 19,3106  1,4257 1,4257 0,6037   5.29.11 II 0,6037 17,8849 Vítkov R, Z, ZPF 
       0,5344  0,0287 5.53.01 III 0,5631    
         0,2589 5.37.46 V 0,2589    

31 OV7 občanské vybavení 6,5162  0,2623 0,2623 0,1178   5.47.02 IV 0,1178 6,2539 Vítkov 
R, O, D, 

Z 
       0,1445   5.47.12 IV 0,1445    

32 OV8 občanské vybavení 0,1203   0,0000    ne ne 0,0000 0,1203 Sokolov Sm 
33 OV9 občanské vybavení 0,8312 0,4191  0,4191 0,4191   5.50.51 IV 0,4191 0,4121 Sokolov D 
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

34 OV10 občanské vybavení 0,0400   0,0000    ne ne 0,0000 0,0400 Sokolov L 
35 OS1 občanské vybavení – sport 0,0794   0,0000    ne ne 0,0000 0,0794 Sokolov Z 

36 OZ1 
občanské vybavení – sport 

v zeleni 
11,7775   0,0000    ne ne 0,0000 11,7775 Sokolov L, V, D 

37 OZ2 
občanské vybavení – sport 

v zeleni 
16,1383 0,0507  0,0507  0,0507  5.56.00 I 0,0507 16,0876 Sokolov Z, O, D 

38 OZ3 
občanské vybavení – sport 

v zeleni 
2,4937   0,0000    ne ne 0,0000 2,4937 Sokolov L 

39 OZ4 
občanské vybavení – sport 

v zeleni 
12,8203   0,0000    ne ne 0,0000 12,8203 Sokolov L, Z, D 

40 OH1 občanské vybavení – hřbitov 0,6473 0,5507  0,5507   0,5507 5.29.44 V 0,5507 0,0966 Sokolov L 
41 OH2 občanské vybavení – hřbitov 0,2027   0,0000    ne ne 0,0000 0,2027 Sokolov L 
42 VP1 veřejné prostranství 0,0607   0,0000    ne ne 0,0000 0,0607 Sokolov Sm 
43 VP2 veřejné prostranství 0,5802 0,3058  0,3058  0,3058  5.53.11 IV 0,3058 0,2744 Sokolov R, Z 
44 VP3 veřejné prostranství 0,1894 0,0768  0,0768  0,0768  5.52.11 IV 0,0768 0,1126 Sokolov Sm 
45 VP4 veřejné prostranství 1,0607  0,0013 0,2132   0,0013 5.29.54 V 0,0013 0,8475 Sokolov B 
    0,2119    0,2119  5.29.54 V 0,2119    

46 VP5 veřejné prostranství 0,1975   0,0000    ne ne 0,0000 0,1975 Sokolov V 
47  (neobsazeno)              
48 VP7 veřejné prostranství 0,4935  0,3495 0,3495   0,1946 8.34.34 III 0,1946 0,1440 Hrušková B, ZPF 
         0,0420 8.39.39 V 0,0420    
         0,0504 8.40.78 V 0,0504    
         0,0625 8.50.54 V 0,0625    

49 VP8 veřejné prostranství 0,3248   0,0000    ne ne 0,0000 0,3248 Sokolov V, L 
50 VP9 veřejné prostranství 0,8842   0,0000    ne ne 0,0000 0,8842 Sokolov Z 
51 VP10 veřejné prostranství 0,3249   0,0000    ne ne 0,0000 0,3249 Vítkov B 
52 VZ1 veřejné prostranství – zeleň 1,2805 0,1848  0,1848  0,0220 0,1628 5.29.11 II 0,1848 1,0957 Sokolov V, Sm, S 
53 VZ2 veřejné prostranství – zeleň 0,1802 0,0002  0,0002  0,0002  5.52.11 IV 0,0002 0,1800 Sokolov Sm 
54 VZ3 veřejné prostranství – zeleň 2,0907   0,0000    ne ne 0,0000 2,0907 Sokolov Z 
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

55 VZ4 veřejné prostranství – zeleň 0,5246 0,2286  0,2286 0,0172 0,1395 0,0719 5.52.11 IV 0,2286 0,2960 Sokolov V, S 
56 SO1 smíšené obytné plochy 1,4734 0,3586  0,3586  0,3586  5.29.11 II 0,3586 1,1148 Sokolov Sm 
57 SO2 smíšené obytné plochy 0,6897 0,0174  0,0174  0,0174  5.52.11 IV 0,0174 0,6723 Sokolov Sm 
58 SO3 smíšené obytné plochy 0,7298 0,0744  0,0744   0,0744 5.29.11 II 0,0744 0,6554 Sokolov Sm 
59 SO4 smíšené obytné plochy 1,4312   0,0000    ne ne 0,0000 1,4312 Sokolov Z 
60 SO5 smíšené obytné plochy 0,7750 0,2800  0,2800 0,2800   5.52.11 IV 0,2800 0,4950 Sokolov V 
61 SO6 smíšené obytné plochy 1,9676 0,3542  0,3542   0,3542 5.29.11 II 0,3542 1,6134 Sokolov V, D 

62 DP15 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,0864   0,0000    ne ne 0,0000 0,0864 Sokolov O 

63 SO8 smíšené obytné plochy 2,1061   0,0000    ne ne 0,0000 2,1061 Sokolov R 
64 SO9 smíšené obytné plochy 1,8581  1,0991 1,0991   1,0991 5.29.54 V 1,0991 0,7590 Sokolov B 
65 SO10 smíšené obytné plochy 0,8908 0,8908  0,8908   0,0734 5.47.12 IV 0,0734 0,0000 Vítkov B 
         0,8174 5.29.54 V 0,8174    

66 SO11 smíšené obytné plochy 0,8461   0,0000    ne ne 0,0000 0,8461 Sokolov S 
67 SO12 smíšené obytné plochy 0,3026 0,2438  0,2438   0,2438 5.29.14 III 0,2438 0,0588 Sokolov B 
68 SO13 smíšené obytné plochy 0,5463   0,0000    ne ne 0,0000 0,5463 Sokolov B 
69  (neobsazeno)              
70 SO15 smíšené obytné plochy 0,2677   0,0000    ne ne 0,0000 0,2677 Sokolov Sm 

71 SO16 smíšené obytné plochy 2,4548  0,5050 0,5050   0,5050 8.73.11 V 0,5050 1,9498 Hrušková 
V, Z, B, 
ZPF 

72 SO17 smíšené obytné plochy 0,8966  0,8966 0,8966   0,5002 8.34.34 III 0,5002 0,0000 Novina ZPF 
         0,3964 8.37.56 V 0,3964    

73 DK1 4,8358  3,6035 3,7470 0,2846  0,0057 5.58.00 I 0,2903 1,0888 D, Z, ZPF 
  

dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace     0,4549  0,0962 5.29.11 II 0,5511  

Sokolov, 
Vítkov  

       0,7371   5.50.11 III 0,7371    
       0,2724   5.53.01 III 0,2724    
         0,6360 5.47.02 IV 0,6360    
       0,5159  0,0082 5.47.12 IV 0,5241    
       0,0217   5.50.51 IV 0,0217    
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

       0,2372  0,2673 5.53.11 IV 0,5045    
       0,0037  0,0625 5.37.46 V 0,0662    
         0,0001 5.75.41 V 0,0001    
    0,1435   0,1435   5.50.51 IV 0,1435    

74 DK2 2,1264  0,0010 0,1496  0,0010  5.29.11 II 0,0010 1,9768 Sokolov 
  

dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace  0,1486    0,1486  5.29.11 II 0,1486   

D, B, Z, 
T, V 

75 DK3 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

2,8372   0,0000    ne ne 0,0000 2,8372 Sokolov 
Sm, D, V, 

L, Z 

76 DK4 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,4337   0,0000    ne ne 0,0000 0,4337 Sokolov Z, V 

77 DK5 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,2701 0,0094  0,0094  0,0056 0,0038 5.29.14 III 0,0094 0,2607 Sokolov B, V, Z 

78 DK6 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,2721   0,0000    ne ne 0,0000 0,2721 Sokolov Sm 

79 DK7 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,0661   0,0000    ne ne 0,0000 0,0661 Sokolov V 

80 DK8 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,0545   0,0000    ne ne 0,0000 0,0545 Vítkov R, ZPF 

81 DK9 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,4825   0,0000    ne ne 0,0000 0,4825 Sokolov Z 

82 DK10 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,1401 0,0067  0,0067   0,0067 5.29.14 III 0,0067 0,1334 Sokolov B 

83 DK11 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

0,0918   0,0000    ne ne 0,0000 0,0918 Sokolov B 

84 DP1 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,0384   0,0000    ne ne 0,0000 0,0384 Sokolov B 

85 DP2 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,0574   0,0000    ne ne 0,0000 0,0574 Sokolov S 

86 DP3 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,5371   0,0000    ne ne 0,0000 0,5371 Sokolov Z 



Územní plán Sokolov –  III. Textová část odůvodnění územního plánu 135

Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

87 DP4 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,2781   0,0000    ne ne 0,0000 0,2781 Sokolov Z 

88 DP5 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,2548   0,0000    ne ne 0,0000 0,2548 Sokolov V 

89 DP6 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,9653   0,0000    ne ne 0,0000 0,9653 Sokolov B 

90 DP7 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,9789   0,0000    ne ne 0,0000 0,9789 Sokolov L, B 

91 DP8 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,3873   0,0000    ne ne 0,0000 0,3873 Sokolov D 

92 DP9 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,3546   0,0000    ne ne 0,0000 0,3546 Sokolov L 

93 DP10 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,0722   0,0000    ne ne 0,0000 0,0722 Sokolov Z 

94 DP11 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,0921   0,0000    ne ne 0,0000 0,0921 Sokolov B 

95 DP12 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,3565   0,0000    ne ne 0,0000 0,3565 Sokolov Z 

96 DP13 
dopravní infrastruktura – 

parkoviště 
0,0976   0,0000    ne ne 0,0000 0,0976 Sokolov B 

97 DP14 dopravní infrastruktura – 
parkoviště 0,4586   0,0000    ne ne 0,0000 0,4586 Sokolov B 

98 DG1 dopravní infrastruktura – řadové 
garáže 0,3904   0,0000    ne ne 0,0000 0,3904 Sokolov O 

99 DG2 dopravní infrastruktura – řadové 
garáže 0,3194   0,0000    ne ne 0,0000 0,3194 Sokolov B 

100 DG3 dopravní infrastruktura – řadové 
garáže 0,3001   0,0000    ne ne 0,0000 0,3001 Sokolov O 

101 DG4 dopravní infrastruktura – řadové 
garáže 0,1293   0,0000    ne ne 0,0000 0,1293 Sokolov D 
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

