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Obec Krajková 
____________________________________________________________ 
 

Č. j. :  ……………..     V Krajkové dne …...…… 

 

 

Změna č. 1 Územního plánu Krajková  

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

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 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, ve znění pozdějších předpisů,  

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

 

v y d á v á 

 

tuto Změnu č. 1 Územního plánu Krajková  

 

 

 
Změna č.1 mění ÚP takto: 

 

I. Textová část Změny č. 1 Územního plánu Krajková  
 

1)   

V kapitole 1 se věta „Zastavěné území bylo vymezeno dne 23.3.2006.“ zrušuje a nahrazuje se 

větou: „ Zastavěné území je vymezeno k 1.4.2015.“ 

 

2)  

 V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se odstavec Libnov doplňuje o text:  

 

Z 58 – plocha pro VZ na východním okraji lokality - je definována pro rozšíření 

stávajícího areálu zemědělské výroby“ 

 

3)  
V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se odstavec Anenská Ves doplňuje o text:  

 

„Z 59 - plocha BV na severním okraji lokality - je definována pro vesnické bydlení, 

jedná se o zástavbu na ploše zahrady u  stávajících ploch BV ve vazbě na stávající zástavbu 

kapacita plochy je cca 2 RD“ 

 

4) 

V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se v odstavci Krajková v textu Z19 věta „kapacita plochy je cca 10 

RD“ zrušuje a nahrazuje se větou „kapacita plochy je cca 8 RD“ 
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5)  

V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se v odstavci Květná v textu Z27 věta: „rozsah plochy je cca 

5,6 ha“ zrušuje a nahrazuje se větou „rozsah plochy je cca 2,9 ha“ 

 

 

6)  

V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se v odstavci Krajková v textu  Z 21 věta: „celková kapacita 

lokality je cca 2 RD “ zrušuje a nahrazuje se větou „celková kapacita lokality je cca 1 RD “ 

 

 

7)  

V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se v odstavci Krajková se text „Z 7 – plocha pro BV severně 

nad centrem obce na jejím okraji - plochy jsou definovány pro venkovské bydlení a jsou 

určeny pro výstavbu rodinných domů, jedná se o jednostrannou zástavbu podél stávající 

komunikace 

celková kapacita lokality je cca 1 RD“ zrušuje. 

 

8)  

V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se v odstavci Krajková se text „Z 12 – plocha pro BV jižně 

pod centrem obce v proluce mezi stávající zástavbou - plocha je definována pro venkovské 

bydlení a je určena pro výstavbu rodinných domů, na ploše jsou původní základy pro 

dvojdomky 

celková kapacita lokality je cca 4 RD“ zrušuje. 

 

9)  

V kapitole 3 v oddíle 3.2.  se v odstavci Krajková se text: „ Z 15 – plocha pro BV jižně 

pod centrem obce na jejím okraji - plochy jsou definovány pro venkovské bydlení a jsou 

určeny pro výstavbu rodinných domů, jedná se o zástavbu podél stávajících komunikací, na 

ploše jsou původní základy pro dvojdomky 

celková kapacita lokality je cca 6 RD“ zrušuje. 

 

10) 

V kapitole 5 v oddíle 5.1 se celý text zahrnutý pod nadpisem Vymezení ploch a 

stanovení podmínek pro změny v jejich využití zrušuje a nahrazuje se textem 

 

 „Plochy sídelní zeleně-parky (ZS) 

Hlavní využití 
- pozemky veřejné zeleně v sídle  

 
Přípustné využití 
- pozemky zeleně v sídle veřejně přístupné s charakterem parkových úprav, sloužící k 

rekreaci a odpočinku 
- stavby drobné architektury – terasy, schodiště, zídky, altány, kašny, pítka a lavičky 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- hřiště dětská, víceúčelová 

- vodní toky, plochy 

- občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky 

 

Nepřípustné využití 
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     -jakékoliv trvalé stavby nesloužící pro obsluhu a využívání území 

 

Plochy přírodní (P) 

 Hlavní využití : 

        -  nezastavěné plochy kulturní krajiny s převažující přírodní funkcí vymezené za účelem    

          zajištění  ochrany přírody a krajiny 

 

Přípustné využití : 

        -   plochy na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční 

      funkce je potlačena     

        -   památné stromy s ochranným pásmem   

        -   registrované významné krajinné prvky 

        -   rozptýlená zeleň  

        -   vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích 

        -   změna kultury v prvcích ÚSES 

        -   výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin 

        -   likvidace invazních a nemocných druhů 

        -   stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

        -   plochy evropsky významných lokalit 

        -   zvláště chráněné plochy a pozemky smluvně chráněné 

        -   prvky ÚSES 

        -   vodní plochy, včetně rybochovných  

 

 Nepřípustné využití : 

        -  hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy  

        -  zakládání skládek 

        -  rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

        -  těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku 

        -  provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti,  

           struktuře a funkci ekosystémů 

        -  odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního fondu 

   

Podmíněně přípustné využití : 

        - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní   

            infrastrukturu, realizace neveřejné dopravní a technické infrastruktury pouze   

            v případě, že není možné jiné řešení, funkce hlavní nebude na okolních pozemcích  

            omezena 

        - realizace vodních děl na vodních tocích a vodních nádrží včetně rybochovných, pokud 

jsou v souladu s ochranou přírody 

        -  výstavba zařízení technické infrastruktury, pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto 

           stavbách se upřednostňují ekologické formy 

        -  oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin 

 

 

Plochy zemědělské (Z)  

Hlavní využití : 

          - nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek 

propřevažující zemědělské využití a zemědělskou produkci (ZPF) 

 

Přípustné využití : 
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 - plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné prvovýroby) 

 - plochy vodních nádrží, včetně ploch určených pro intenzívní chov ryb a vodní 

drůbeže 

 - nezemědělská půda, nezbytná pro zajišťování zemědělské produkce 

 - pěstování bylin a dřevin k energetickému využití 

 - vedení tras cyklo i turistických včetně drobného mobiliáře 

 - zakládání prvků pro snižování ohroženosti území 

          - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (silážní žlaby, přístřešky 

pro dobytek apod.) 

    -  půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření     

          -  pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

          -  vymezení ploch místního ÚSES 

    -  zpevněné a nezpevněné lesní cesty 

    -  vodní plochy včetně rybochovných,  

 

Nepřípustné využití : 

  - využívání území k zastavění mimo stavby přímo související se zemědělskou 

prvovýrobou   

  -  rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem  

  -  odnětí pozemků k plnění funkcí pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou 

      vymezeny tímto ÚP 

 

Podmíněně přípustné využití :                  

       -  vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu  

       -  umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že   

           neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému 

           záboru  zemědělských pozemků    

 

 

Plochy lesní (L)  

Hlavní využití : 

          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce 

 

Přípustné využití : 

          - hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů nebo 

lesních   hospodářských osnov  

          - výstavby a údržba lesní dopravní sítě 

    - půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření  

    - vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na zpevněných i nezpevněných  

lesních cestách  

          -  jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti  

          -  vymezení ploch místního ÚSES 

          -  plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů                   

             (obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa 

          -  zpevněné a nezpevněné lesní cesty 

          -  vodní plochy, včetně rybochovných 

 

Nepřípustné využití : 

    -  využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo 

       rozšiřování  stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem  
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    -  odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou 

       vymezeny tímto ÚP 

 

Podmíněně přípustné využití:          

-   umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky…) a to pouze na   

plochách, které jsou přirozeně bez dřevinné vegetace 

-   umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související 

s lesní výrobou 

-   vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak,  aby 

nedošlo k nelogickému dělení lesních pozemků 

-   umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, 

že neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i 

dočasnému záboru lesních pozemků 

 

  

Plochy smíšené nezastavěného území (S)  

Hlavní využití : 

         -  nezastavěné plochy kulturní krajiny vymezené za účelem polyfunkčního využíván 

krajiny 

    

Přípustné využití : 

        - lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků 

        - plochy vodních nádrží včetně rybochovných 

        - plochy, na kterých musí být ochrany přírody respektována i v případě zastoupení  

dalších funkcí                             

        -  při zemědělském a lesním  hospodaření se nejedná o intenzivní formy 

        -  registrované významné krajinné prvky 

        -  rozptýlená zeleň  

        -  vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích 

        -  změna kultury v prvcích ÚSES 

        -  výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin 

        -  likvidace invazních a nemocných druhů 

        -  stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

  -   pozemky dopravní a technické infrastruktury 

  -   vodní plochy, včetně rybochovných 

 

           

Nepřípustné využití : 

  - umisťování staveb, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou výrobou vázanou  

na daný půdní fond 

  -   hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie 

  -   měnit vodní režim pozemků a rozšiřovat rozsah melioračních prací 

  -   provádět terénní úpravy značného rozsahu 

 

Plochy smíšené nezastavěného území-rekreace (NSr)  

Hlavní využití 

- pozemky určené pro rekreaci s převažujícím podílem zeleně umožňující sezónně 

shromažďování a pobyt rekreantů 

 

Přípustné využití 
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- nepobytová loučka s udržovaným travním porostem s možností výsadby dřevin 

- doprovodné stavby sloužící pro obsluhu tohoto území za předpokladu, že nebude 

omezen pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně a případné částečné 

zemědělské využití ploch.  