104 DO1 dopravní infrastruktura – ostatní 
plochy 0,5613   0,0000    ne ne 0,0000 0,5613 Sokolov D 

105 PV1 průmyslová výroba a skladování 31,1506  30,1743 30,1743 25,7724  1,3159 5.53.01 III 27,0883 0,9763 Sokolov Z,ZPF 
       1,5625  1,5235 5.53.11 IV 3,0860    

106 PV2 průmyslová výroba a skladování 22,7878  22,7878 22,7878 1,4183   5.29.01 II 1,4183 0,0000 Vítkov ZPF 
       2,7079  0,5817 5.50.11 III 3,2896    
         8,3924 5.53.01 III 8,3924    
       3,7181  3,8715 5.53.11 IV 7,5896    
         2,0979 5.54.11 IV 2,0979    

107 SV1 smíšené výrobní plochy 4,8496   0,0000    ne ne 0,0000 4,8496 Sokolov V, D 
108 SV2 smíšené výrobní plochy 2,4427   0,0000    ne ne 0,0000 2,4427 Sokolov V, O, D 
109 BK5 bydlení kolektivní 1,7662  0,0092 0,0092 0,0092   5.47.12 IV 0,0092 1,7570 Sokolov D 
110 SV4 smíšené výrobní plochy 1,3799   0,0000    ne ne 0,0000 1,3799 Sokolov V 
111 SV5 smíšené výrobní plochy 0,4334 0,4334  0,4334 0,4334   5.50.51 IV 0,4334 0,0000 Sokolov D 
112 SV6 smíšené výrobní plochy 7,0222  2,6458 7,0026 0,8785  1,0782 5.47.02 IV 1,9567 0,0196 Vítkov V 
       0,4216  0,2675 5.47.12 IV 0,6891    
    4,3568   1,2626   5.47.02 IV 1,2626    
       2,7063  0,3879 5.47.12 IV 3,0942    

113 SV7 smíšené výrobní plochy 2,2651  1,6276 1,7063   0,0903 5.47.02 IV 0,0903 0,5588 Vítkov B, ZPF 
       1,0239  0,1638 5.47.12 IV 1,1877    
         0,3496 5.75.41 V 0,3496    
    0,0787     0,0787 5.75.41 V 0,0787    

114 SV8 smíšené výrobní plochy 4,6854  4,2106 4,2106 1,1601  3,0505 5.47.02 IV 4,2106 0,4748 Vítkov V 
115 SV9 smíšené výrobní plochy 5,1498  4,8549 4,8549 0,0541  0,5034 5.29.11 II 0,5575 0,2949 Vítkov V 
       3,1915  1,1059 5.47.12 IV 4,2974    
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

116 SV10 smíšené výrobní plochy 1,0107   0,0000    ne ne 0,0000 1,0107 Sokolov B 
117 SV11 smíšené výrobní plochy 0,0743   0,0000    ne ne 0,0000 0,0743 Sokolov D 
118 SV12 smíšené výrobní plochy 0,0651   0,0000    ne ne 0,0000 0,0651 Sokolov L 
119 TE1 těžba nerostů 1,5968  0,7646 0,7646   0,1184 8.34.54 V 0,1184 0,8322 Vítkov T, L 
         0,6462 8.37.56 V 0,6462    

120 SN1 smíšené nezastavěné území 0,6847   0,0000    ne ne 0,0000 0,6847 Sokolov D 
121 SN2 smíšené nezastavěné území 3,9662  3,9436 3,9436 2,1954  0,0490 5.53.01 III 2,2444 0,0226 Sokolov Z 
       0,0453   5.50.51 IV 0,0453    
       0,7517  0,9022 5.53.11 IV 1,6539    

122 CY1 cyklostezka 2,3835   0,0000    ne ne 0,0000 2,3835 Sokolov L, Z, V 
123 CY2 cyklostezka 0,0390   0,0000    ne ne 0,0000 0,0390 Sokolov L, D 
124 CY3 cyklostezka 0,1013   0,0000    ne ne 0,0000 0,1013 Sokolov D, Z 
125 CY4 cyklostezka 0,0997   0,0000    ne ne 0,0000 0,0997 Sokolov Z, Sm 
126 CY5 cyklostezka 0,7043   0,0000    ne ne 0,0000 0,7043 Sokolov Z 

127 CY6 cyklostezka 0,1234  0,0542 0,0542 0,0332   5.50.11 III 0,0332 0,0692 Sokolov, 
Vítkov L, ZPF 

       0,0210   5.53.01 III 0,0210    
128 CY7 cyklostezka 0,0471 0,0114  0,0114  0,0114  5.29.11 II 0,0114 0,0357 Sokolov L 

129 CY8 cyklostezka 0,8757  0,0388 0,0388 0,0388   5.58.00 I 0,0388 0,8369 Vítkov Z, R, O, 
D, S 

130 CY9 cyklostezka 0,4418  0,2565 0,2565   0,0810 8.34.34 III 0,0810 0,1853 Z, L, ZPF 
         0,1475 8.37.16 V 0,1475  

Novina, 
Vítkov  

         0,0280 8.37.56 V 0,0280    
131 BK4 bydlení kolektivní 1,3960 0,1716  0,1716   0,1716 5.29.44 V 0,1716 1,2244 Sokolov B 
132 OV11 občanské vybavení 0,5089   0,0000    ne ne 0,0000 0,5089 Sokolov B, Z 
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Tab. č. 1 – Zábory ZPF 
z toho půda náležející do 

ZPF (ha) 
druhy pozemků ZPF dle 

KN číslo 
loka-
lity 

označení 
lokality 

navržený způsob využití 
výměra 
celkem 
(ha) v ZÚ mimo ZÚ celkem 

orná 
půda 

zahrady 
trvalé 
travní 
porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 
ZPF dle 
BPEJ 

výměra 
záboru 
nezemě-
dělské 
půdy 

k.ú. 

využití 
dle 

platného 
ÚPnSÚ 

133 OV12 občanské vybavení 1,5233   0,0000    ne ne 0,0000 1,5233 Sokolov L 
134 OV13 občanské vybavení 0,8911   0,0000    ne ne 0,0000 0,8911 Sokolov Z 
135 OV14 občanské vybavení 0,3248   0,0000    ne ne 0,0000 0,3248 Sokolov Z 

  celkem 287,6126 20,7558 107,5331 128,2889 54,8017 12,6908 60,7964   128,2889 159,3237   
 
 

Tab. č. 2 – Vyhodnocení záborů ZPF dle CHLÚ a DP 
výměra záboru ZPF dle DP a CHLÚ číslo 

lokality 
označení 
lokality navržený způsob využití výměra 

celkem (ha) CHLÚ 
Sokolov I CHLÚ Sokolov DP 

Svatava 
DP 

Alberov 
CHLÚ 
Tisová I 

DP 
Vítkov I 

mimo CHLÚ 
a DP 

zábor ZPF 
celkem (ha) 

2 BK2 bydlení kolektivní 2,2631     0,0595   0,0595 
3 BI1 bydlení individuální 2,8930    1,4834    1,4834 
4 BI2 bydlení individuální 0,7217    0,7217    0,7217 
5 BI3 bydlení individuální 1,0362    0,1492    0,1492 
6 BI4 bydlení individuální 0,2066    0,1954    0,1954 
7 BI5 bydlení individuální 0,2177    0,0809    0,0809 
8 BI6 bydlení individuální 0,2712   0,2712     0,2712 
10 BI8 bydlení individuální 1,3806     0,5438   0,5438 
11 BI9 bydlení individuální 4,1751     3,2778   3,2778 
12 BI10 bydlení individuální 3,1588     2,9318  0,0967 3,0285 
13 BI11 bydlení individuální 0,4354       0,2387 0,2387 
14 BI12 bydlení individuální 0,8851       0,8282 0,8282 
15 BI13 bydlení individuální 0,6580     0,6580   0,6580 
17 BV1 bydlení vesnické 2,8756       2,7744 2,7744 
18 BV2 bydlení vesnické 6,3660       6,2438 6,2438 
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Tab. č. 2 – Vyhodnocení záborů ZPF dle CHLÚ a DP 
výměra záboru ZPF dle DP a CHLÚ číslo 

lokality 
označení 
lokality navržený způsob využití výměra 

celkem (ha) CHLÚ 
Sokolov I CHLÚ Sokolov DP 

Svatava 
DP 

Alberov 
CHLÚ 
Tisová I 

DP 
Vítkov I 

mimo CHLÚ 
a DP 

zábor ZPF 
celkem (ha) 

19 BV3 bydlení vesnické 6,5446       6,4934 6,4934 
20 BV4 bydlení vesnické 8,3426       7,1414 7,1414 
21 BV5 bydlení vesnické 3,7174       3,2537 3,2537 
22 BV6 bydlení vesnické 1,0912       1,0912 1,0912 
27 OV3 občanské vybavení 1,5225  0,1841   0,4508   0,6349 
30 OV6 občanské vybavení 19,3106       1,4257 1,4257 
31 OV7 občanské vybavení 6,5162       0,2623 0,2623 
33 OV9 občanské vybavení 0,8312       0,4191 0,4191 
37 OZ2 občanské vybavení – sport v zeleni 16,1383 0,0224      0,0283 0,0507 
40 OH1 občanské vybavení – hřbitov 0,6473       0,5507 0,5507 
43 VP2 veřejné prostranství 0,5802    0,3058    0,3058 
44 VP3 veřejné prostranství 0,1894     0,0768   0,0768 
45 VP4 veřejné prostranství 1,0607     0,1896  0,0236 0,2132 
48 VP7 veřejné prostranství 0,4935       0,3495 0,3495 
52 VZ1 veřejné prostranství – zeleň 1,2805  0,0622   0,1226   0,1848 
53 VZ2 veřejné prostranství – zeleň 0,1802     0,0002   0,0002 
55 VZ4 veřejné prostranství – zeleň 0,5246     0,2286   0,2286 
56 SO1 smíšené obytné plochy 1,4734     0,3582  0,0004 0,3586 
57 SO2 smíšené obytné plochy 0,6897     0,0174   0,0174 
58 SO3 smíšené obytné plochy 0,7298     0,0744   0,0744 
60 SO5 smíšené obytné plochy 0,7750     0,28   0,2800 
61 SO6 smíšené obytné plochy 1,9676     0,3542   0,3542 
64 SO9 smíšené obytné plochy 1,8581     1,0991   1,0991 
65 SO10 smíšené obytné plochy 0,8908     0,7519  0,1389 0,8908 
67 SO12 smíšené obytné plochy 0,3026       0,2438 0,2438 
71 SO16 smíšené obytné plochy 2,4548       0,5050 0,5050 
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Tab. č. 2 – Vyhodnocení záborů ZPF dle CHLÚ a DP 
výměra záboru ZPF dle DP a CHLÚ číslo 

lokality 
označení 
lokality navržený způsob využití výměra 

celkem (ha) CHLÚ 
Sokolov I CHLÚ Sokolov DP 

Svatava 
DP 

Alberov 
CHLÚ 
Tisová I 

DP 
Vítkov I 

mimo CHLÚ 
a DP 

zábor ZPF 
celkem (ha) 