- víceúčelová hřiště lavičky, sociální zařízení sezónního typu pouze mobilní 

    sjezdovka s vlekem včetně zařízení sloužících jeho provozu 

    pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

Nepřípustné využití 
-   veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 
Podmíněně přípustné využití : 
-    altány a přístřešky pouze jako dočasné stavby 

 

Plochy vodní  

      Hlavní využití : 

          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou 

   

 Přípustné využití : 

          - mokřady a mokřiny 

    - dočasné vodní plochy 

          -  jiné prohlubeniny naplněné vodou  

          -  otevřené meliorační kanály 

        -  pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 

           vodohospodářské využití:  

          -  řeky a potoky      

          -  plavební kanály a stoky 

          - jezera, rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovu ryb a vodní    

       drůbeže) 

          -  přehrady 

 

Nepřípustné využití : 

          -  umisťování dálkových produktovodů  

          -  vytváření bariér, zakládání skládek 

          -  snižování kvality a kvantity vod 

          -  změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně  

    -  umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním     

       úřadem 

          - odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či 

vodní  plochy 

 

Podmíněně přípustné využití :                 

          -odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou 

v rozporu  s ostatními funkcemi v území       

          - těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí    

            vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato   

činnost povolena vodoprávním úřadem 

          - odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké 

            budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku 

          -zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze 
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se souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody  

          -zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů 

 

11) 

V kapitole 6  se celý text zahrnutý pod nadpisem Stanovení podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu  zrušuje a nahrazuje se textem 

 

 

Plochy bydlení hromadného (BH)  

 

Hlavní využití 

- stavby bytových domů se  zázemím obytné zeleně 

 

Přípustné využití 

- stavby bytových domů 

- stavby pro malá obchodní zařízení (do 1000m2) 

- stavby pro veřejné stravování a služby 

- stavby pro školství a kulturu 

- stavby pro zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport 

- garáže sloužící pro obsluhu území 

- provozy nerušících služeb pro obsluhu tohoto území 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

- víceúčelová hřiště 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 4p 

- minimální % ozelenění 20% 

 

 

Plochy bydlení venkovského (BV)  

Hlavní využití 

- stavby rodinných domů s užitkovými zahradami 

 

Přípustné využití 

- stavby rodinných domů s užitkovými zahradami 

- stavby pro chov domácích zvířat, rekreační domky a chalupy  

- stavby pro školství, maloobchod, veřejné stravování a služby včetně ubytování 

 -stavby pro drobnou výrobu, zajišťující obsluhu tohoto území  

- stavby pro zahradnictví 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
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- veřejná prostranství, 

- víceúčelová hřiště, 

- garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku - 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

- minimální % ozelenění 40% 

 

 

Plochy smíšené obytné-městské (SM)  

Hlavní využití 

- stavby obytných domů s podílem služeb a nerušící výroby 

 

Přípustné využití 

- stavby obytných domů  

- stavby pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování   

- stavby pro kulturu, zábavní zařízení, školství, zdravotnictví a sociální péči 

-stavby pro sport 

- rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím 

- nerušící řemeslné provozy 

- nerušící zařízení drobné výroby a výrobních služeb 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku  –60 

     - výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví 

- minimální % ozelenění  20% 

 

Plochy smíšené obytné-venkovské (SV)  

Hlavní využití 

- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu 

domácích zvířat  

 

Přípustné využití 
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- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu 

domácích zvířat   

- stavby pro zemědělská a lesnická zařízení    

- stavby pro zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim přináležejících bytů   

- nerušící řemeslné provozy 

- ostatní obytné budovy 

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce 

- stavby pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování 

- stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči 

- stavby pro sport 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

- minimální % ozelenění  40% 

 

Plochy smíšené obytné -  rekreace  (SR)  

 

Hlavní využití 

- stavby pro rodinné bydlení a stavby rekreačních domků a chalup 

 

Přípustné využití 

- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu   

       domácích zvířat   

- stavby rekreačních domků a chalup 

- stavby jednotlivých rekreačních zahrádek     

- stavby pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování 

- stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči 

- stavby pro sport 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

         

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu  

 

Podmínky prostorového uspořádání 
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- koeficient míry zastavění pozemku – 30 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

- minimální % ozelenění  40% 

 

 

Plochy drobné výroby a skladování (VD)  

Hlavní využití 

- stavby pro lehkou a drobnou výrobu a služby všeho druhu  

 

Přípustné využití 

- stavby pro lehkou a drobnou výrobu a služby všeho druhu     

- řemeslné provozy všeho druhu 

- stavby pro skladování     

- stavby pro obchod, administrativu, správu, vědu, výzkum, školství, zdravotnictví, sociální    

  služby   

- veřejné čerpací stanice pohonných hmot  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení a stavby pro průmyslovou výrobu  

 

Podmínky prostorového uspořádání 

-  koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p, 7m úroveň římsy  

- minimální % ozelenění  10% 

 

 

Plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ)  

Hlavní využití 

- stavby pro zemědělskou velkovýrobu a staveb stavby pro lesnickou výrobu  

 

Přípustné využití 

 -pozemky staveb pro zemědělskou velkovýrobu a staveb pro skladování, včetně  bytu   

majitele a správce a stavby ostatních zemědělských zařízení. 

 - pozemky staveb  pro lesnickou výrobu 

      -pozemky staveb pro administrativu 

      - stavby pro skladování  

 - kůlny, garáže 

 - pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 - veřejná prostranství 

  

Nepřípustné využití 

     -stavby pro bydlení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 
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- koeficient míry zastavění pozemku – 50 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p, 6 m úroveň římsy 

-  minimální % ozelenění  10% 

 

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) 

 

Hlavní využití 

- stavby pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická 

zařízení, kulturní zařízení, veřejnou správu 

 

Přípustné využití 

-stavby pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická 

zařízení, kulturní zařízení, veřejnou správu 

- garáže jako součást areálů 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu  

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví 

- minimální % ozelenění  25% 

 

 

Plochy občanského vybavení  - komerční vybavenost (OK)  

Hlavní využití 

- stavby pro stavby a zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování a stavby pro dočasné 

ubytování. 

 

Přípustné využití 

- stavby a zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování, ubytování 

- pozemky obchodu  

zařízení cestovního ruchu 

    - zařízení zábavy 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

 

  -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na   

dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních 
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služeb 

 -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

-       koeficient míry zastavění pozemku – 50 

-       výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

-       minimální % ozelenění  25% 

 

Plochy občanského vybavení – sport (OS) 

 

Hlavní využití 

- pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti  

 

Přípustné využití 

- pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu- sportovní   

areály 

     - sportovní haly, nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a 

technického zázemí 

- zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven , 

ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

     - zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného dannou  

funkcí, pozemky související dopravní infrastruktury, související technické infrastruktury, 

veřejná prostranství. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení, stavby pro rekreaci 

 

Podmínky prostorového uspořádání : 

 - koeficient míry využití území KZP : 50  

 - výšková hladina nad okolním terénem : max. 2 p + podkroví 

 - minimální % ozelenění : 25  

 

 

Plochy občanského vybavení – pohřebiště (OH)  

 

Hlavní využití 

pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků 

včetně technického zázemí  

 

Přípustné využití 

-  pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských 

   ostatků  

- plochy hřbitovů včetně technického zázemí  

-krematoria se smuteční síní 

- administrativní budovy, márnice kaple, kostely, doprovodné služby (např. prodej květin) 

-pozemky související dopravní a  technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

 

Nepřípustné využití 



                                                                                                              Změna č. 1 ÚP Krajková 

 15 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 

 

Plochy rekreace hromadné (RH)  

Hlavní využití 

- pozemky, ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích se   

  zastoupením hotelů, penzionů, kempů  

 

Přípustné využití 

     - pozemky, ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích se  

       zastoupením hotelů, penzionů, kempů, koupaliště 

- zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství,   

  občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 10 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1p  

- minimální % ozelenění  60% 

 

Plochy rekreace individuální (RI)  

Hlavní využití 

- pozemky, ve kterých převažuje individuální rekreace  

 

Přípustné využití 

- pozemky, ve kterých převažuje individuální rekreace  

- stavby rekreačních domků a chalup případně i mimo zastavěné území jednotlivě nebo v 

malých skupinách s minimálním zázemím a s relativně nízkým standardem  

- zahrádkové osady 

- objekty stravování a maloobchodu 

- objekty a plochy sportu, víceúčelová hřiště 

 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro  

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

-  koeficient míry zastavění pozemku – 30 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví   

- minimální % ozelenění  50% 
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Plochy technického vybavení (TV)  

Hlavní využití 

         -  plochy areálů technické infrastruktury   

  

Přípustné využití 

- pozemky staveb a zařízení pro zásobování el.energií, vodou, plynem, teplem, odvádění a 

čištění odpadních vod a telekomunikační zařízení 

     - zařízení na vodovodech a kanalizacích: úpravny vody, vodojemy, ČOV, čerpací stanice 

     -  zařízení na energetických sítích: regulační stanice, rozvodny VN, MVE 

-  telekomunikační zařízení 

-  manipulační plochy  

-  přístupové a obslužné komunikace                                  

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     - koeficient míry zastavění pozemku – nestanovuje se  

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1p+p 

- minimální % ozelenění -  nestanovuje se 

 

 

Plochy pro dopravu silniční (DS)  

Hlavní využití 

-plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení 

 

Přípustné využití 

-plochy pozemních komunikací, parkovišt' a odstavných stání, garáží,  

-zařízení pro hromadnou dopravu, dopravu a veřejná prostranství. 

-čerpací stanice pohonných hmot, mycí rampy 

- areály údržby  

- technická infrastruktura 

- pozemky náspů, zářezů a izolační zeleně, pozemky mostů a opěrných zdí 

 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     -  nestanovují se 

 

 

Plochy pro dopravu železniční (DZ)  

Hlavní využití 

plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě 

 

Přípustné využití 

- plochy železnice, železničních vleček, nádraží,  
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- plochy pro železniční dopravu a veřejná prostranství. 

- správní budovy 

- technická infrastruktura 

 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     -  nestanovují se 

 

 

Plochy pro dopravu leteckou (DL)  

Hlavní využití 

- plochy letiště a zařízení pro leteckou dopravu  

 

Přípustné využití 

- plochy letiště a zařízení pro leteckou dopravu  

- garáže sloužící pro obsluho tohoto území 

- hangáry pro letadla 

- řemeslné objekty pro obsluhu území 

- parkoviště, odstavná stání sloužící pro obsluhu tohoto území 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     -  nestanovují se 

 

Ve všech plochách je přípustná realizace sítí technické a dopravní infrastruktury. 

 

Vysvětlení pojmů: 

altán – drobná stavba k zajištění ochrany před nepřízní počasí 

drobný mobiliář – vybavení veřejných ploch zeleně sloužící k užívání a údržbě těchto ploch 

nerušící výroba – výrobní zařízení sloužící pro lokalitu vymezené funkce a neobtěžující  

                             životní prostředí nad únosnou míru 

zábavní zařízení – zařízení sloužící organizované hromadné zábavě  

řemeslný provoz – zařízení pro provozování drobné řemeslné výroby 

 

12)  

V kapitole 7 se text 7.1. a 7.2. ruší a nahrazuje se textem: 

 

7.1.) Vymezení  veřejně prospěšných staveb 

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 

zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. 

 

Dopravní infrastruktura 
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Krajková 

 VD1 - místní komunikace pro zastavitelné plochy Z 10,Z 11          

  VD2 - pěší spojka od zastavitelné plochy Z10 k páteřní komunikaci            

 VD3 - pěší chodník od centra k Dolině 

              

Technická infrastruktura 

 

Krajková 

VT1 - trafostanice západ 

 

Dolina 

VT2 – ČOV 

 

 

Květná 

VT3 – čerpací stanice odpadních vod   

 

Anenská ves            
VT4 – ČOV 

 

Hrádek 

VT5 – ČOV 

 

Libnov 

VT6 – ČOV 

              

Pro liniové stavby technické infrastruktury bude dle potřeby případně zřízeno 

věcné břemeno. 

              

           7.2.) Vymezení veřejně prospěšných opatření 

 

Jako veřejně prospěšná opatření je  vymezeno založení následujících  prvků územního 

systému ekologické stability. 