72 SO17 smíšené obytné plochy 0,8966       0,8966 0,8966 

73 DK1 dopravní infrastruktura – pozemní 
komunikace 4,8358       3,747 3,7470 

74 DK2 dopravní infrastruktura – pozemní 
komunikace 2,1264    0,1496    0,1496 

77 DK5 dopravní infrastruktura – pozemní 
komunikace 0,2701    0,0094    0,0094 

82 DK10 dopravní infrastruktura – pozemní 
komunikace 0,1401       0,0067 0,0067 

105 PV1 průmyslová výroba a skladování 31,1506       30,1743 30,1743 
106 PV2 průmyslová výroba a skladování 22,7878       22,7878 22,7878 
109 BK5 bydlení kolektivní 1,7662       0,0092 0,0092 
111 SV5 smíšené výrobní plochy 0,4334       0,4334 0,4334 
112 SV6 smíšené výrobní plochy 7,0222     3,9391  3,0635 7,0026 
113 SV7 smíšené výrobní plochy 2,2651       1,7063 1,7063 
114 SV8 smíšené výrobní plochy 4,6854     0,0997  4,1109 4,2106 
115 SV9 smíšené výrobní plochy 5,1498     0,3789  4,476 4,8549 
119 TE1 těžba nerostů 1,5968      0,7646  0,7646 
121 SN2 smíšené nezastavěné území 3,9662       3,9436 3,9436 
127 CY6 cyklostezka 0,1234       0,0542 0,0542 
128 CY7 cyklostezka 0,0471     0,0114   0,0114 
129 CY8 cyklostezka 0,8757       0,0388 0,0388 
130 CY9 cyklostezka 0,4418       0,2565 0,2565 
131 BK4 bydlení kolektivní 1,3960       0,1716 0,1716 

  celkem  0,0224 0,2463 0,2712 3,0954 15,9038 0,7646 107,9852 128,2889 
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V následující tabulce č. 3 jsou souhrnně vyhodnoceny zábory ZPF, tj. jsou uvedeny 
celkové výměry zabíraných druhů pozemků a tříd ochrany a jejich procentuální podíl 
z celkového záboru ZPF dané kategorie. 

 

Tab. č. 3 – Zábory ZPF – celkové vyhodnocení 
druhy pozemků (ha) 

třída ochrany 
orná půda zahrady trvalé travní porosty 

celkem (ha) podíl z celkového 
záboru (%) 

I 0,3234 0,0507 0,2444 0,6185 0,5 % 
II 2,5310 0,8128 1,1910 4,5348 3,5 % 
III 32,3333 4,3746 17,0964 53,8043 41,9 % 
IV 19,6103 3,5209 15,9152 39,0464 30,4 % 
V 0,0037 3,9318 26,3494 30,2849 23,6 % 

celkem (ha) 54,8017 12,6908 60,7964 128,2889 100,0% 
podíl (%) 42,72 % 9,89 % 47,39 % 100,00%  

 
V následující tabulce č. 4 jsou souhrnně vyhodnoceny zábory ZPF s ohledem na 

navrhované funkční využití: 
 

Tab. č. 4 – Zábory ZPF – dle funkčního využití 
Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (ha) 

Funkční využití 
Výměra 

navrhovaného 
odnětí (ha) I. II. III. IV. V. 

pro smíš. funkce 4,7199 0,0000 0,7872 0,7440 0,3708 2,8179 
pro bydlení 38,7058 0,2387 0,2712 10,1271 3,2142 24,8546 
pro občanské 
vybavení 3,3434 0,0507 0,6037 0,5631 1,3163 0,8096 

pro výrobu 71,1791 0,0000 1,9758 38,7703 30,0047 0,4283 
pro těžbu 0,7646 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7646 

pro dopravu 5,2189 0,3291 0,7121 1,3554 2,2124 0,6099 
pro zeleň 4,3572 0,0000 0,1848 2,2444 1,9280 0,0000 
celkem 128,2889 0,6185 4,5348 53,8043 39,0464 30,2849 

 
1.3.2. Investice do půdy, meliorace 

Do řešeného území nezasahují žádné vodní toky ani hlavní meliorační zařízení ve správě 
Zemědělské vodohospodářské správy, jak je uvedeno v dopise ZVHS, Oblast povodí Ohře se 
sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Karlovy Vary, ze dne 15. 7. 2004. 

Dle vyjádření ZVHS k Zadání ÚP ze dne 4. 3. 2005 se na p.č. 775/2, 776, 784/2, 880 
v k.ú. Hrušková nachází podrobné odvodňovací zařízení, které je součástí odvodňovací akce 
Arnoltov – Hrušková z roku 1981, vlastnicky je součástí pozemků. 

Při výstavbě v Hruškové může dojít k dotčení těchto zařízení (plochy BV3, BV4, SO16). 
Při narušení funkčnosti zařízení musí stavebník zajistit funkčnost zbylé části zařízení na své 
náklady. 

 
1.3.3. Závěrečné zhodnocení a zdůvodnění záborů ZPF 

Rekapitulace 
Řešení ÚP Sokolov navrhuje návrhové plochy v rozsahu: 287,6126 ha 
z toho: plochy mimo ZPF      159,3237 ha 
  ZPF        128,2889 ha 
Z tohoto záboru ZPF je umístěno v ZÚ:       20,7558 ha 
  mimo ZÚ:       107,5331 ha 
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Z hlediska druhů pozemků dochází k záborům převážně v kategorii trvalé travní porosty 
(47,39 %), dále pak orná půda (42,72 %), zbytek tvoří zábor zahrad. Jiné druhy ZPF (tj. sady, 
vinice, chmelnice) se v řešeném území nenacházejí. 

Z hlediska kvality ZPF dochází u záborů ZPF převážně k záborům III., IV. a V. třídy – 
celkem 96 % ze záborů ZPF; zbylý zábor (4 %) představují plochy v I. a II. třídě ochrany. 

 
Vztah k platnému ÚPnSÚ Sokolov – odůvodnění rozsahu nových záborů 
Naprostá většina návrhových ploch je situována do území, které je současným platným 

ÚPnSÚ určeno k zástavbě, ať již jde o zastavěné plochy nebo plochy určené v ÚPnSÚ 
k zástavbě. Nový zábor oproti platnému stavu ÚPnSÚ (pův. zastavěné a zastavitelné plochy) 
představují plochy: 

• PV1 díl, PV2, CY6 – navrhovaná průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo (III. až V. 
třída ochrany ZPF, část jižního sektoru i II. tř.), umístěna severně a jižně od silnice 
Sokolov – Staré Sedlo. Tato plocha je navržena místo obdobné plochy průmyslové 
zóny v platném ÚPnSÚ jižně od silnice Sokolov – Staré Sedlo, která byla vymezena 
na kvalitních půdách (I. a II. tř.); tato starší verze návrhu průmyslové zóny je z řešení 
ÚP Sokolov vypuštěna.  

Důvodem pro zřízení této průmyslové zóny je zájem nejen místní (vlastní město Sokolov 
a jeho blízké okolí), ale regionální až celokrajský. V širokém okolí Sokolovska 
dochází k postupnému útlumu těžby s výhledem na úplné zrušení povrchové těžby 
uhlí v několika desetiletích; tím také dochází k útlumu v návazných provozech 
elektráren, chemického průmyslu a dalších podniků. Tím se zvyšuje plošná 
nezaměstnanost v dělnických profesích a pokles průměrného platu v těchto profesích. 
To naopak láká investory, kteří by měli zájem investovat v regionu do nových 
investičních celků výrobního charakteru. Bohužel stávající plochy pro výrobu a 
navazující provozy jsou buď obsazeny nebo rozprodány drobným podnikatelům. Proto 
bylo na krajské úrovni vytipováno území pro zřízení nové průmyslové zóny na pomezí 
katastrů Sokolov, Vítkov a Staré Sedlo; v tomto území jsou prioritou hospodářský a 
sociální pilíř udržitelného rozvoje území, jejichž zájem bude převažovat nad zájmy 
pilíře životního prostředí, v tomto případě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Území bylo vybráno proto, že v úhrnu je zde možno očekávat minimalizaci zásahů do 
veřejných zájmů chráněných zákonem – minimální zásah do ploch ochrany přírody, 
území je mimo ploch ochrany nerostných surovin, je optimalizována ekonomika 
veřejných investic do dopravní a technické infrastruktury, minimum omezujících 
limitů využití území a nehrozí hygienické ohrožení obytných ploch; jediným 
významným zásahem je tak zásah do zemědělského půdního fondu. 

• BV1 až BV5, SO16 díl, VP7 díl – rozvoj zástavby v Hruškové (převážně IV. a V. třída 
ochrany ZPF); do této lokality bylo situováno maximum možné budoucí obytné 
výstavby pro území Sokolova. Plocha byla vybrána proto, že město Sokolov již má 
vyčerpány skoro všechny plochy pro rozvoj obytné zástavby jak v zastavěném území, 
tak i v území navazujícím, vymezeném katastrem města a silnicí I/6. Východně od 
silnice I. tř., odtrženě od města, jsou umístěny plochy pro průmysl a pro rekreaci jako 
samostatné lokality, do kterých není vhodné umísťovat plochy pro bydlení. Proto bylo 
maximum ploch pro bydlení v rámci správního obvodu města Sokolov situováno do 
Hruškové s předpokladem významného rozvoje tohoto sídla. Nová zástavba tedy 
nebude roztříštěna v krajině, bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu a 
bude umístěna v harmonické krajině s možností kvalitního obytného prostředí. Zásah 
do zemědělského půdního fondu se realizuje převážně na nejméně kvalitních půdách 
V. třídy, částečně pak III. a IV. třídy. 

• BV6, SO17 – rozvoj zástavby v Novině (III. a V. třída ochrany ZPF). Jedná se převážně 
o doplnění zástavby proluk v nejmenším sídle správního území Sokolova, rozsah 
odpovídá malé velikosti sídla, realizuje se na půdách horších kvalit. 
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• DK1 díl – rozšíření stávající silnice I/6 na R6 místně bude vyžadovat odnětí nové ZPF. 
Stavba a její rozsah záboru ZPF vychází z nadřazených koncepcí a dokumentace 
k územnímu řízení. Stavba je již před realizací. 

• SV7 – plocha mezi stávající zástavbou Ovčárny a silnicí I/6; tato lokalita tvoří proluku 
mezi již urbanizovanými plochami – stávající zástavbou města a silnicí I/6, která bude 
rozšířena na R6, a na které se již prakticky zemědělská činnost nevykonává. 

• OV6 díl – jedná se o plochu navrženou severně od areálu jezera Michal, převážně na 
ostatních plochách (mimo ZPF), návrh vychází ze záměru investora – vlastníka 
pozemku, tj. Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., který v rámci rekultivačního 
procesu po těžbě realizuje v území plochy pro rekreaci a navazující provozy; v místě 
zúžení ostatních ploch je však třeba zábor rozšířit i na dnešní ZPF (orná půda 
z důvodu umožnění využití plochy. 

• CY9 – cyklostezka mezi kamenolomem Vítkov a Novinou bude vyžadovat menší zábor 
ploch trvalých travních porostů nižších kvalit ZPF. 

Vzhledem k tomu, že původní územní plán sídelního útvaru nebyl zpracován digitálně, 
ani nebyla jeho podkladem katastrální mapa, lze rozsah nových záborů (oproti ÚPnSÚ) 
odhadnout pouze orientačně (měřením v digitální podobě z naskenovaných výkresů v klasické 
podobě): 

 
plocha zábor ZPF mimo ZÚ a mimo 

odsouhlasené lokality, orientačně (ha) 
celkem po 
celcích (ha) 

druh pozemku třída ochrany 

PV1 29,8232 orná, TTP III., IV. 
PV2 22,7874 orná, TTP II., III. IV. 
CY6 0,0542 

průmyslová 
zóna 

52,6648 orná III. 
BV1 2,7744 TTP V. 
BV2 5,8990 TTP III., V. 
BV3 6,4689 TTP V. 
BV4 7,1416 TTP V. 
BV5 1,8589 zahrada, TTP III., V. 
SO16 0,5050 TTP V. 
VP7 0,2845 

Hrušková 
bydlení 
25,1528 

TTP III., V. 
BV6 1,0912 zahrada III. 
SO17 0,8966 

Novina 
1,9878 TTP III., V. 

DK1 0,0856 0,0856 orná, TTP II., IV. 
SV7 0,4327 0,4327 orná, TTP IV., V. 
OV6 1,1597 1,1597 orná, TTP II., III. 
CY9 0,2565 0,2565 TTP III., V. 
celkem 81,5194    

 
Zábory I. a II. třídy mimo zastavěné území 
Řešení územního plánu navrhuje k novému využití (zástavbě) mimo ZÚ převážně půdy 

horších kvalit. K záborům I. a II. třídy ochrany mimo ZÚ dochází pouze u ploch: 
• DK1 díl – rozšíření silnice I/6 na R6 – I. tř. (0,29 ha) a II. třída (0,55 ha). Plocha DK1 

tvoří nadřazenou investici do území – rozšíření stávající silnice I/6 na rychlostní komunikaci 
R6, s doprovodnou zelení a obslužnou komunikací pro technologické zařízení rychlostní 
komunikace. Tato stavba je již v pokročilém stavu projektové přípravy a byla do ÚP přejata 
beze změn (řešení vychází z dokumentace připravované stavby). 

• DK2 díl – přivaděč na přeložku silnici II/181, z důvodu zachování šířkových parametrů 
komunikace (rozšíření) vzniká zábor zahrady ve II. tř. ochrany cca 10 m2. 
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• SV9 díl – II. třída (0,56 ha). Plocha SV9 je navržena na devastovaném nevyužívaném 
území mezi dvěma komunikacemi; do tohoto území okrajově zasahuje mimo jiné i výběžek 
BPEJ II. třídy v úzkém pásu podél silnice I/6. Část z území BPEJ II. třídy (5.29.11) byla 
přičleněna k ostatním sousedícím návrhovým plochám navrženým na horších půdách 
vzhledem k tomu, že zemědělské využití této zbytkové lokality není v současnosti ani 
v budoucnosti reálné. 

• OV6 díl – II. třída (0,60 ha). Plocha pro občanské vybavení navržena převážně na 
ostatních plochách; v místě zúžení ostatních ploch bylo třeba zábor rozšířit i na ZPF z důvodu 
možnosti využití plochy. 

• PV2 díl – Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo (jih). Průmyslová zóna posunuta 
z původně kvalitních půd na méně kvalitní severovýchodním směrem (III. až V. tř.), část 
plochy (1,42 ha) z důvodu vyčerpání rozsahu méně kvalitních půd posunuta na plochy ZPF 
s II. tř. ochrany. 

• CY8 – cyklostezka kolem jezera Michal, navazující na tunel Lobezského potoka jako 
podchod pod silnicí I/6 musí v krátkém úseku projít plochou orné půdy I. tř. (0,04 ha). 

 
Návaznost na zastavěné území 
Většina vyhodnocovaných lokalit navazuje na zastavěné území Sokolova, mimo 

následující lokality: 
• PV1, PV2 – navrhovaná průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo (II. až V. třída 

ochrany ZPF) – lokalita bez návaznosti na ZÚ, 
• OV6, OV7, RK2 – rekreační využití severního a západního břehu jezera Michal 

(převážně mimo ZPF) – navazuje na stávající areál Michal, 
• BV1 až BV5, SO16 – rozvoj zástavby v Hruškové (převážně V. třída ochrany ZPF) – 

navazuje na ZÚ Hrušková, 
• BV6, SO17 – rozvoj zástavby v Novině, navazuje na ZÚ Novina, 
• v krajině plochy pro cyklostezky, těžbu a pro ÚSES. 
 

2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
2.1. Charakteristika PUPFL v území  

Lesy pokrývají významnou část rozlohy území. 
V řešeném území se nachází cca 810 ha lesních pozemků, významný podíl lesů je zvláště 

v k.ú. Hrušková (478 ha, 72 % zalesnění) a k.ú. Novina (85 ha, 45 % zalesnění).  
 

k.ú. výměra k.ú. celkem 
(m2) 

lesů celkem – dle SPI 
(m2) 

lesů celkem – měřeno 
(m2) 

procento zalesnění 
(%) 

Sokolov 9466871 2051972 2051445 21,68 
Vítkov 4991501 416569 416345 8,35 
Novina 1847234 848149 834486 45,91 
Hrušková 6594167 4783199 4790223 72,54 
celkem 22899773 8099889 8092499 35,37 

 
Vlastnictví: Víc než polovina lesů řešeného území (54,9 %) je ve vlastnictví České 

republiky (státní lesy), obhospodařované Lesy ČR, s.p., dalších 40,7 % je ve vlastnictví ČR 
spolu s obcemi (městem Sokolov, městem Loket, obcí Těšovice). Státní lesy, tj. LHC 
Sokolov, revír Žlutice, obhospodařují Lesní správa Kraslice a Lesní správa Žlutice. 

Menší podíl tvoří lesy ve vlastnictví města Sokolova, dále ve vlastnictví města Loket a 
v soukromém vlastnictví (f. Hexion Speciality Chemicals; Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s.; ČEZ, a.s.; fyzické osoby). 
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k.ú. ČR 

(m2) 
město Sokolov 

(m2) 
město Loket 

(m2) 
firmy 
(m2) 

fyzické osoby 
(m2) 

ČR + obce 
(m2) 

celkem 
(m2) 

Sokolov 447230 19863 0 60181 939 1523759 2051972 
Vítkov 384132 0 0 0 4916 27521 416569 
Novina 848149 0 0 0 0 0 848149 
Hrušková 2769603 1978 260258 0 3048 1748312 4783199 
celkem 4449114 21841 260258 60181 8903 3299592 8099889 

 
Druhy lesů: pouze menší část lesů jsou lesy hospodářské, významný podíl tvoří lesy 

ochranné a lesy zvláštního určení (§ 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb.).  
 

k.ú. hospodářské 
(m2) 

% z k.ú. ochranné 
(m2) 

% z k.ú. zvláštního 
určení (m2) 

% z k.ú. celkem 
(m2) 

Sokolov 21718 1,06 133083 6,49 1897171 92,46 2051972 
Vítkov 409332 98,26 5022 1,21 2215 0,53 416569 
Novina 237731 28,03 610418 71,97 0 0,00 848149 
Hrušková 1526791 31,92 3256408 68,08 0 0,00 4783199 
celkem 2195572   4004931   1899386   8099889 

 
Pro hospodaření v lesích byly vypracovány buď lesní hospodářské plány nebo 

samostatné lesní hospodářské osnovy, kde se nalézají i podrobné informace o lesích 
z hlediska druhové a věkové skladby. 

Zvláštní postavení zaujímá rekultivace výsypky Antonín, která je provenienční plochou. 
Sleduje se zde přizpůsobivost a rychlost růstu hospodářských a melioračních dřevin pod 
dohledem České zemědělské univerzity Praha. 

 
Ochranné pásmo: 
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanoveno ochranné 

pásmo 50 m od okraje.  
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa, ochranné pásmo lesa a druhy lesů jsou vyznačeny 

ve výkresové dokumentaci. 
 