 

VU 1 – MBC 2 

VU 2 – MBC 3 

VU 3 – MBC 4 

VU 4 – MBC 7 

VU 5 – MBC 8 

VU 6 – MBK 1 

VU 7 – MBK 2 

VU 8 – MBK 3 

VU 9 – MBK 4 

VU 10 – MBK 6  

VU 11 – MBK 8 

VU 12 – MBK 9 

VU 13 – MBK 10 

VU 14 – MBK 11 

VU 15 – MBK 12 
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VU 16 – MBK 13 

VU 17 – MBK 14 

VU 18 – IP 1 

VU 19 – IP 2 

VU 20 – IP 3 

VU 21 – IP4 

VU 22 – IP5 

VU 23 – IP6 

VU 24 – IP7 

VU 25 – IP8 

VU 26 – IP9 

VU 27 – IP10 

VU 28 – IP11 

VU 29 – IP12 

VU 30 – IP13 

 

U všech ploch jde o vyvlastnění dle § 170 SZ pro obec Krajková. 

 

13)  

 

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Krajková  obsahuje 19 listů. 

 

 

 

II. Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Krajková  
 

Grafická část  Změny č.1 Územního plánu Krajková obsahuje následující výkresy: 

 

 

N1) Výkres základního členění území  1 : 10 000 

N1a) Výkres základního členění území  1 : 5 000 

N1c) Výkres základního členění území   1 : 5 000 

N2a) Hlavní výkres   1 : 5 000 

N2b) Hlavní výkres   1 : 5 000 

N2c) Hlavní výkres   1 : 5 000 

N3) Výkres veřejně prospěšných staveb,  

       opatření a asanací     1 : 10 000 

 

Jako výřezy těchto výkresů: 

 

N1) Výkres základního členění území  1 : 10 000 

N2) Hlavní výkres   1 : 5 000 

N3) Výkres veřejně prospěšných staveb,  

       opatření a asanací     1 : 10 000 
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III. Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Krajková  
 

 

1. Postup při pořízení změny č. 1 Územního plánu Krajková 

 

Změna č.1 Územního plánu Krajková  byla pořízena v důsledku požadavku vlastníků 

dotčených ploch. 

 

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Krajková dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období (dále jen 

„Zpráva“). Součástí této zprávy byly pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Krajková.  

Pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Krajková 

(dále jen „Změna“) byl usnesením Zastupitelstva obce Krajková ze dne 20.06.2013 č. 22/2013 

schválen určený zastupitel – Mgr. Bohumír Zajíček.  

Zpracovatelem Změny se stal Ing. arch. Ivan Štros – autorizovaný architekt, na základě 

uzavřené smlouvy o dílo č. 1/2015. 

Návrh této Zprávy byl projednán přiměřeně dle § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. 

Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu bylo projednání oznámeno pod č. j. 

26111/2013/OSÚP/VESO dne 14.03.2013. Zároveň pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu 

Zprávy na internetových stránkách obce Krajková a Městského úřadu Sokolov a jeho 

vystavení k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě Krajková a Městském úřadě Sokolov 

po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu Zprávy veřejnou 

vyhláškou č. j. 26115/2013/OSÚP/VESO ze dne 14.03.2013, a to na úřední desce Obecního 

úřadu Krajková a na úřední desce Městského úřadu Sokolov.  

Návrh Zprávy byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle 

požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek. Upravený návrh Zprávy byl předložen 

Zastupitelstvu obce Krajková a obdobně dle § 47 odst. 5 schválen dne 09.05.2013 usnesením 

č. 21/2013. Schválená Zpráva byla předána projektantovi. 

Následně proběhlo několik jednání za účasti obce, pořizovatele a zpracovatele a také 

informativní schůzky s občany. 

V souvislosti s volbami a změnou členů zastupitelstva byl schválen usnesením č. I./2014 

dne 20.11.2014 nový určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem – Ing. Roman Šístek, 

starosta obce Krajková. 

Návrh Změny byl projektantem zpracován na základě pokynů pro zpracování Změny, 

které byly součástí Zprávy, a vyskladněn a předán byl v srpnu 2015. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pod č. j. 

71294/2015/OSÚP/VESO dne 26.08.2015 dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému 

úřadu konání společného jednání k návrhu Změny, které proběhlo dne 30.09.2015 na 

Obecním úřadu Krajková. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek do 30 dnů 

ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. 

Pořizovatel dále na základě ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil návrh 

Změny veřejnou vyhláškou pod č. j. 71293/2015/OSÚP/VESO ze dne 26.08.2015, která byla 

vyvěšena 31.08.2015. Do 30 dnů ode doručení, tj. od 15.09.2015 do 15.10.2015, mohl každý 

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, s tím, že se k později uplatněným stanoviskům a 

připomínkám nepřihlíží. Po celou dobu bylo možné do návrhu Změny nahlédnout na Obecním 
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úřadě Krajková a Městském úřadě Sokolov, a byl také zpřístupněn na internetových stránkách 

obce Krajková i Městského úřadu Sokolov. 

Dále pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslal pod č. j. 

88963/2015/OSÚP/VESO dne 10.11.2015 Krajskému úřadu Karlovarského kraje stanoviska 

a připomínky podle odst. 2 a 3 § 50 stavebního zákona a požádal jej o stanovisko k návrhu 

Změny z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu 

s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, a s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanovisko krajského úřadu zn. 1252/RR/15 bylo 

pořizovateli doručeno pod č. j. 98913/2015/OSÚP/VESO dne 04.12.2015. 

Následně proběhlo několik jednání za účelem přezkoumání možnosti zachování 

návrhových lokalit, které byly dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

vyhodnoceny negativně. 

V souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 

zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny a na základě tohoto vyhodnocení 

dne 22.04.2016 předal pod č. j. 31384/2016/OSÚP/VESO pořizovatel projektantovi podklady 

a zajistil úpravu návrhu Změny před veřejným projednáním. 

Upravený návrh Změny byl předán v červnu 2016. 

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil obci Krajková, dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím pod č.j. 44326/2016/OSÚP/VESO dne 

07.06.2016 termín a místo konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Změny a dne 08.06.2016 byla na úředních deskách Městského úřadu Sokolov a Obecního 

úřadu Krajková vyvěšena veřejná vyhláška č.j. 44312/2016/OSÚP/VESO ze dne 07.06.2016, 

kterou bylo doručeno oznámení o termínu  a místě konání veřejného projednání, veřejnosti. 

Do upraveného a posouzeného návrhu Změny bylo v zákonné lhůtě umožněno nahlédnout 

na Obecním úřadě Krajková a Městském úřadě Sokolov, zároveň byl návrh Změny 

zpřístupněn také na internetových stránkách obce Krajková i Městského úřadu Sokolov. 

Dne 20.07.2016 se v zasedací místnosti obce Krajková konalo o upraveném a 

posouzeném návrhu Změny veřejné projednání. 

K veřejnému projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání 

a po dohodě s projektantem byly opakovaně projednány požadavky orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Karlovarského kraje a na základě žádosti 

pořizovatele 56485/2016/OSÚP/VESO ze dne 25.07.2016 vydal orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu doplňující stanovisko. V souvislosti s výsledky tohoto projednání proběhlo 

několik dalších jednání s obcí a na základě žádosti pořizovatele bylo vydáno dodatečné 

stanovisko vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí Městského úřadu Sokolov 

a stanovisko vydal na základě žádosti pořizovatele také stavební úřad. V obou případech se 

jednalo o posouzení Změnou navržených vodních ploch. 

Dle výsledků projednání pořizovatel zpracoval a zaslal projektantovi pokyny k úpravě 

návrhu Změny po veřejném projednání před vydáním pod č.j. 81497/2016/OSÚP/VESO ze 

dne 24.11.2016.  

Žádná z provedených úprav není považována za podstatnou úpravu návrhu Změny, proto 

nebylo třeba opakovat veřejné projednání. 

 

 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1, schválená usnesením č. 276 dne 

15.4.2015 není s řešením Změny  č.1 Územního plánu Krajková není v rozporu.,  
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Řešené území není ovlivněno žádnou rozvojovou plochou, rozvojovou osou, specifickou 

oblastí ani koridory republikového významu, není  zde evidována žádná veřejně prospěšná 

stavba dopravní  ani technické infrastruktury regionálního významu. 

 

Z republikových priorit územního plánování se řešeného území týkají následující body : 

 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 

výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 

sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 

cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 

celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 

citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 

kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 

nedostatku lidských zásahů. 

 

Změna č.1 ÚP Krajková na ochranu přírodních hodnot území respektuje 

neregionální, regionální ÚSES a místní ÚSES, respektuje a chrání zachovalou 

urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, respektuje PUPFL jako nezastavěné území, 

chrání nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany.  

 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 

ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je 

nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského 

rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli 

území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblasti, os.ploch a koridorů 

vymezených v PÚR ČR. 

 

Změna č.1 ÚP Krajková zapracovává a zohledňuje především požadavky vlastní 

obce a ostatních aktérů působících či žijících na řešeném území obce. Koncepce rozvoje 

obce představuje komplexní řešení. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 

strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto 

územích. 

 

Ekonomický potenciál území je spjat jednak se  zemědělskou výrobou, dále pak 

s drobnou výrobou a službami. Stávající  areály a provozovny jsou ve Změně č.1 ÚP 

Krajková zachovány a podporovány.  

 

 (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 

veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 

formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
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bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 

implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro 

ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 

udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 

podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a 

vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

 

Změna č.1 ÚP Krajková umisťuje rozvojové plochy do nejméně konfliktních lokalit, 

které respektují veškeré veřejné zájmy. Jsou respektovány stávající i navrhované 

systémy ÚSES a do volné krajiny nejsou umisťovány nové lokality ani stavby bytové 

výstavby. 

 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 

veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 

rizika vzniku povodňových škod. 

 

Změna č.1 ÚP Krajková neumisťuje do záplavových území žádné rozvojové plochy 

bydlení ani veřejné infrastruktury. 

 

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 

infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 

Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků obce Krajková a 

dalších aktérů pohybujících se na řešeném území a vytváří do budoucna dobré a 

dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel v sídlech obce.  

 

 (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 

znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 

zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

 

Ve Změně č.1  ÚP Krajková nejsou řešeny nové plochy formou ploch přestavby. 

 

Na základě výše uvedeného vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR lze 

konstatovat , že Změna č.1 ÚP Krajková je zpracována v souladu s tímto dokumentem. 

 

Změna č.1 ÚP Krajková ve svém řešení výše uvedené priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území respektuje a jsou v návrhu zohledněny. 

 

V ZÚR KK vymezené specifické oblasti krajinných hodnot a ochrany přírody SK5 

Olovsko, která zahrnuje k. ú. Leopoldovy Hamry, se řešeného území nedotýká.  

V ZÚR KK vymezená veřejně prospěšná opatření U.02 NC 69 Studenec, U.37 RC 1166 

Horka a U.101 RC 10109 Boučský vrch se řešení změny nedotýkají. Dále do území obecné 

ochrany přírody a krajiny spadají lokality Jelení vrch  a Leopoldovy hamry, řešení změny se 

těchto ploch nedotýká. 
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              3.Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 

Změna č.1 Územního plánu Krajková  je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování, stanovenými § 18 § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn. 