2.2. Vyhodnocení záboru PUPFL 
Vyhodnocení důsledků územního plánu Sokolov na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(PUPFL) vychází z Vyhlášky č. 77 Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o 
náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

Do ochranného 50 m pásma lesa zasahují lokality navrhované zástavby. Na těchto 
plochách v o.p. lesa je možná výstavba pouze se souhlasem orgánu, hájícího zájmy ochrany 
lesa. 
funkce plocha 
bydlení  BK4, BK5 (min.), BI9, BI10, BI11, BV1, BV2 (min.), BV3 (min.), BV4, BV5, 

BV6 (min.) 
smíšené obytné využití  SO6, SO9, SO10 (min.) 
vybavenost  OV2 (min.), OV3 (min.), OV9, OV10, OV12, OZ1, OZ2 (min.), OZ4 
rekreace a sport  RK1 
výroba  PV1, PV2 
smíšená výroba SV1, SV2, SV4, SV5, SV12 
těžba TE1 
krajina a zeleň SN1, VZ3 (min.) 
garáže  DG1 (min.) 
parkoviště a komunikace  DP5 (min.), DP6, DP7, DP9, DK1, DK3, DK4, VP4, VP5, VP7, VP8, VP9 
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V Územním plánu Sokolov dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, je 
navrhován zábor PUPFL v rozsahu cca 34 ha – viz tabulka č. 5. V tabulce jsou uvedena p.č. a 
katastrální území záboru lesa, výměry jednotlivých záborů, druh lesa a jeho vlastnictví: 
 

Tab. č. 5 – Zábory PUPFL 

lokalita navržené využití druh lesa p.č. k.ú. vlastnictví, správa 
výměra 
záboru 
PUPFL 

BK4 bydlení kolektivní ZU 1508/1 Sokolov město Sokolov 0,0192 
  ZU 1508/2 Sokolov město Sokolov 0,0093 
  ZU 1510/2 Sokolov město Sokolov 0,0020 

RK1 rekreace kolektivní ZU 4024/27 Sokolov ČR, LS Kraslice 1,9761 
OV10 občanské vybavení ZU 4024/5 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,0400 
OZ1 ZU 4021/1 Sokolov ČR, LS Kraslice 8,4007 
 

občanské vybavení – sport 
v zeleni ZU 4021/238 Sokolov ČR, LS Kraslice 2,5631 

  ZU 4021/239 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,8137 
OZ4 ZU 4024/27 Sokolov ČR, LS Kraslice 4,1917 
 

občanské vybavení – sport 
v zeleni ZU 4024/29 Sokolov ČEZ, a.s. 0,2130 

  ZU 4024/32 Sokolov ČR + město Sokolov 0,1309 
  H 4024/20 Sokolov ČR + město Sokolov 0,1710 
  ZU 4024/5 Sokolov ČR, LS Kraslice 7,3786 

OV12 občanské vybavení ZU 4046/1 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,8992 
VP4 veřejné prostranství O 4108 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,0157 
VP8 veřejné prostranství ZU 4021/1 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,1909 
  ZU 4021/238 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,0576 

VP9 veřejné prostranství ZU 4024/27 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,0272 
  ZU 4024/29 Sokolov ČEZ, a.s. 0,0160 
  ZU 4024/32 Sokolov ČR + město Sokolov 0,0173 

DK1 dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace ZU 4046/1 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,2081 

DK3 ZU 4021/1 Sokolov ČR, LS Kraslice 1,0140 
 

dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace ZU 4024/238 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,0007 

  ZU 4024/239 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,2215 
  ZU 4024/27 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,3554 
  ZU 4024/5 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,4059 

DP7 dopravní infrastruktura ZU 4046/1 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,7659 
DP9 ZU 4024/5 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,1004 
 

dopravní infrastruktura – 
parkoviště ZU 4024/32 Sokolov ČR + město Sokolov 0,2119 

PV1 H 3992/1 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,4068 
 

průmyslová výroba a 
skladování O 3992/2 Sokolov Sokolovská uhelná, a.s. 0,0953 

  H 3989 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,2892 
SV1 smíšená výroba ZU 4021/238 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,5882 
SV2 smíšená výroba ZU 4021/1 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,8733 
SV12 smíšená výroba ZU 2062/1 Sokolov město Sokolov 0,0651 
TE1 těžba O 109/3 Hrušková ČR, LS Kraslice 0,5000 
CY1 cyklostezka ZU 4024/6 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,1933 
  ZU 4024/27 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,3965 

CY2 cyklostezka ZU 4021/1 Sokolov ČR, LS Kraslice 0,0315 
CY6 cyklostezka ZU 4046/1 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,0692 
CY7 cyklostezka ZU 4092 Sokolov ČR, LS Žlutice 0,0269 
CY9 cyklostezka H 442/1 Vítkov ČR, LS Žlutice 0,1721 
 celkem     34,1314 
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K záborům PUPFL dochází z několika důvodů: 
• dopravní stavby 

- DK1 – rozšíření stávající silnice I/6 na R6 s doprovodnou zelení; stavba je již 
v pokročilém stavu projektové přípravy a byla do ÚP přejata beze změn; 

- DK3 – zábory pro západní obchvat města (přeložka silnice II/210), komunikace byla 
do ÚP přejata z nadřazených dokumentací (ÚP VÚC); 

- VP4 – komunikace pro obsluhu obytné zóny v zastavěném území, nová komunikace 
v trase stávající, při rozšíření dojde k záboru lesa; 

- VP8 – pěší komunikace a cyklostezka procházející Jižním lomem; 
- VP9 – veřejné prostranství podél nábřeží Starého města; na jihozápadním okraji 

zabíhá částečně do ploch lesních v místech, kde bude začínat přeložka parovodu do 
země; 

- DP7 – záchytné parkoviště při vjezdu do města v zastavěném území na místě lesa 
s minimálním rozsahem porostů; parkoviště navrženo v místě bez porostů; 

- DP9 – nástupní parkoviště pro návštěvníky lesoparku OZ4; 
- CY1 – cyklostezka podél Ohře na okraji lesa v lokalitě Antonín; 
- CY2 – cyklostezka procházející lokalitou Jižní lom; 
- CY6 – cyklostezka podél silnice na Staré Sedlo (jižní strana), u vjezdu do města 

částečně zasáhne do ploch, formálně vedených jako les (bez porostů); 
- CY7 – cyklostezka procházející skrz les v zastavěném území u jižního obchvatu 

města v místě dnešní pěšiny; 
- CY9 – cyklostezka od kamenolomu Vítkov na Novinu, procházející lesní cestou; 

• navrhovaná průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo PV1; v lokalitě jsou tři menší 
plochy PUPFL, které jsou navrženy k záboru z důvodu scelení plochy; 

• nové využití lokality Jižní lom – plochy OZ1, SV1, SV2, VP8; jedná se o plochu 
lesnických rekultivací po bývalé těžbě; vzhledem k blízkosti centra města je tato 
lokalita významnou rozvojovou lokalitou; větší část zařazena do ploch „občanské 
vybavení – sport v zeleni“ (OZ1), v těchto plochách se předpokládá i nadále převaha 
zeleně nad urbanizovanými plochami, tj. ke skutečnému záboru zde dojde pouze 
v malém rozsahu; 

• částečný zábor lokality Antonín – plochy OZ4, RK1, OV10; jedná se o plochu 
lesnických rekultivací po bývalé těžbě; rovněž tato lokalita je v blízkosti centra města, 
kde je zájem vytvořit mezi zástavbou a lesem pás zeleně veřejného charakteru 
(lesopark apod.) – plocha OZ4; u Ohře tábořiště pro vodáky RK1; na nejvyšším 
vrcholu kopce pak rozhledna OV10; větší část zařazena do ploch „občanské vybavení 
– sport v zeleni“ (OZ4), v těchto plochách se předpokládá i nadále převaha zeleně nad 
urbanizovanými plochami, tj. ke skutečnému záboru zde dojde pouze v malém 
rozsahu; 

• lokalita TE1 je plocha v rámci dobývacího prostoru kamenolomu, dosud nevyužitá; 
• lokalita BK4 – dostavba proluky v zastavěném území pro bydlení 
• lokalita SV12 představuje rozšíření stávajícího areálu smíšené výroby v zastavěném 

území (Městská hora) směrem do plochy lesa. 
• lokalita OV12 – obchodní plochy při vjezdu do města v zastavěném území na místě 

lesa s minimálním rozsahem porostů 
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F. ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 
1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 
Z Politiky územního rozvoje České republiky, schválené vládou České republiky dne  

17. 5. 2006 usnesením č. 561, územní plán Sokolov respektuje dopravní stavby, stavby 
technické infrastruktury a prvky NR-R ÚSES.  

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého 
územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace, který byl schválen usnesením 
zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/2001 dne 25. října 2001. Dle této územně plánovací 
dokumentace se obce týká rozšíření silnice I. třídy na R6; průmyslová zóna Sokolov – Staré 
Sedlo; cyklotrasy, cyklostezky; přeložka silnice II/181 a přeložka silnice II/210. Tyto 
navržené záměry nadmístního významu, zasahující na území sousedních obcí, jsou v 
územním plánu zapracovány.  

Územní plán Sokolov je v souladu s Politikou územního rozvoje a se schváleným 
Územním plánem velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace, 
vyhodnoceným dle § 187 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 

ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V 

ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ  
Územní plán Sokolov je zpracován v souladu s cíly územního plánování, jak je 

stanoveno v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a splňuje požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavků na ochranu nezastavěného území. 

 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Územní plán Sokolov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006., o obecných požadavcích na využívání 
území. 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  
Územní plán Sokolov je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů. V průběhu pořizování územního plánu Sokolov nebyly řešeny žádné 
rozpory. 
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5. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A 

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle ustanovení § 7 a 10i zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k návrhu zadání, vyjádřením  
č.j. 684/ZZ/ST/BA/05 ze dne 24.3.2005, došel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, k rozhodnutí, že územní plán Sokolov není nutné posuzovat 
z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Natura 2000 se správního území města Sokolov dotýká prvkem Nadlesí v okrajové části 
k.ú. Hrušková. Vyjádřením orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Karlovarského kraje  
č.j. 3319/ZZ/07 ze dne 8. 8. 2007 bylo rozhodnuto, že návrh územního plánu nemůže mít 
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které vláda České republiky 
schválila 22.12.2004. 

Proto nebylo Vyhodnocení vlivu na životní prostředí pro Územní plán Sokolov 
zpracováno. 

 

6. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH  
Hranice zastavěného území Sokolova byla stanovena k 1. 1. 2007. Tato hranice je 

zakreslena v grafické části. Využití zastavěného území pro rozvoj města je účelné a odpovídá 
rozvojovým potřebám. 

 

7. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH KE 

KONCEPTU A K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH 

ODŮVODNĚNÍ 
7.1. Vyhodnocení námitek ke Konceptu ÚP Sokolov 

Námitky a připomínky byly projednány dne 12.4.2006 v komisi rozvoje města a 
rozhodnutí komise je zohledněno v jednotlivých vyhodnoceních. Po schválení souborného 
stanoviska byli dle § 21, odst. 5, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu všichni vlastníci, kteří podali námitky ke konceptu, písemně vyrozuměni o naložení 
s jejich námitkou.  
 

Radek Ryvola, Libavské Údolí 92, 357 53 
ze dne 2. 1. 2006 
Věc: Protest proti novému územnímu plánu 
Jako majitel pozemku č. 180/13 v katastrálním území Hrušková pod obcí Sokolov, 
nesouhlasím s novým územním konceptem územního plánu, ve kterém se počítá 
s výstavbou rodinných domů na Hruškové a s nimi související pozemní komunikace 
vedoucí přes můj pozemek. 

Můj nesouhlas se týká právě cesty vedoucí středem mého pozemku. 
Prosím, aby na to byl brán zřetel. 
Radek Ryvola, Libavské Údolí 92, 357 53 

� Požadavek bude akceptován. 
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Radek Ryvola, Libavské Údolí 92, 357 53 
ze dne 4. 1. 2006 
Věc: Žádost o zapsání změny do územního plánu 
Jako majitel pozemku č.180/13 v katastrálním území Hrušková pod obcí Sokolov žádám 
o změnu v územním plánu, ve kterém je v současné době můj pozemek veden jako 
pastvina (trvale travní porost). 

Plánuji zde výstavbu agroturistického centra se zaměřením na hypoterapii a rekreaci. 
Chtěl bych zde postavit stáje pro 10 až 15 koní, drezurní obdélník, lonžovací kruh,  
4 chaty pro rekreanty, parkoviště a rodinný dům. 

Areál by měl mimo jiné sloužit také pro letní jezdecké tábory pro děti. 
V novém územním plánu, jehož koncept se projednával na začátku prosince loňského 
roku, se již počítá s přepsáním druhu pozemku pro stavbu i na mé parcele. 

Přikládám předběžný náčrt plánovaných staveb. 
Předem děkuji za kladné vyjádření. 
Radek Ryvola, Libavské Údolí 92, 357 53 

� Situování staveb dle přílohy není předmětem územního plánu, toto je nutné řešit v rámci 
územního řízení při současném akceptování navržené hranice zastavitelného území. 

 
Jana Havlová, Mičurinova 86, 356 00 Sokolov 

ze dne 20. 12. 2005 
Věc: vznešení námitky a žádost 
Vznáším námitku k vámi předloženému konceptu řešení územního plánu města 
Sokolova ze dne 5. 12. 2005. Jako majitel pozemku č. 425/1 žádám o zahrnutí mého 
pozemku do území určeného pro výstavbu (zástavbová oblast). 

S pozdravem a díky za kladné vyřízení. 
Jana Havlová, Mičurinova 86, 356 00 Sokolov 

� Po dobu provozování kamenolomu Vítkov nebude požadavek akceptován.  
 
Ing. Josef Veřstat, Seifertova 1841, 356 01 Sokolov 
Antonín Srb, Stará Ovčárna 104, 356 01 Sokolov 
Věra Srbová, Stará Ovčárna 104, 356 01 Sokolov 
Jiří Jirota, Karla Čapka 1410, 356 01 Sokolov 
Zdenek Jirota, Švabinského 1794, 356 05 Sokolov 
Jiří Jirota, Stará Ovčárna 38, 356 01 Sokolov  

ze dne 12. 12. 2005 
Žádost o změnu návrhu územního plánu Sokolov v k.ú. Vítkov 
(námitka ke konceptu územního plánu města Sokolov) 
Níže podepsaní vlastníci pozemků v k.ú. Vítkov žádají o změnu návrhu územního plánu 
Sokolov v k.ú. Vítkov v rozsahu vyznačeném na přiloženém náčrtu. 

Uvažované využití vyznačeného území 
- individuální bydlení, občanská vybavenost a služby cestovního ruchu (výletní 
restaurant, tenisové kurty, hřiště…) 

Přílohy: náčrt území 
Ing. Josef Veřstat, Seifertova 1841, 356 01 Sokolov 
Antonín Srb, Stará Ovčárna 104, 356 01 Sokolov 
Věra Srbová, Stará Ovčárna 104, 356 01 Sokolov 
Jiří Jirota, Karla Čapka 1410, 356 01 Sokolov 
Zdenek Jirota, Švabinského 1794, 356 05 Sokolov 
Jiří Jirota, Stará Ovčárna 38, 356 01 Sokolov  

� Požadavek nebude akceptován, jedná se o parcely ve volné krajině, které netvoří 
zastavitelné území, nejedná se plochy vhodné k zastavění.  
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Věra Srbová, Stará Ovčárna 104, 356 01 Sokolov 
ze dne 4. 1. 2006 
Námitka ke konceptu řešení územního plánu města Sokolov 
Na základě předběžné konzultace žádám o zachování původního záměru dle přiložené 
přílohy. 

Věra Srbová, Stará Ovčárna 104, 356 01 Sokolov 
� Po dobu provozování kamenolomu Vítkov nebude požadavek akceptován. 
  
Zdenek Riečan, Hrušková 36, 356 01 Sokolov 

ze dne 4. 1. 2006 
Věc: ÚP města Sokolov – připomínka 
Vzhledem k tomu, že jsem vlastníkem parcely 173/1 v k.ú. Hrušková, nesouhlasím 
s navržením komunikace přes tento pozemek. 

Zdenek Riečan, Hrušková 36, 356 01 Sokolov 
� Požadavek bude akceptován. 
 
Manželé Klimešovi, Nábřežní 1459, 356 01 Sokolov 

Dne 4.1.2006 
Věc: Námitka k územnímu plánu města Sokolov – změna využití území 
Vznášíme námitku k umístění komunikace procházející pozemky p.č. 786/1 a 784/1 
v k.ú. Hrušková (komunikace umístěná v návrhu řešení územního plánu Sokolova na 
Hruškové nad a kolem statku), domníváme se, že je vzhledem ke stavbě terénu 
nelogická a špatně technicky řešitelná. 

Děkujeme. Klimešová Michaela, Erik Klimeš 
� Požadavek bude akceptován. 
 
Zdeněk Vrána 

Vyjádření k úpravě územního plánu 
Vznáším požadavek, aby mé pozemky v katastrálním území Vítkov, par.č. 187/25, 
187/26, 187/11 a 187/12 byly v územním plánu zařazeny k VS 7 (vybavenost a 
služby). 

Tyto mé pozemky navazují na pozemky VS 7 u vodní nádrže v majetku Sokolovské 
uhelné a.s. a nejsou tudíž v rozporu. 

Rovněž tyto pozemky nezasahují do ochranného pásma rychlostní komunikace E6 a ani 
po její budoucí přestavbě, jak bylo sděleno ředitelstvím silnic a dálnic – územní 
pracoviště K.Vary. 

V Sokolově dne 29.12.2005 
Zdeněk Vrána 

� Požadavek bude akceptován. 
 
Gisbert Slama, 357 41 Královské Poříčí 183 

Žádost o převod pozemku do kategorie vesnické bydlení 
Žádám Vás v rámci připomínkového řízení k územnímu plánu o převod pozemků č. 
408/1 a č. 402 v katastrálním území Sokolov – Hrušková (nyní vedeno jako pastvina) 
do kategorie vesnické bydlení. Výše uvedený pozemek jsem nabyl restitučním 
nárokem jako náhradu za zaniklé pozemky v katastrálním území Jehličná – Alberov. 

Vzhledem k tomu, že od roku 1978 jsem vlastníkem rekreačního objektu na Hruškové, 
mají děti i vnoučata k této lokalitě vztah a výhledově by zde měly zájem o stavbu 
nemovitosti. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti 

Královské Poříčí, 24.11.2005, Gisbert Slama 
� Pozemek se nachází mimo navržené zastavitelné území k.ú. Hrušková. 
(V k.ú. Hrušková se již neplánuje rozšíření zastavitelného území.) 
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Josef Majnek, Šafaříková 355, 356 04 Dolní Rychnov 
Námitka ke zpracování územně plánovací dokumentace 
Jako vlastník pozemku č. 425/3 v k.ú. Vítkov u Sokolova vznáším námitku vůči Vámi 
předloženému „Územnímu plánu města Sokolov“. Na výše uvedeném pozemku 
plánuji v budoucnu postavit srub, proto Vás tímto žádám, aby byl výše uvedený 
pozemek zahrnut do území určeného pro zastavěnou oblast. Prohlašuji, že vůči městu 
nebudu vznášet požadavky na vybudování inženýrských sítí, tyto bych v souladu 
s eventuelním stavebním řízením zajistil na své náklady. Dle mého laického úsudku 
nebude narušovat mnou plánovaný srub krajinný ráz okolí. Vzhledem k tomu, že 
nejsem v blízkém okolí jediným majitelem pozemku dotčeného Vaším „Územním 
plánem města Sokolov“, který v této lokalitě plánuje výstavbu, doufám ve Vaše 
vstřícné a kladné vyjádření. 

Děkuji za kladné vyřízení. 
Dne 13.12.2005 
Josef Majnek 

� Po dobu provozování kamenolomu Vítkov nebude požadavek akceptován. 
 
Josef Majnek a Pavla Majneková, Šafaříková 355, 356 04 Dolní Rychnov 
Pavla Walterová, Okružní 169, 357 61 Březová u Sokolova 

Námitka ke zpracování územně plánovací dokumentace 
Jako vlastníci pozemku č. 425/3 v k.ú. Vítkov u Sokolova vznášíme námitku vůči Vámi 
předloženému „Územnímu plánu města Sokolov“. Na výše uvedeném pozemku 
plánujeme v budoucnu postavit srub, proto Vás tímto žádám, aby byl výše uvedený 
pozemek zahrnut do území určeného pro zastavěnou oblast. Prohlašujeme, že vůči 
městu nebudeme vznášet požadavky na vybudování inženýrských sítí, tyto bych 
v souladu s eventuelním stavebním řízením zajistily na své náklady. Dle našeho 
laického úsudku nebude narušovat námi plánovaný srub krajinný ráz okolí. Vzhledem 
k tomu, že nejsme v blízkém okolí jediným majitelem pozemku dotčeného Vaším 
„Územním plánem města Sokolov“, který v této lokalitě plánuje výstavbu, doufáme 
ve Vaše vstřícné a kladné vyjádření. 

Děkujeme za kladné vyjádření. 
Dne : 15.12.2005 
Josef Majnek, Pavla Majneková, Pavla Walterová 

� Po dobu provozování kamenolomu Vítkov nebude požadavek akceptován.  
 
Ladislav Mejstřík, Odborářů 197, 357 61 Březová u Sokolova 

Nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení Územního plánu 
města Sokolov 

V souladu s článkem 4 § 22 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 
o územním plánování a stavebním řádu, dále jen stavební zákon, uplatňuji nesouhlas 
s vyřízením svých námitek k návrhu „Územního plánu města Sokolov“. 