 

Zpracovaná Změna č.1 Územního plánu Krajková  vytváří předpoklady pro výstavbu a 

pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území spravovaném obcí Krajková. 

 

V územním plánu navržený rozvoj správního území obce Krajková nemá negativní 

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

pro využití ploch a pokynů pro rozhodování v území. 
 

 

4.Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

 

Změna č.1 Územního plánu Krajková je  zpracována dle příslušných ustanovení 

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

pozdějších změn, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a ve znění pozdějších 

změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších změn. 

 

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 

řešení rozporů 

 
Změna č. 1 ÚP Krajková byla zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

V dosavadním průběhu pořizování návrhu ÚP Krajková nebyl řešen žádný rozpor mezi 

pořizovatelem a dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem. 

Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Změny 

č. 1 Územního plánu Krajková, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto 

dotčené orgány hájí, jsou v návrhu ÚP respektovány a zohledněny. 

 

 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu Změny č. 1 ÚP Krajková 

(společné jednání) 
 

Ministerstvo obrany ČR 

Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha 

Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 

Zn.: 83312/2015-8201-OÚZ/LIT ze dne 30.09.2015 

Věc: Návrh změny č. 1 Územního plánu Krajková – společné jednání 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela 

žádost o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Krajková. 
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Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, 

písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních 

a resortních předpisů. 

Ministerstvo obrany - Česká republika, jejíž jménem jedná Dana HORSKÁ, referent společné 

státní správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních 

zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha 

v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 

souhlasí 

s předloženým „Návrhem změny č. 1 územního plánu“ Krajková. 

Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití 

ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme 

k řešené ÚPD připomínek. 

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková 

MO, Hradební 12/772, Praha 1 110 05  

Kontaktní osoba: Dana Horská – telefon 973 287 117 

Referent společné státní správy a samosprávy 

Oddělení ochrany územních zájmů 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 41729/2015 ze dne 29.10.2015 

Věc: Návrh změny č. 1 Územního plánu Krajková 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení 

§ 50 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

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

změny územního plánu souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 

ředitel odboru hornictví 

 Bez připomínek, souhlasné stanovisko. 

 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary 

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

Zn.: SPU 546891/2015 ze dne 29.10.2015 

Vyjádření ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Krajková 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně 

příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje následující: 

V katastrálním území Krajková, Libnov, Dolina u Krajkové a Hrádek u Krajkové, které 

spadají do správního obvodu Krajková, jsou ukončeny komplexní pozemkové úpravy (dále 
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jen „KoPÚ“) a jejich výsledky byly zavedeny do katastru nemovitostí. Součástí schválených 

návrhů KoPÚ jsou plány společných zařízení, které slouží jako neopomenutelný podklad pro 

územní plánování. 

Změnou č. 1 Územního plánu Krajková není dotčen plán společných zařízení KoPÚ ve výše 

uvedených katastrálních území a z toho důvodu nemáme žádné připomínky ani námitky. 

Ing. Josef Rau 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

 Bez připomínek. 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č. j.: KHSKV 12810/2015/HOK/Nov ze dne 30.09.2015 

Krajková, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Krajková – závazné stanovisko ke 

společnému jednání 

Na základě oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního 

plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o Návrhu Změny 

č. 1 Územního plánu Krajková posoudila, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se 

sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) předmětný návrh. 

Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK, jako 

dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, toto závazné stanovisko: 

S Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Krajková se souhlasí 

Odůvodnění: 

Dne 27.8.2015 bylo na KHSKK doručeno oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, 

odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání 

společného jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková, který zpracoval Ing. 

arch Ivan Štros v srpnu 2015. 

KHSKK přezkoumala důvodnost tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a 

dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

K zadání Změny č. 1 ÚP vydala KHSKK závazné stanovisko pod č.j. KHSKV 

2437/2015/HOK/Nov dne 10.04.2015. 

Ing. Edita Novotná 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov 

Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov 

Č.j.: HSKV-2733-2/2015-SO ze dne 07.09.2015 



                                                                                                              Změna č. 1 ÚP Krajková 

 27 

Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva 

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Zdeněk Koco, tel.: 950381152, fax: 950381102, e-mail: 

zdenek.koco@kvk.izscr.cz 

Název stavby: Změna č. 1 Územního plánu Krajková 

Místo stavby: Obec Krajková 

Stavebník – investor: Obec Krajková 

Projektant: Ing. arch. Ivan Štros 

Druh dokumentace: Změna č. 1 Územního plánu Krajková 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci 

předloženou dne 26. srpna 2015 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona 

o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkou: 

Zapracovat do textové a grafické části Změny č. 1 Územního plánu Krajková: 

 požadavky vyplývající z § 20 Vyhlášky ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (např. nově stanovená 

záplavová území, změny u provozovatelů zařízení s nebezpečnými látkami, změny 

v ukrytí obyvatelstva, zejm. počty úkrytů) 

 hledisko požární ochrany týkající se:  

 dostatečné množství zdrojů požární vody (ČSN 730873) uvedené v příloze 

č. 2 Nařízení Karlovarského kraje č. 1 ze dne 10.2.2014, kterým se mění 

nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. 

 přístupových komunikací – dostatečné šířkové parametry a průjezdnost 

pro požární vozidla (ČSN 730802 a ČSN 730804) 

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco 

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

vrchní komisař 

 Požadavky budou zapracovány. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 2751/DS/15 ze dne 05.10.2015 

Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková 

Krajský úřad karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 

26.08.2015 oznámení o společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Krajková ve 

smyslu ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 

orgán ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá 

ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Krajková připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 2542/ZZ/15 ze dne 27.10.2015 

KRAJKOVÁ – změna č. 1 územního plánu - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 26.8.2015 Oznámení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková a k tomuto vydává 

následující stanovisko:  

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Tomsová/221) 

K návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Krajková bylo Krajským úřadem 

Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jako dotčeným orgánem 

dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko zn. 939/ZZ/13 dne 8. 4. 2013 s tím, 

že na základě posouzení obsahu návrhu zprávy nemá z hlediska posuzování vlivů na životní 

prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny Územního plánu Krajková na životní 

prostředí, ani na zpracování variantního řešení změny.  

K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková nemáme připomínky.  

 Bez připomínek. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/295) 

Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje 

rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Předložená dokumentace Návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Krajková s výše 

uvedeným umisťováním staveb nepočítá. Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková                                 
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 

úřad“) obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování,  

o termínu a místě společného jednání o návrhu Územního plánu Krajková a výzvu pro 

uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, které se koná dne  

30. 9. 2015.  

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13  

odst. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Krajková podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního 

fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky 

MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

fondu (dále jen „vyhlášky“). Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech 

k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP  ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 

k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona (dále jen „metodický 

pokyn“), Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP 

č. 8-9/září 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková, jejímž 

zodpovědným projektantem je Ing. arch. Ivan Štros, datum zpracování květen 2015, 

stanoviska krajského úřadu k návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Krajková  

č.j. 939/ZZ/13 ze dne 8. 4. 2013. Dále posouzení vycházelo z vyjádření orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu Městského úřadu Sokolov č.j. 87823/2015/OŽP/EVBR ze dne 

23. 10. 2015. Dle ověření u pořizovatele ze dne 17. 9. 2015 nebyla tabulková část 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené 

k plnění lesa projektantem zpracována. 

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozvojovým plochám 

(lokalitám) na pozemcích zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) řešeným v návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Krajková na základě posouzení předložené dokumentace, 

s přihlédnutím ke stanovisku Městského úřadu Sokolov uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona 

následující stanovisko:  

Z dokumentace návrhu Územního plánu Krajková vyplývají následující skutečnosti: 

Lokality č. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 jsou navržené bez záboru ZPF a proto nejsou předmětem 

hodnocení z hlediska ochrany ZPF. 

Ve výměře předložené k posouzení pro územní rozvoj je v navrhovaném řešení cca 0,79 ha 

záboru ZPF, z toho 0,39 ha je předpokládaný zábor pro funkční využití bydlení, 0,38 ha je 

předpokládaný zábor pro funkční využití zemědělské výroby, 0,20 ha pro funkční využití 

vodní plochy.  

Zábor zemědělské půdy cca 0,59 ha je navrhován na plochách III. třídy ochrany (74,68 % 

z celkové rozlohy), cca 0,20 ha V. třídy ochrany (25,32 % z celkové rozlohy), z toho investice 

do půdy v území činí cca 0,61 ha.  

Předmětem posouzení jsou lokality s návrhem na změnu využití zemědělské půdy s výměrou 

menší než 10 ha. K lokalitám s navrhovaným záborem zemědělské půdy poskytl krajskému 

úřadu ve smyslu článku II odst. 2 metodického pokynu stanovisko Městský úřad Sokolov. 

Jsou to dle textové části odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené k plnění lesa Územního plánu Krajková a 

grafické části výkresu Předpokládaný zábor půdního fondu (tabulková část není zpracována):  
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lokalita č. 70 – 0,39 ha, navrhované využití pro BV. Jedná se o převážně meliorovanou 

zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost a zahrada, zařazenou do III. třídy ochrany, 

lokalita č. 71 – 0,38 ha, navrhované využití pro VZ rozšíření stávajícího areálu. Jedná seo 

převážně meliorovanou zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do III. 

třídy ochrany,   

lokalita č. 72 – 0,20 ha, navrhované využití pro vodní plochy. Jedná se o zemědělskou půdu 

v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany,   

lokalita č. 80 – výměra není ani v textové části uvedena, navrhované využití pro vodní plochy. 

Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do IV. a V. třídy 

ochrany,   

lokalita č. 81 – výměra není ani v textové části uvedena, navrhované využití pro vodní plochy. 

Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do IV. a V. třídy 

ochrany,   

lokalita č. 82 – výměra není ani v textové části uvedena, navrhované využití pro vodní plochy. 

Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany,   

lokalita č. 83 – výměra není ani v textové části uvedena, navrhované využití pro vodní plochy. 

Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany,   

lokalita č. 84 – výměra není ani v textové části uvedena, navrhované využití pro vodní plochy. 

Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do V. třídy ochrany.   

Krajský úřad postrádá v odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené k plnění lesa Územního plánu Krajková 

tabulkovou část a řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 

zákona.  

Podle § 4 odst. 1 zákona je nutno pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou 

půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na 

nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a 

plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k 

odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je nutno především a) odnímat zemědělskou půdu 

přednostně na zastavitelných plochách, b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně 

kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany, c) co nejméně narušovat organizaci ZPF, 

hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,  

d) odnímat jen nejnutnější plochu ZPF a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat 

zemědělské využití pozemků, e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně 

zatěžovat obhospodařování ZPF a f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně 

provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k 

plnění dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace. Podle druhého odstavce § 4 se za 

nezbytný případ považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na území obce, 

na kterém má být záměr, který se dotýká ZPF (dále jen „záměr“), realizován, popřípadě na 

území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který přesahuje území obce, nebo veřejně 

prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření. Podle § 5 odst. 1 téhož zákona platí, že 

aby ochrana ZPF byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů 

zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně 

plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit 

takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení 

na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

aspi://module='ASPI'&link='334/1992%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='334/1992%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Dle krajského úřadu tato povinnost projektanta a pořizovatele uvedená v ustanovení § 5odst. 1 

a § 4 zákona však splněna nebyla.  