Jako majitel pozemku č. 387/2 v k.ú. Vítkov u Sokolova, který je zahrnut do Vámi 
zpracovaného konceptu územně plánovací dokumentace, jsem vznesl námitku vůči 
Vámi zpracovanému Územnímu plánu města Sokolov spočívající v tom, že jsem žádal 
o zahrnutí tohoto pozemku do území určeného pro výstavbu. (zastavěná oblast). Bylo 
mi řečeno, že na základě odborných studií toto nelze, avšak s žádnou takovouto 
odbornou studií vztahující se konkrétně k využití mého pozemku jsem seznámen 
nebyl. Uvítal bych, kdyby mi byla kopie takovéto studie postoupena pro důkladné 
prostudování a eventuelní připomínkování jinou osobou s požadovanou odbornou 
způsobilostí. Vzhledem k tomu, že Vaše negativní rozhodnutí výrazným způsobem 
omezuje má vlastnická práva k výše uvedenému pozemku, a vzhledem k tomu, že 
v současné době již nejsem jediným vlastníkem pozemku v dané lokalitě žádajícím o 
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zahrnutí svého pozemku do území určeného pro výstavbu, domnívám se, že by bylo 
vhodné tento nový fakt zohlednit při Vašem rozhodování. Prohlašuji, že v případě 
kladného rozhodnutí nebudu po M.Ú.Sokolov požadovat zbudování inženýrských sítí, 
tyto zbuduji na své náklady. Vzhledem k tomu, že jsem získal taktéž pozemek č. 386 
v k.ú. Vítkov u Sokolova, založeno řízení a zaplombováno u Katastrálního úřadu dne 
5.12.2005, Vás žádám, aby i tento pozemek byl zahrnut do území určeného pro 
výstavbu /zastavěná oblast/. 

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 
V Sokolově dne 19.12.2005 
Ladislav Mejstřík 

� Požadavek nebude akceptován, jedná se o parcely ve volné krajině, které netvoří 
zastavitelné území, nejedná se plochy vhodné k zastavění.  

 
Organizace: 
 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace č.3, Sokolov 

ze dne 19. 12. 2005 
Věc: Koncept řešení územního plánu města Sokolova – stanovisko, připomínky a 
námitky 

Pod výše uvedeným č.j. ze dne 25.10.2005 byl zveřejněn Koncept řešení „územního 
plánu města Sokolova“ (dále jen „koncept“). 

V souladu s ustanovením § 21, odst. 2, 4 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, a ve stanovené lhůtě, podává shora uvedená organizace své 
stanovisko, připomínky a námitky k tomuto konceptu, a to konkrétně k části BI 10 
(bydlení individuální) na pozemcích p.č.p. 4107/5, 4107/6 a 4105/3, k.ú. Sokolov, 
obec Sokolov. K podání tohoto stanoviska je výbor základní organizace zmocněn 
souhlasem daným členy základní organizace ČZS č. 3 na výroční členské schůzi. 

A) Naše organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 v Sokolově má uzavřenu 
nájemní smlouvu na popsané pozemky, jejichž vlastníkem je Česká republika, tedy je 
řádným uživatelem těchto pozemků. Zahrádkářská osada byla zřízena před 
01.10.1976, což bylo správci majetku státu – Pozemkovému fondu ČR, územní 
pracoviště Sokolov, řádně doloženo. 

Připomínáme, že do současné doby, tedy podle dosud platného územního plánu města 
Sokolova (dříve i obce Dolní Rychnov, neboť do roku 2004 patřily uvedené pozemky 
pod jinými parcelními čísly do jejího k.ú.), v tomto území, v konceptu označeném BI 
10, nebyla schválena žádná bytová výstavba. 

Naše základní organizace (ale samostatně i někteří její členové – vlastníci staveb 
funkčně spojených s užívanými pozemky, a na těchto pozemcích se nacházejících), 
v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění, o převodu pozemků 
z vlastnictví jednotlivých uživatelů pozemku v zahrádkové osadě – zahrádkářů. 
V současné době probíhají úkony směřující k naplnění tohoto převodu. 

Připomínáme, že podle dikce citovaného zákona, konkrétně § 5, odst. 7, písm. a), b), 
(ale i ustanovení dalších), tak mají přednost před dalšími zájemci v zákoně 
uvedenými. Skutečnost, že probíhají jednání i úkony směřující k prodeji uvedených 
pozemků do vlastnictví fyzických osob, uživatelů pozemku v zahrádkové osadě a 
vlastníkům stavby na nich se nacházejících, je odboru územního plánování Městského 
úřadu Sokolov dostatečně dlouho známa. 

B) Dále připomínáme, že na uvedených pozemcích se nachází stavby, které jsou pod 
příslušnými parcelními čísly zapsány v katastru nemovitostí pro k.ú. Sokolov, jako 
vlastnictví u jednotlivých členů základní organizace Českého zahrádkářského svazu – 
uživatelů pozemku v zahrádkové osadě. 

Koncept vyznačením využití pozemků pod údajem BI 10, tedy tím, že je s touto plochou 
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počítáno pro individuální bytovou výstavbu, je zjevně v rozporu s příslušnými 
ustanoveními zákona (zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění), neboť 
již dopředu předpokládá, že v budoucnosti bude neoprávněno zasahováno do výkonu 
vlastnických práv osob, které vlastní stavby, na těchto pozemcích se nacházející. 
Myslíme si, že v daném případě není právní důvod, aby do vlastnických práv těchto 
osob bylo územním plánem města Sokolova zasahováno, a že je třeba se tohoto 
neoprávněného zásahu zdržet. 

Domníváme se, že při zpracování územního plánu města Sokolova je nutné vzít výše 
uvedené skutečnosti do úvahy, a že je nutné dát návrh územního plánu města 
Sokolova do souladu se současným právním stavem. 

V souladu s výše uvedeným proto tímto podáváme naše stanovisko a námitky. Rovněž 
tímto vyjadřujeme naše připomínky a náš nesouhlas, s částí BI 10 konceptu. 

Současně Vás žádáme o vypuštění úvahy v části BI 10 z Konceptu řešení „územního 
plánu města Sokolova“ zveřejněného pod č.j. 17 393/2005/RM/. 

Předpokládáme, že odbor územního plánování Městského úřadu v Sokolově se tímto 
naším stanoviskem, připomínkami a námitkami v něm vyjádřenými, bude zabývat a 
vezme je do úvahy při dalším zpracování Konceptu řešení „územního plánu města 
Sokolova“. 

Jsme s pozdravem 
Za výbor ZO ČZS č. 3 Sokolov 
JUDr. Stanislav Janča – předseda 
František Plechatý – jednatel 

� Tato lokalita již byla řešena v rámci Územního plánu sídelního útvaru Dolní Rychnov, 
který byl schválen usnesením č. 1 ze dne 30.6.1998 Obecním zastupitelstvem v Dolním 
Rychnově. V tomto návrhu je lokalita navržena jako rozvojová plocha „G“ s funkčním 
využitím – bydlení čisté. Toto zařazení je respektováno i v konceptu Územního plánu 
města Sokolov, kde je lokalita zařazena pod č. BI 10, jako bydlení individuální. 
Zařazení umožňuje, kromě jiného, území využívat i jako zahrady okrasné a užitkové. 
Zařazením lokality pod využití BI 10 není zpochybněn stávající vlastnický vztah 
(pronájem od Pozemkového fondu ČR). 

 
Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Dne 3.1.2006 
Věc : Námitka k „Územnímu plánu města Sokolova“ 
Vážený pane, vážená paní, 
Z našeho pohledu na navrhovaný koncept řešení „Územního plánu města Sokolova“ by 
měl být celý náš areál v ulici M.Majerové 1590, 356 36 Sokolov, parc. č. 1620/1, LV 
3596 v kat. území Sokolov zařazen do území vybavenost a služby (VS). 

V současném návrhu je do tohoto území zařazena zhruba polovina našeho areálu. Chtěli 
bychom Vás tedy požádat o zařazení celého areálu do území vybavenost a služby 
(VS). 

S přátelským pozdravem 
Ing. Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti 

� Požadavek bude v návrhu akceptován. 
 
Báňská stavební společnost s.r.o., Sokolov 

Ze dne 4.1.2006 
Věc: Koncept ÚP – žádost 
K projednávanému konceptu řešení „Územního plánu města Sokolov“ jako vlastník 
dotčeného areálu bývalých Báňských staveb žádáme, aby označená část areálu byla 
přeřazena z čistě průmyslové oblasti do území smíšeného s drobnou výrobou, 
službami pod., z důvodu potřeb oprav a rekonstrukcí. 



Územní plán Sokolov –  III. Textová část odůvodnění územního plánu 155

Označená část areálu, na přiložené situaci 1 : 2 000 uvnitř modré hranice, zahrnuje 
vrátnici, hlavní správní budovu, jídelnu, kantýnu, další kancelářské objekty, objekty 
služeb, drobné výroby, stávající ubytovnu, bývalé zdravotní středisko, část telefonní 
ústředny pod. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení. 
S pozdravem Ing. Jindřich Pabian, jednatel 

� Bude v návrhu Územního plánu města Sokolov akceptováno (SM). 
 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov 

Zn.: 613/FA/SSM/05 ze dne 19.12.2005 
Doplnění pozemků průmyslové zóny 
Vzhledem k odkoupení pozemků v k.ú. Vítkov u Sokolova parc. č. 348/7, 348/8, 
351/10, 351/11, 351/12 a pozemků v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova parc. č. 755/12 a 
760/3, žádáme o dodatečné zařazení výše uvedených pozemků do průmyslové zóny 
mezi Sokolovem a Starým Sedlem. 

Pozemky odkoupila Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. dne 19.12.2005 od Josefa 
Majneka, Pavly Majnekové a Pavly Walterové. 

Děkuji za spolupráci. S pozdravem 
Dalibor Fajkus, vedoucí sekce správy majetku 

� Bude v návrhu Územního plánu města Sokolov akceptováno.  
 

MM-construction s.r.o., Slavíčkova 1686, 356 05 Sokolov 
ze dne 20. 11. 2005 
Věc : Žádost o změnu územního plánu 
Na základě probíhající změny územního plánu, Vás žádám o změnu využití pozemků 
naší firmy, a to parcelní číslo 4088/15 o výměře 4443 m2. V současné době jsou tyto 
pozemky vedeny jako ostatní plochy. 

Naše firma se rozhodla prozatím upustit od výstavby komerčních objektů vzhledem 
k malému zájmu investorů a rozhodli jsme se, jako náhradní variantu, využít tyto 
pozemky na výstavbu rodinných domků. 

Vzhledem k velmi příznivé poloze těchto pozemků z důvodu dopravní obslužnosti a 
služeb pro obyvatele jsme přesvědčeni, že město bude souhlasit s tímto návrhem 
z důvodu vytvoření minimálně sedmi parcel na výstavbu rodinných domků. 

Děkuji, Ing.Michalík, jednatel společnosti 
� Pozemek p. č. 4088/15 je již zařazen v konceptu jako území smíšené, kde je možno 

realizovat i výstavbu rodinných domů.  
 
InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň 

ze dne 3. 1. 2006 
Požadavek o zapracování změny do ÚP města Sokolov  
Žádáme Vás tímto o zapracování změny do územního plánu města Sokolov pro p.č. 
3970/20 k.ú. Sokolov pro účely : parkoviště, služby a vybavenost. 

Z Plzně zdraví Ing. Jaroslav Šneberger 
� Bude v návrhu Územního plánu města Sokolov akceptováno. 
Jindřich Koranda, KMK Granit 

Věc: připomínka k ÚP 
Seznámili jsme se s návrhem nového územního plánu a zjistili jsme, že naše parcela p.č. 
869/4 k.ú. Hrušková, je ve funkčním využití rozdělena na BV a SV. Vzhledem 
k možnému využití této parcely požadujeme sjednocení funkčního využití celé této 
parcely na SV.Děkujeme 

S pozdravem Jindřich Koranda, KMK Granit 
� Bude v návrhu Územního plánu města Sokolov akceptováno. 
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7.2. Vyhodnocení námitek k Návrhu ÚP Sokolov 
Manželé Klimešovi, bytem Sokolov, Nábřežní 1459 

Námitka k územnímu plánu města Sokolov. 
V návrhu územního plánu města Sokolov je u zemědělského areálu v Hruškové 
uvedeno, že plochy nevyužitého zemědělského areálu jsou určeny k výstavbě 
občanského vybavení (obchodu, sportu apod.) Vzhledem k tomu, že jsme vlastníci 
tohoto areálu, žádáme, aby bylo zohledněno možné budoucí využití tohoto objektu pro 
účely občanské vybavenosti, ale částečně také pro zemědělské využití. Plánujeme zde 
chov sportovních koní za účelem sportu a rekreace, v současnosti začala probíhat 
rekonstrukce stavby zemědělského objektu bývalé konírny, která bude rekonstruována 
částečně rovněž jako zázemí pro tuto činnost. 

� Plánovaný záměr lze v navrženém „Smíšeném obytném území“ realizovat. 
Dále upozorňujeme na nedostatek, který spatřujeme v problémovém přístupu po 
stávající cestě na pozemku č. parc. 1100 umístěné rovněž na kat. území Hrušková. 
Cestě, která je vedena souběžně s cestou parc. č. 1101, cestě, která vede vpravo od 
statku k chatě v lese. Tato cesta je v územním plánu řešena pouze jako účelová 
extravilánová komunikace. Vzhledem k tomu, že v této oblasti je plánována 
rozsáhlejší výstavba, rovněž bude nutné objekty statku oplotit, předpokládáme, že 
časem nebude možný volný průjezd pozemku parc. č. 1506, který je okolo statku 
směrem k chatě pod lesem. 

Upozorňujeme proto, že cesta na pozemku parc. č. 1100 je využívána jako příjezdová 
komunikace k objektům a v budoucnu, vzhledem k předpokládanému využití 
přilehlých pozemků k zástavbě bude ještě daleko významnější, a chceme navrhnout 
její využití jako ostatní obslužné komunikace a plochy. 

M. Klimešová, E. Klimeš 
� Pozemek p.č. 1100 je v bydlení vesnickém (Bv), kde je možné umístit komunikace 

místní, účelové a pěší. Požadavek je v územně plánování dokumentaci zohledněn. 
 
EUROFERM s.r.o., Buchenwaldská 51, Karlovy Vary 360 10 

Námitka k územnímu plánu Sokolov  
Vážená paní Ing. Šviráková, na základě našeho osobního rozhovoru ze dne 20. 2. 2008 
Vám zasílám námitku k územnímu plánu Sokolov. K dnešnímu stavu v návrhu 
územního plánu Sokolov jsou následující parcely:  

č. 1358/8, výměra 13814 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,  
č. 1358/9, výměra 3126 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  
č. 1358/10, výměra 354 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  
č. 1358/11, výměra 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  
č. 1385/11, výměra 12 m2, neplodná půda 
vedené jako smíšená výroba.  
Dáváme námitku na změnu návrhu územního plánu Sokolov jako na Bydlení kolektivní. 
Přikládáme k této námitce původní výpis z katastru nemovitostí na vlastníka Böhm – 
exkruplast s.r.o., Krajková 264, okres Sokolov, PSČ 357 08, IČO: 25211731 a návrh 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch společnosti 
EUROFERM s.r.o.. 

Ronam Olejník, MBA, jednatel společnosti EUROFERM s.r.o. 
� U parcel parcelní číslo 1358/8, 1358/9, 1358/10 a 1358/11 změnit navržené využití na 

bydlení kolektivní. 
 
Stavební recyklace s.r.o. 
�  Požadavek o rozšíření DP kamenolomu Vítkov nelze akceptovat, firma není vlastníkem 

pozemků, které budou rozšířením kamenolomu dotčeny.  
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G. NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZKRATKY 
Obecné 
RD – rodinné domky 
PZ – průmyslová zóna 
ZŠ – základní škola 
MŠ – mateřská škola 
SOŠ – střední odborná škola 
SOU – střední odborné učiliště 
DDM – dům dětí a mládeže 
OD – obchodní dům 
ČSÚ – Český statistický úřad 
NKP – národní kulturní památka 
 
Státní správa 
ZÚJ – základní územní jednotka 
ZSJ – základní sídelní jednotka 
KÚ – krajský úřad 
MěÚ – městský úřad 
MěNV – (býv.) městský národní výbor 
OkÚ – (býv.) okresní úřad 
ONV – (býv.) okresní národní výbor 
SMO – státní mapa odvozená 
KN – katastr nemovitostí 
PK – pozemkový katastr 
SPI – soubor popisných informací 
GIS – geografický informační systém 
ZABAGED – základní báze geografických dat 
k.ú. – katastrální území 
m.č. – místní část 
č.p. – číslo popisné 
p.č. – parcelní číslo 
DOSS – dotčené orgány státní správy 
 
Urbanismus 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
ÚP VÚC – územní plán velkého územního celku 

(do r. 2006) 
ZÚR – zásady územního rozvoje (od r. 2007) 
ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru (do r. 1998) 
ÚPO – územní plán obce (od r. 1998 do r. 2006) 
ÚP – územní plán (od r. 2007) 
ÚPnZ – územní plán zóny (do r. 1998) 
RP – regulační plán (od r. 1998) 
ÚPjZ – územní projekt zóny (do r. 1998) 
ÚPg – územní prognóza  
ÚTP – územně technický podklad 
ÚPP – územně plánovací podklad 
US – urbanistická studie (do r. 2006) 
ÚS – územní studie (od r. 2007) 
ZÚ – zastavěné území (od r. 2007) 
ZP – zastavitelné plochy 
 
Doprava 
ŘSD – ředitelství silnic a dálnic 
KSÚS – krajská správa a údržba silnic 
MÚK – mimoúrovňová křižovatka 
MK – městská komunikace 
MHD – městská hromadná doprava 
ČSAD – dálková autobusová doprava 
ČSPHm – čerpací stanice pohonných hmot 
ČS LPG – čerpací stanice LPG 

STK – státní technická kontrola 
KČT – Klub českých turistů 
ČD – České dráhy 
SDC – Správa dopravní cesty 
IDOK – integrovaná doprava kraje 
IDS – integrovaný dopravní systém 
žst. – železniční stanice 
 
Technická infrastruktura 
TI – technická infrastruktura 
ČOV – čistírna odpadních vod 
PHO – pásmo hygienické ochrany 
EO – ekvivalent obyvatel 
SPA – stupeň povodňové aktivity 
NSV – Nebanický skupinový vodovod 
SVH – skupinový vodovod Horka 
HTP – horní tlakové pásmo 
STP – střední tlakové pásmo 
DTP – dolní tlakové pásmo 
DO – dešťový oddělovač 
ETI – elektrárna Tisová 
ÚTT – ústřední třídírna uhlí Tisová 
TR – transformovna 
TS – trafostanice 
VVN – velmi vysoké napětí 
VN – vysoké napětí 
NN – nízké napětí 
ZČE – Západočeská energetická, a.s. 
ČEPS – Česká energetická přenosová soustava 
ČEZ – České energetické závody 
RS – plynová regulační stanice 
VTL – vysokotlaký plynovod 
STL – středotlaký plynovod 
NTL – nízkotlaký plynovod 
ZČP – Západočeská plynárenská 
TUV – teplá užitková voda 
CZT – centrální zásobování teplem 
VTS – veřejná telekomunikační síť 
TVP – televizní převaděč 
ČRa – České radiokomunikace 
TKB – telekomunikační budova 
 
Nerostné suroviny 
DP – dobývací prostor 
CHLÚ – chráněné ložiskové území 
VL – výhradní ložisko 
OBÚ – obvodní báňský úřad 
PÚ – poddolované území 
 
ÚSES, ochrana přírody a krajiny 
MŽP – ministerstvo životního prostředí 
CHKO – chráněná krajinná oblast 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
LÚSES – lokální územní systém ekologické 

stability 
LBC – lokální biocentrum   
RBC – regionální biocentrum 
NRBC – nadregionální biocentrum 
LBK – lokální biokoridor 
RBK – regionální biokoridor 
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NRBK – nadregionální biokoridor 
IP – interakční prvek 
VKP – významný krajinný prvek 
MCHÚ – maloplošné chráněné území 
PS – památný strom 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa 
BPEJ – bonitační půdně ekologické jednotky 
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa 
LČR – Lesy České republiky 
LS – Lesní správa 
LHC – lesní hospodářský celek   
PO – Povodí Ohře 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace 
vod 

 
Životní prostředí 
REZZO – registr emisí zdrojů znečišťujících 

ovzduší 
TKO – tuhý komunální odpad 
 
Zvláštní zájmy 
VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa 
ÚVS – územní vojenská správa 
CO – civilní ochrana
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IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Grafická část odůvodnění obsahuje výkresy: 
 
B1a. Koordinační výkres       1 : 10 000 
B1b. Koordinační výkres – zastavěné území Sokolov   1 :   5 000 
B1c. Koordinační výkres – zastavěné území Hrušková a Novina  1 :   5 000 
B2. Výkres širších vztahů        1 : 50 000 
B3a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 10 000 
B3b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (sever)  1 :   5 000 
B3c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (jih)   1 :   5 000 
 
C1. Schéma dopravní infrastruktury      1 : 10 000 
C2. Schéma technické infrastruktury 1 – zásobování pitnou vodou  1 : 10 000 
C3. Schéma technické infrastruktury 2 – vodní plochy a toky, kanalizace 1 : 10 000 
C4. Schéma technické infrastruktury 3 – zásobování elektrickou energií 1 : 10 000 
C5. Schéma technické infrastruktury 4 – zásobování plynem  1 : 10 000 
C6. Schéma technické infrastruktury 5 – zásobování teplem   1 : 10 000 
C7. Schéma technické infrastruktury 6 – spoje    1 : 10 000 
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V. POUČENÍ 
 
Poučení: 
 
Proti Územnímu plánu Sokolov vydaném formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 
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