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů souhlasí se zařazením lokalit č. 

72, 80, 81, 82, 83, 84. Důvodem je, že lokality jsou již povoleny podle zvláštních právních 

předpisů. Podmínkou je zapracování jednotlivých lokalit do textové části odůvodnění část 14. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené 

k plnění lesa Změny č. 1 Územního plánu Krajková a do tabulkové části, tj. řádné odůvodnění 

navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona, podle § 3 a Přílohy 3 vyhlášky. 

Do grafické části výkresu Předpokládaný zábor půdního fondu bude vyznačena i hranice 

zastavěného území platného územního plánu, tj. 23. 3. 2006.    

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů nesouhlasí se zařazením ploch 

lokalit č. 70 a 71.  

Z předloženého vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch mimo zastavěné území 

pro funkční využití bydlení a zemědělskou výrobu nelze navrhované plochy lokalit č. 70 a č. 

71 považovat za nezbytný případ ve smyslu § 4 zákona z níže uvedených důvodů. Plocha 

převážné části lokality č. 70 a celé lokality č. 71 celá se nachází na odvodněném území. 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, především nezastavěných a 

nedostatečně využitých pozemků v zastavěném území není vyhodnoceno (§ 4 odst. 1 zákona). 

Srovnání s jiným možným řešením s ohledem na návrh záboru meliorované zemědělské půdy 

není provedeno (§ 5 odst. 1 zákona). Celkový rozsah již zastavěných ploch 1,14 ha není 

vyčíslen pro každou lokalitu s uvedením výměry zemědělské půdy. 

Návrh ploch lokalit č. 70 a 71 bez řádného odůvodnění požadavků obsažených v § 4 a § 5 

odst. 1 zákona, podle § 3 a Přílohy 3 vyhlášky nelze posoudit z hlediska jejich souladu se 

zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona), tedy ani posoudit jedná-li se o nezbytný případ ve 

smyslu § 4 zákona, případné varianty návrhu, odsouhlasit zařazení ploch, které je možné pro 

územní rozvoj využít.  

K návrhu vymezení zastavěného území k datu 1. 4. 2015.  

Dle bodu 9. „Vymezení zastavěného území“ (str. 19): „Zastavěné území hranice je vymezeno 

k 1. 4. 2015. V grafické části je znázorněna také rušená hranice původně vymezeného 

zastavěného území. Část změn především v Krajkové plyne ze zahrnutí nově zastavěných 

pozemků do zastavěného území, další část plyne z posouzení stanovení hranice zastavěného 

území dle platné metodiky a valná část změn této hranice plyne z drobného posunu hranic 

pozemků v nové katastrální mapě, nad kterou je Změna č. 1 Územního plánu Krajková 

zpracována.“ 

Dle bodu 17. „Srovnávací text s vyznačením změn“ (str. 24): „Hranice zastavěného území je 

vymezena v Návrhu ve výkresech - č. 1 – Výkres základního členění území a č. 2 – Hlavní 

výkres, v Odůvodnění pak ve výkresech č. 1 – koordinační výkres.“  

Původní hranice zastavěného území k 23. 3. 2006 a nová hranice zastavěného území  

k 1. 4. 2015 je zobrazena v grafické příloze na výše uvedených výkresech. Důvod, který vedl 

k návrhu změny vymezení částí zastavěného území k datu 1. 4. 2015, není z hlediska ochrany 

ZPF uveden. K návrhu vymezení změny zastavěného území, je-li dotčen ZPF, se nelze 

z hlediska ochrany ZPF (§4 zákona) vyjádřit.  

Krajský úřad nesouhlasí se zařazením „sjezdovky s vlekem včetně zařízení sloužících jeho 

provozu“ do přípustného využití „Plochy smíšené nezastavěného území - rekreace (NSr)“ na 

str. 7 textové části návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková.  
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Nezemědělské využití zemědělské půdy pro sjezdovky s vlekem včetně zařízení sloužících 

jeho provozu je nutno zapracovat do vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF a předložit krajskému úřadu k posouzení a vydání stanoviska podle § 5 odst. 2 

zákona k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková. 

V případě trvání na požadavku na zařazení ploch lokalit č. 70 a 71 je potřeba vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – textová část, tabulková část (není 

zpracována), grafická část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková zpracovat podle § 5 

odst. 1 a § 4 zákona, podle § 3 a Přílohy 3 vyhlášky a předložit krajskému úřadu k posouzení 

a vydání stanoviska podle § 5 odst. 2 zákona k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková. 

Do grafické části výkresu Předpokládaný zábor půdního fondu bude vyznačena i hranice 

zastavěného území platného územního plánu, tj. 23. 3. 2006. 

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

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

správního řádu. 

Upozornění: V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na 

pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF v územním plánu a požádat o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany ZPF.  

 Bude doplněno odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF dle ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a bude 

doplněna tabulková část. 

 U lokalit 72, 80, 81 ,82, 83, 84 je souhlas se zařazením podmíněn zapracování  

jednotlivých lokalit do textové části odůvodnění kapitoly  14. a do tabulkové části, 

řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 

tohoto zákona a dle Přílohy 3 Vyhlášky. 

 Zanesení hranice zastavěného území dle platného ÚP i navržené zastavěné území 

bylo již ve výkresu Předpokládaný zábor půdního fondu provedeno. 

 Lokalita 71 bude ze záboru půdního fondu vypuštěna. 

 Lokalita 70, zmenšena cca na 1/3, tak, aby nebyly zasaženy meliorované plochy, byla 

předmětem dalšího posouzení orgánu ochrany ZPF. (stanovisko a vyhodnocení viz 

níže)  

 Zařazení „sjezdovky s vlekem včetně zařízení sloužících jeho provozu“ 

do přípustného využití „Plochy smíšené nezastavěného území - rekreace (NSr)“ do 

textové části návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková bylo převzato z platného 

ÚP Krajková, který byl již předmětem posouzení orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu - „sjezdovky s vlekem včetně zařízení sloužících jeho provozu“ budou 

ponechány v přípustném využití. 

 Bude uveden důvod změny vymezení částí zastavěného území k datu 1. 4. 2015. 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní 
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úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního 

prostředí. 

 Příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov, který se k tomuto 

nevyjádřil. 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska 

svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 a 2 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dotčeným orgánem v předmětné záležitosti. Vodoprávním úřadem příslušným 

k vyjádření je v souladu s ust. § 106 odst. 2 vodního zákona Městský úřad Sokolov, odbor 

životního prostředí.   

 Příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov, který se k tomuto 

nevyjádřil. 

Ing. Regina Martincová 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

V souvislosti s podmínkami stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bylo 

zahájeno dohodovací řízení za účelem prověření možnosti zachování zastavitelných ploch, 

které dotčený orgán ve svém stanovisku požadoval vypustit 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí zaslal doplnění stanoviska: 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 1210/ZZ/16 ze dne 31.03.2016 

Změna č. 1 Územního plánu Krajková – úprava zemědělské přílohy 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 

úřad“), který je dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušným orgánem ochrany zemědělského 

půdního fondu, obdržel mailem Vaši druhou žádost o odsouhlasení úpravy části Změny č. 1 

Územního plánu Krajková kapitoly 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené k plnění funkce lesa včetně tabulkové části 

č. 1 – 4 a Výkresy předpokládaných záborů půdního fondu O3a. O3b a O3c. První žádost 

mailem byla projednána s pořizovatelem dne 17.12.2015 telefonicky s tím, že je nutno doplnit 

upravenou textovou část kapitoly 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF a na pozemky určené k plnění funkce lesa dle stanoviska krajského úřadu č. j. 

2542/ZZ/15 ze dne 27.10.2015. 

Posouzení 2. úpravy vycházelo ze stanoviska krajského úřadu č. j. 2542/ZZ/15 ze dne 

27.10.2015 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková a dokumentace návrhu Změny č. 

1 Územního plánu Krajková. Krajský úřad po seznámení se s předloženou dokumentací uvádí 

následující. 

K lokalitě 70. Textová část Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

ZPF neobsahuje odůvodnění dle požadavků obsažených v § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Projektant 

se nezabýval možností zastavěného území (§ 4 zákona) na území obce. 
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Dle provedeného vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelné plochy pro funkční využití 

bydlení ve vazbě na využití zastavitelných ploch se shodným funkčním využitím vymezeným 

v územním plánu Krajková (viz. bod 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a bod 10. 

vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch, 

dokumentace návrhu ke změně č. 1 na str. 19 – 21) nelze nově navrhovanou plochu považovat 

za nezbytný případ ve smyslu § 4 zákona. Také dle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) lze další zastavitelné 

plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již 

vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

Část odůvodnění „Jedná se o výhradní potřebu jednotlivců k zajištění vlastního a příslušného 

zázemí, přičemž je v podstatě u každého pozemku jiný vlastník, který nemá možnost volby 

jiného pozemku. Z tohoto důvodu ani nelze najít z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu a ostatním zákonem chráněných zájmů výhodnější řešení.“ není v souladu 

s ustanovením § 4 a § 5 odst. 1 zákona. 

Nadále trvá požadavek krajského úřadu uplatněný ve stanovisku krajského úřadu č. j. 

2542/ZZ/15 ze dne 27.10.2015 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková. Krajský úřad 

v tomto stanovisku na základě vyhodnocení předložených podkladů souhlasil se zařazením 

lokalit č. 72, 80, 81, 82, 83, 84 na zemědělské půdě. Důvodem bylo, že lokality jsou již 

povoleny podle zvláštních právních předpisů. Podmínkou bylo zapracování jednotlivých 

lokalit do textové části odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF Změny č. 1 Územního plánu Krajková a do tabulkové části. 

Do textové části kapitoly 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na ZPF budou doplněny údaje: „Původní hranice zastavěného území ke dni 23.3.2006“ a 

„Nová hranice zastavěného území ke dni 1.4.2015“. 

Krajský úřad, který je příslušný dle ustanovení §17a písm. a) zákona k uplatnění stanoviska 

podle § 5 odst. 2 zákona k územně plánovací dokumentaci, se napříště bude vyjadřovat 

v rámci řádných žádostí ke kompletně dopracovaným dokumentům. Krajský úřad, orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu není metodickým orgánem pořizovatelů a projektantů 

při zpracování územních plánů, tj. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

prostředí na zemědělský půdní fond. Výklady k ustanovení obecně závazných předpisů o 

ochraně zemědělského půdního fondu vydává dle ustanovení § 17 písm. g) zákona MŽP. 

Ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011 bylo vydáno společné metodické doporučení Odboru 

územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP k 

„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v 

územním plánu“. Krajský úřad doporučuje využít toto metodické doporučení při dopracování 

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životní prostředí a zemědělství 

 Lokalita 70 bude ze záboru půdního fondu vypuštěna. 

 Do textové části kapitoly 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF budou doplněny údaje: „Původní hranice zastavěného území ke dni 

23.3.2006“ a „Nová hranice zastavěného území ke dni 1.4.2015“. 

 Ostatní požadavky byly již vyhodnoceny na základě předchozího stanoviska. 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 



                                                                                                              Změna č. 1 ÚP Krajková 

 35 

Zn.: 82347/2015/OD/Me ze dne 06.10.2015 

Stanovisko  

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4 písm. d) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší 

žádosti pro potřeby řízení ve věci „Změna č. 1 Územního plánu Krajková“ – sděluje, že 

s tímto souhlasí. 

Karel Merxbauer, silniční hospodářství 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor stavební a územního plánování – památková péče 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j.: 89072/2015/OSÚP/IRKU ze dne 29.10.2015 

Věc: : Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková   

          – stanovisko 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové 

péče, obdržel dne 26.8. 2015 oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Krajková.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu v území, ve kterém se nenachází žádné kulturní 

památky ani plošně památkově chráněné území (památková rezervace, památková zóna, 

ochranné pásmo), není z hlediska zájmů státní památkové péče k projednávanému návrhu 

zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Krajková, připomínek. 

Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů. 

Irena Kučková 

referent odboru stavební a územního plánování  

 Bez připomínek. 

 

 

Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona (viz příloha) 

 

Pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal o stanovisko k návrhu 

Změny č. 1 ÚP Krajková z hledisek zajištění koordinace využívání území a s ohledem na širší 

územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a souladu 

se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje. Krajský úřad vydal následující 

stanovisko: 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  

Zn. 1252/RR/15 ze dne 04.12.2015 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Krajková, ORP Sokolov, Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 10.11.2015 Vaši 

žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková. Žádost zaslal 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), který 
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pořizuje Změnu č. 1 Územního plánu Krajková v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 

územního plánování příslušný dle ust. 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, a v souladu s ust. 

§ 50 odst. 7 stavebního zákona vydává k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková 

následující stanovisko: 

 

Základní údaje: 

Návrh ÚP, zadaný pořizovatelem, byl zpracován Ing. arch. Ivanem Štrosem, autorizovaným 

architektem, Ostrov, v srpnu 2015. Záměr na pořízení Změny byl schválen Zastupitelstvem 

obce Krajková 9. 5. 2013, V tento den byla Zastupitelstvem obce Krajková schválena Zpráva 

o uplatňování územního plánu Krajková, která obsahovala pokyny pro zpracování návrhu 

Změny ÚP. Společné jednání o návrhu Změny ÚP proběhlo dne 30.09.2015. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Krajková se týká pozemků v k. ú. Libnov, Dolina u 

Krajkové a Hrádek u Krajkové. V souvislosti se stanovením zastavěného území je provedena 

aktualizace zastavitelných ploch – ruší se z důvodu zastavění původně navrhované 

zastavitelné plochy Z7, Z12, Z15 a zmenšují se rozsahy zastavitelných ploch Z19, Z21 a Z27, 

vzniká nová plocha Z57 pro vesnické bydlení a rozšiřuje se plocha Z56 pro zemědělskou 

výrobu. 

Posouzení souladu návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 

Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“), a souladu územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 

K návrhu Změny ÚP nemáme z výše uvedených hledisek připomínek. 

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

Aktualizace č. 1ZÚR KK je v současné době k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského 

kraje:  

http://www.kr-

karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx 

Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude 

účinnosti před vydáním Změny ÚP, bude potřeba Změnu ÚP uvést do souladu s ní. 

 

Připomínky na závěr: (uplatněné na základě ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona – 

ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování): 

V rámci úpravy před veřejným projednáním návrhu Změny ÚP požadujeme provést tyto 

formální úpravy: 

1) V textové části odůvodnění Změny ÚP zpracovat vyhodnocení souladu s PÚR ČR 

podrobněji (chybí např. vyhodnocení souladu s republikovými prioritami). 

2) V textové části odůvodnění Změny ÚP doplnit vyhodnocení souladu se ZÚR KK (např. 

uvedení v ZÚR KK vymezené specifické oblasti SK5 Olovsko, která zahrnuje k. ú. 

Leopoldovy Hamry, nebo uvedení v ZÚR KK vymezených veřejně prospěšných opatření 

U.02 NRBC Studenec, U.37 RBC Horka a U.101 RBC Boučský vrch, byť se řešení změny 

nedotýkají). 

3) Do textové části Změny ÚP do úvodu je nutno doplnit za citovaný zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), větu „…., ve znění pozdějších 

předpisů či „…, v platném znění“. Totéž platí i pro citovanou vyhlášku č. 500/2006 SB. 

http://www/
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4) Do textové části odůvodnění Změny ÚP do kapitoly 2. Vyhodnocení souladu s politikou 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci vydanou krajem je nutno opravit název 

dokumentace takto: politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. V případě 

potřeby je pro další citace možné uvést legislativní zkratku (dále jen „PÚR ČR“). 

Ing. arch Jaromír Musil  

vedoucí odboru regionálního rozboru 

 

 K návrhu ÚP z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy, a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem nejsou připomínky 

 Poznámky na závěr budou do textové části zapracovány. 

 

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková 

(veřejné projednání) 

 

 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková 

Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

Zn. 88503/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 29. 06. 2016 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Krajková – veřejné projednání 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela 

žádost o projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Krajková. 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, 

písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních 

a resortních předpisů. 

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č. 

39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a 

stavebního řádu v platném znění, jednám, souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 1 

Územního plánu“ Krajková. 

Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a 

zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD 

připomínek. 

Dana Horská 

Vrchní referent Oddělení ochrany územních zájmů 

 Souhlasné stanovisko, bez připomínek. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Na Františku 32, 110 15 Praha 

Zn. MPO 30018/2016 ze dne10.8.2016 

Věc: Návrh změny č. 1 Územního plánu Krajková – veřejné projednání 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení 

§ 52 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 
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V obci nejsou výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. S upraveným 

a projednaným návrhem změny č. 1 územního plánu souhlasíme. 

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

 Souhlasné stanovisko, bez připomínek. 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka 

Karlovy Vary 

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

Zn. SPU 354328/2016, ze dne 13.07.2016 

Stanovisko k veřejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně 

příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje následující: 

Nadále platí vyjádření našeho úřadu ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Krajková č. j. SPU 546891/2015 ze dne 29.10.2015. 

K  upravenému a posouzenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková nemáme žádné 

námitky ani připomínky. 

Ing. Josef Rau, vedoucí pobočky Karlovy Vary 

 Bez připomínek. 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov 

Č. j. HSKV-1970-2/2016-SO ze dne 17.06.2016 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva 

Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Zdeněk Koco, tel: 950381152, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz 

Název stavby: Návrh změny č.1 Územního plánu Krajková – veřejné projednání 

Místo stavby: Obec Krajková 

Pořizovatel: Městský úřad Sokolov 

Projektant: Ing. arch. Ivan Štros 

Druh dokumentace: Návrh změny č. 1 Územního plánu Krajková – veřejné projednání 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o PO“), a dle ustanovení § 12 odst. 2, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 

výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. června 2016 a k této vydává v souladu 

s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 

Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné koordinované stanovisko.  

Proti obsahu koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco, vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ, vrchní komisař 
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 Souhlasné stanovisko. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 761/RR/16 ze dne 21.07.2016 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného správního orgánu územního plánování 

k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Krajková, ORP Sokolov, Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 8. 6. 2016 

oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková (dále jen „Změna ÚP“) dne 20. 7. 2016.  

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) pořizuje 

Změnu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 

orgán územního plánování příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a 

v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu Změny ÚP, 

které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko: 
Základní údaje: 

Záměr pořídit Změnu ÚP vyplynul ze Zprávy o uplatňování územního plánu Krajková, kterou 

dne 9. 5. 2013 schválilo Zastupitelstvo obce Krajková. Návrh Změny ÚP zpracoval  

Ing. arch. Ivan Štros, autorizovaný architekt, Ostrov, v srpnu 2015.  Společné jednání o 

návrhu Změny ÚP proběhlo dne 30. 9. 2015. Veřejné projednání upraveného a posouzeného 

návrhu Změny ÚP, zpracovaného v květnu 2016, se konalo dne 20. 7. 2016. 

Změna ÚP řeší: 

 aktualizace vymezení zastavěného území ke dni 1. 4. 2015, 

 změna funkčního využití pozemků: 

 lokalita Libnov: v návrhu se mění plocha zemědělská – Z p.p.č.1073 a plochy 

přírodní – P p.p.č.1079 , 1019/2, 1019/3, 95 a 119/2, st.p.č 112/10 a 133 k.ú.  

Libnov na plochy zařízení zemědělské výroby – VZ, u p.p.č.1073 , 95,1079, 

119/2, 119/3 a st.p.č.112/10 a 133 se jedná o aktualizaci současného stavu.; 

dále se mění část plochy zemědělské – Z p.p.č.1082 a část plochy přírodní – P 

p.p.č.1079 , 1082, 1083 a 1084 k.ú. Libnov na vodní plochy; na p.p.č.1081 

jako návrh doplněna plocha 3 stávajících rybníků, 

 lokalita Dolina u Krajkové: v návrhu se mění plochy zařízení zemědělské 

výroby - VZ p.p.č. 155/11, 155/6, 155/5, část 155/1 a st.p.č.97, 104, 3/2, 106, 

8, 95 a 92 k.ú. Dolina u Krajkové na funkci smíšeného vesnického území – SV 

a p.p.č. část 155/1 a st.p.č.94, 71, 66/2, 66/1, 96 a 90 k.ú. Dolina u Krajkové na 

plochy zařízení drobné výroby – VD; dále se u p.p.č. 980 mění využití z 

plochy zemědělské Z na plochu přírodní P a navrhuje se zde zřízení 2 rybníků, 

na které je již vystaveno stavební povolení, 

 lokalita Hrádek u Krajkové – Anenská ves: v návrhu se mění plochy zahrad 

p.p.č. 184/40 , 184/20 , 190/38 , 190/20, 190/41, k.ú. Hrádek u Krajkové na 

bydlení vesnické – BV a plochy zemědělské – Z p.p.č.184/35, 184/38, ostatní 

plochy 184/28, 184/42 k.ú. Hrádek u Krajkové na bydlení venkovské – BV; 

dále se u části st.p.č. 82 mění využití z přírodní plochy P na plochu bydlení 

venkovského Bv, 
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 v souvislosti se stanovením zastavěného území je také provedena aktualizace 

zastavitelných ploch – v rámci aktualizace se ruší z důvodů zastavění původně 

navrhované zastavitelné plochy Z7, Z12, Z15 (v návrhu vymezeny jako stav – součást 

zastavěného území) a zmenšují se rozsahy zastavitelných ploch Z19, Z21 a Z27 

(zastavěné části těchto ploch opět vymezeny jako stav – součást zastavěného území), 

vzniká nová plocha Z57 pro bydlení vesnické a rozšiřuje se plocha Z56 pro 

zemědělskou výrobu. 

Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny, 

z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu 

s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“), a souladu 

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje 

Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 

K návrhu Změny ÚP nemáme z výše uvedených hledisek připomínek. 

 

Připomínky na závěr (uplatněné na základě ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 171 stavebního zákona – 

ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování): 

 

Ve vyhodnocení souladu návrhu Změny ÚP se ZÚR KK v odůvodnění návrhu Změny ÚP 

jsou uvedeny záměry (SO8), začlení území obce Krajková do specifické oblasti (SOB6) a 

specifické krajiny (A2) a veřejně prospěšná opatření (NK1 (MB) a RK 20105), která jsou 

řešena v návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KK je teprve ve fázi 

projednávání. Výsledek pořízení Aktualizace č. 1 ZÚR KK nelze předjímat. Považujeme za 

výhodné, že bylo toto posouzení předběžně provedeno a v řešení zohledněno, ovšem 

vyhodnocení souladu návrhu Změny ÚP s touto rozpracovanou dokumentací nelze před 

nabytím účinnosti Aktualizace č. 1 ZÚR KK zařadit do dokumentace změny. V návrhu 

Změny ÚP je v této fázi možné uvádět pouze skutečnosti vyplývající z platných ZÚR 

KK, které byly vydány dne 16. 9. 2010 a nabyly účinnosti dne 16. 10. 2010. 

Dokumentace návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KK je v současné době k nahlédnutí na webové 

stránce Karlovarského kraje: 

http://www.kr-

karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx 

nebo cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz   Témata – Rozvoj regionu a územní 

plánování  Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje  Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje – návrh (CZ). 

Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude 

účinnosti před vydáním Změny ÚP, bude potřeba Změnu ÚP uvést do souladu s ní. 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 Bez připomínek, připomínky na závěr budou zohledněny. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 1601/DS/16 ze dne 25.07.2016 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
../../../../../Users/Stros/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/I90L7O50/www.kr-karlovarsky
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Stanovisko k veřejnému projednanému, posouzenému a upravenému návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 

8.6.2016 žádost o stanovisko veřejném projednání k veřejnému projednanému, posouzenému 

a upravenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková ve smyslu ustanovení § 52 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 

orgán ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, nemá k upravenému a 

posouzenému návrhu Územního plánu Krajková připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 1945/ZZ/16 ze dne 13.07.2016 

KRAJKOVÁ – upravený a posouzený návrh Změny č. 1 územního plánu - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 

08.06.2016 Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková s jeho odborným výkladem a k tomuto vydává následující 

stanovisko: 

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

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

 Příslušným orgánem k  vyjádření je Městský úřad Sokolov, který se nevyjádřil.  
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 

K návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Krajková bylo Krajským úřadem 

Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jako dotčeným orgánem 

dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko zn. 939/ZZ/13 ze dne 08.04.2013 s tím, 

že na základě posouzení obsahu návrhu zprávy nemá z hlediska posuzování vlivů na životní 

prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny Územního plánu Krajková na životní 

prostředí, ani na zpracování variantního řešení změny.  

K upravenému a posouzenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková (05/2016) 

nemáme připomínky.  

 Bez připomínek. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 

Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 2542/ZZ/15 ze dne 27.10.2015. 
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 Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem 

životního prostředí a zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 2542/ZZ/15 ze 

dne 27.10.2015. 

 Příslušným orgánem k  vyjádření je Městský úřad Sokolov, který se nevyjádřil. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 

Stanovisko k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 

úřad“) obdržel dne 8. 6. 2016 pod č.j. 44326/2016/OSÚP/VESO oznámení Městského úřadu 

Sokolov, odbor stavební a územního plánování o termínu a místě veřejného projednání o 

upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková a výzvu pro 

uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, ve lhůtě 7 

dnů ode dne veřejného projednání, které se koná dne 20. 7. 2016. 

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), posoudil dokumentaci upraveného a posouzeného návrhu Změny 

č. 1 Územního plánu Krajková podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany 

zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace 

vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech 

k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 

k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona (dále jen „metodický 

pokyn“), Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP 

č. 8-9/září 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková, jejímž projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Ivan 

Štros, datum zpracování květen 2016, stanoviska krajského úřadu č.j. 2542/ZZ/15 ze dne 27. 

10. 2015 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková.  

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozsahu provedených úprav 

na pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným v upraveném a posouzeném návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Krajková na základě posouzení předložené dokumentace, 

uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:  

Krajský úřad nemá připomínek k zařazení lokality č. 70 – 0,38 ha pro bydlení, k.ú. Hrádek 

u Krajkové, v zastavěném území. Předložený návrh je v souladu se zásadami ochrany 

zemědělského půdního fondu, uvedenými v § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 

Lokalita č. 71 byla navržena pouze na nezemědělské půdě. Bez připomínek.  

Krajský úřad souhlasil ve stanovisku č.j. 2542/ZZ/15 se zařazením lokalit č. 72, 80, 81, 82, 

83, 84 za předpokladu splnění požadované podmínky. Podmínkou bylo zapracování 

jednotlivých lokalit do textové části odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na ZPF a na pozemky určené k plnění lesa Změny č. 1 

Územního plánu Krajková a do tabulkové části, tj. řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle 

ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 zákona, podle § 3 a Přílohy 3 vyhlášky. Tato podmínka souhlasu 

se zařazením lokalit č. 72, 80, 81, 82, 83, 84 uvedená ve stanovisku č.j. 2542/ZZ/15 nebyla 
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pořizovatelem splněna. Krajský úřad doporučuje podmínku zapracovat do návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Krajková. Důvodem je, že výkres grafické části odůvodnění (předpokládaný 

zábor půdního fondu M 1:5000) obsahuje hranice jednotlivých lokalit navržených k záboru 

s uvedením čísla lokalit 72, 80, 81, 82, 83, 84. Hranice ploch lokalit těchto lokalit jsou 

vyznačeny v hlavním výkrese. Je proto třeba dopracovat i kapitolu 14. Odůvodnění textovou a 

tabulkovou část vyhodnocení záborů ZPF návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková dle 

Příl. 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu, eventuelně tyto lokality z celého návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Krajková vyřadit. 

K návrhu vymezení zastavěného území k datu 1. 4. 2015. Vysvětlení ohledně úpravy hranice 

zastavěného území v kapitole 14. Odůvodnění textové části není uvedeno (viz textová část 

Odůvodnění, „Po společném jednání byly v dokumentaci doplněny následující skutečnosti:“ 

str. 39). Krajský úřad doporučuje nadále doplnit konkrétně důvod z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu, který vedl k návrhu změny vymezení částí zastavěného území k 

datu 1. 4. 2015.  

Nezemědělské využití zemědělské půdy pro sjezdovky s vlekem včetně zařízení sloužících 

jeho provozu bylo dle vyhodnocení stanoviska č.j. 2542/ZZ/15 pořizovatelem již 

odsouhlaseno v platném Územním plánu Krajková. Bez připomínek. 

Z kapitoly č. 14 Odůvodnění textové části byla vypuštěna věta: „V rámci aktualizace jsou již 

zastavěny lok. č. 7, 12, 15, část lok. č. 21 a část lok. č. 20 s celkovým rozsahem ploch 1,14 

ha.“ Tato věta se týká návrhu vymezení zastavěného území k datu 1. 4. 2015, změny záborů 

půdního fondu. Z tohoto důvodu krajský úřad doporučuje tuto větu uvést zpět do kapitoly č. 

14.  

Dále doporučuje v legendě grafické části výkresu Předpokládaný zábor půdního fondu č. O3a 

opravit datum hranice zastavěného území platného územního plánu na 23. 3. 2006 namísto 

213.3. 2006. 

Stanovisko krajského úřadu č.j. 2542/ZZ/15 ze dne 27. 10. 2015 zůstává nadále v platnosti.  

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

správního řádu. 

 Požadováno doplnění odůvodnění lokalit č. 72, 80, 81, 82, 83, 84 – do textové části 

odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na ZPF a na pozemky určené k plnění lesa Změny č. 1 Územního plánu Krajková a 

do tabulkové části, tj. řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 

odst. 1 a § 4 zákona, podle § 3 a Přílohy 3 vyhlášky, jako podmínky souhlasu 

s uvedenými lokalitami, popřípadě tyto lokality z celého návrhu vyřadit. 

Tento požadavek byl na základě žádosti pořizovatele v součinnosti s určeným 

zastupitelem a zpracovatelem dále řešen v rámci dohodovacího řízení a následně 

bylo orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vydáno doplnění stanoviska zn. 

2306/ZZ/16 ze dne 18.08.2016 (viz níže). 

 Bude doplněno odůvodnění ohledně úpravy hranice zastavěného území, a to 

doplněním konkrétního důvodu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

 Do kapitoly č. 14 Odůvodnění bude zpět uvedena vypuštěná věta: „V rámci 

aktualizace jsou již zastavěny lok. č. 7, 12, 15, část lok. č. 21 a část lok. č. 20 

s celkovým rozsahem ploch 1,14 ha.“ 
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 Bude provedena oprava zřejmé nesprávnosti: V legendě grafické části výkresu 

Předpokládaný zábor půdního fondu č. O3a bude opraven datum úpravy hranice 

zastavěného území platného územního plánu na 23. 3. 2006 namísto 213.3. 2006. 

Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová/221) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní 

úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního 

prostředí. 

 Příslušným orgánem k  vyjádření je Městský úřad Sokolov, který se nevyjádřil. 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229 ) 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska 

svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního 

rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního 

zákona v případě územního plánu obce Krajková Městský úřad Sokolov, odbor životní 

prostředí.  

Vzhledem k výše uvedenému pouze upozorňujeme na následující skutečnosti z hlediska 

zájmů vodního hospodářství: 

Navržená změna č. 1 se nachází zcela mimo stanovená záplavové území vodních toků.  

Řešené území se nachází v blízkosti kritického bodu definovaného studií „Riziková území 

při extrémních přívalových srážkách“, tudíž nelze vyloučit výskyt povodní z přívalových 

srážek. 

 Příslušným orgánem k  vyjádření je Městský úřad Sokolov, který se nevyjádřil. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Na základě žádosti pořizovatele bylo vydáno doplňující stanovisko Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu: 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 2306/ZZ/16 ze dne 18.08.2016 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Krajková 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 

úřad“), který je dle § 13 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

byl požádán o stanovisko k upravené části návrhu dle stanoviska orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu č.j. 1945/ZZ/16 ze dne 13.7.2016 k upravenému a posouzenému 

návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková. 
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Krajský úřad příslušný dle § 17a písm. a) zákona, po seznámení se s předloženou žádostí a 

upravenou textovou částí návrhu sděluje následující. 

Krajský úřad bere na vědomí textovou část k vymezení zastavěného území uvedenou na str.41 

kapitoly 14. : „Proces a důvody nového vymezení zastavěného území jsou popsány v kapitoly 

9., z hlediska zemědělského půdního fondu není žádný důvod tuto hranici měnit.“ 

Doporučení krajského úřadu zapracovat podmínku souhlasu se zařazením lokalit 72, 80, 81, 

82, 83, 84 uvedené ve stanovisku č.j. 2542/ZZ/15 do návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Krajková nadále trvá. Podmínkou bylo zapracování jednotlivých lokalit do textové části 

odůvodnění část 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a 

na pozemky určené k plnění funkce lesa Změny č. 1 Územního plánu Krajková a do 

tabulkové části, tj. řádné odůvodnění navrhovaného řešení dle ustanovení § 5 odst. 1 a § 4 

zákona, podle § 3 a Přílohy 3 vyhlášky MŽP Č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, eventuelně tyto lokality z celého návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Krajková vyřadit. Tato podmínka souhlasu se zařazením lokalit 

72, 80, 81, 82, 83, 84 uvedené ve stanovisku č.j. 2542/ZZ/15 není pořizovatelem splněna. 

Krajský úřad v příloze zasílá pro informaci souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v k.ú. Libnov, část p.p.č. 511/1 vydaný dne 

5.10.2009 pod č.j. 3467/ZZ/09 a souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v k.ú. Doliny u Krajkové, část p.p.č. 217/3, část p.p.č. 

216 a část p.p.č. 215 vydaný dne 4.2.2010 pod č.j. 3469/ZZ/09. Stanovisko krajského úřadu 

č.j. 2542/ZZ/15 ze dne 27.10.2015 zůstává i nadále v platnosti. 

 Lokality 72, 80, 81, 82, 83, 84 – jedná se o navržené vodní plochy, budou dle 

výsledků dohodovacího řízení a dle možnosti navržené tímto i předchozím 

stanoviskem, z celého návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková (textové i 

grafické části návrhu) vyřazeny, pouze v textové části, v  příslušných plochách 

s rozdílným způsobem využití v rámci přípustného nebo podmíněně přípustného 

využití, bude umožněno umístění vodních ploch, včetně rybochovných. 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 56127/2016/OD/KAME ze dne 22.07.2016 

Stanovisko 

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. d) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě vaší 

žádosti pro potřeby územně plánovací dokumentace o „upraveném a posouzeném návrhu 

změny č. 1 Územního plánu Krajková“ sděluje, že nemá připomínek veřejnému projednávání 

ze dne 20.7.2016 a s tímto souhlasí. 

Karel Merxbauer, silniční hospodářství 

 Souhlasné stanovisko. 
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Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) bylo odesláno po zákonné 

lhůtě určené k uplatnění stanovisek, a přesto, že neobsahuje žádné připomínky, které by byly 

důvodem úpravy návrhu Změny č. 1 ÚP Krajková, bude na ně brán zřetel. 

 

 

V souvislosti požadavky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pořizovatel dodatečně požádal o stanovisko vodoprávního úřadu, 

odboru životního prostředí Městského úřadu Sokolov a stanovisko stavebního úřadu 

Městského úřadu Sokolov. Stanoviska se týkala následného řízení ve věci umísťování a 

kolaudace vodních ploch. 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 76859/2016/OSÚP/JADU ze dne 13.10.2016 

Vyjádření k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková podle § 106 odst. 2 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vodní zákon 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí obdržel dne 27.09.2016 žádost Městského 

úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování o vyjádření jako dotčeného 

správního orgánu k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková. 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 

odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon tímto v souladu s § 106 odst. 2 vodního 

zákona vydává k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková vyjádření v tomto znění:  

MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že není 

nutné požadovat v grafické části územním plánu přesné vyspecifikování konkrétní staveb 

vodních děl (mokřad, vodní nádrž, rybník apod.) a postačí, když bude v textové části 

územního plánu uvedeno, že v rámci přípustného využití, jsou tyto plochy vhodné k využití 

pro účely staveb vodních děl (mokřadů, rybníků, chovných rybníků a pod).  

Ing. Jaroslava Fejlková, referentka odboru životního prostředí  

 Pro následné řízení k stavbám vodních děl není nutné v grafické části územního 

plánu přesné vyspecifikování a postačí, že bude možnost realizace těchto staveb 

uvedena v textové části územního plánu v rámci přípustného využití. 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor stavební a územního plánování (stavební úřad) 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 72098/2016/OSÚP/JADU ze dne 26.09.2016 

SDĚLENÍ 
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Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje : 

při umisťování staveb – vodních ploch, včetně rybochovných, není vyžadováno přesné 

znázornění v grafické části územního plánu, postačí, že bude tento účel stavby uveden 

v textové části územního plánu v rámci přípustného využití. 

Jana Dufková, referent odboru stavebního a územního plánování 

 Pro umisťování staveb vodních děl není nutné v grafické části územního plánu 

přesné znázornění a postačí, že bude možnost realizace těchto staveb uvedena 

v textové části územního plánu v rámci přípustného využití. 
 

 

6.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo 

respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí území  nebylo orgánem ochrany přírody a 

krajiny v zadání požadováno. 

 

Z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj nebude mít řešení změny negativní vliv. 

 

 

7.Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona 

 

Dle samostatného stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako orgánu ochrany 

přírody příslušného dle zákona o ochraně přírody a krajiny zn. 1144/ZZ/13 ze dne 08.04.2013 

bylo konstatováno, že koncepce „Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Krajková“ 

nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, protože záměr 

nezasahuje za hranice žádné stávající EVL nebo ptačí oblasti a představuje zásah takového 

charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky 

soustavy Natura 2000 a dle stanoviska KÚKK, č.j. 939/ZZ/13 ze dne 08.04.2013 Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, jako příslušného orgánu z hlediska posuzování vlivů na životní 

prostředí, nejsou uplatňovány požadavky na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Krajková 

na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení změny. 

Na základě závěrů těchto stanovisek nebylo potřeba zpracovávat vyhodnocení z hlediska 

vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

 

8.Sdělení, jak bylo stanovisko  úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona 

zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 

 

Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. 

 

 

9.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 

 

 Vymezení zastavěného území 
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. 

Zastavěné území je vymezeno k 1.4.2015. V grafické části je znázorněna také rušená 

hranice původně vymezeného zastavěného území. Část změn především v Krajkové plyne ze 

zahrnutí nově zastavěných pozemků do zastavěného území, další část plyne z posouzení 

stanovení hranice zastavěného území dle platné metodiky a valná část změn této hranice 

plyne z drobného posunu hranic pozemků v nové katastrální mapě, nad kterou je Změna č.1 

Územního plánu Krajková  zpracovaná. 

 

„Původní hranice zastavěného území byla stanovena ke dni 23.3.2006“ a“ nová hranice 

zastavěného území byla stanovena  ke dni 1.4.2015“. 

 

Řešené území změny: 

Změna č.1 Územního plánu Krajková se týká následujících pozemků: 
 

Lokalita a) Libnov 

 p.p.č.1019/2, 1019/3, 1079, st.p.č.   112/10, 133, 95  k.ú. Libnov 
 

Lokalita b) Dolina u Krajkové 

p.p.č. část 155/5, 155/11,  část 155/1, 200/1, 155/6,  st.p.č.94, 104, 71, 66/2, 66/1, 3/2, 106, 8, 

96, 95, 92 , 97, 90, k.ú.Dolina u Krajkové 

 

Lokalita c) Hrádek u Krajkové 
p.p.č. 190/38 , 190/20, 190/41, st.p.č.82 k.ú.Hrádek u Krajkové 

 

Funkční náplň se mění u následujících pozemků: 
 

Lokalita a) Libnov 

 V návrhu se mění plochy přírodní  – P  p.p.č.1079 , 1019/2, 1019/3 a  st.p.č 112/10, 95  a 

133 k.ú. Libnov na plochy zařízení zemědělské výroby – VZ, u p.p.č,1079, 1019/2, 1019/3 a  

st.p.č.112/10, 95  a 133 se jedná o aktualizaci současného stavu.  

 

Lokalita b) Dolina u Krajkové 

     V návrhu se mění plochy zařízení zemědělské výroby - VZ p.p.č. 155/11, 155/6, 155/5,  

část 155/1 a st.p.č.97, 104, 3/2, 106, 8, 95 a 92  k.ú.Dolina u Krajkové na funkci smíšeného 

vesnického území – SV a p.p.č. část 155/1 a st.p.č.94, 71, 66/2, 66/1, 96 a 90 k.ú.Dolina u 

Krajkové na plochy zařízení drobné výroby - VD 

 

 

Lokalita c) Hrádek u Krajkové – Anenská ves 

     V návrhu se mění plochy zahrad p.p.č. 190/38 , 190/20, 190/41, k.ú.Hrádek u Krajkové na 

bydlení vesnické – BV.  Dále se u části st.p.č.82 mění využití z přírodní plochy P na plochu 

bydlení venkovského Bv. 

 

V souvislosti se stanovením zastavěného území je také provedena aktualizace 

zastavitelných ploch. 

V rámci aktualizace se ruší z důvodů zastavění původně navrhované zastavitelné plochy 

Z7, Z12,Z15 (v návrhu vymezeny jako stav – součást zastavěného území) a zmenšují se 

rozsahy zastavitelných ploch Z19, Z21 a Z27 (zastavěné části těchto ploch opět vymezeny 

jako stav – součást zastavěného území). 

 

Lokalita a) Libnov 
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Vzhledem k požadavku vlastníka dotčených ploch byla na ploše přírodní  –  P  p.p.č. 

1079 v rámci změny navržena zastavitelná plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské 

výroby VZ. U p.p.č.1019/2, 1019/3 a st.p.č.95, 112/10 a 133 se pak jedná o aktualizaci 

současného stavu, pro který je podkladem aktuální katastrální mapa. Rozšíření výrobního 

areálu jako jedné z nosných složek území je racionální a dá se konstatovat, že se jedná o 

výhodné řešení.  

 

Lokalita b) Dolina u Krajkové 

Vzhledem k požadavku vlastníků dotčených ploch je v návrhu provedeno přehodnocení 

stávajících funkčních ploch  zařízení zemědělské výroby VZ pro aktuálnější způsob využití 

bez záboru nových ploch na plochy pro drobnou výrobu - VD a plochy smíšeného vesnického 

území – SV , jejichž charakteristiky lépe odpovídají aktuálnímu a navrhovanému využití. 

 

Lokalita c) Hrádek u Krajkové – Anenská ves 

Vzhledem k požadavku vlastníků dotčených ploch je navržena nová plocha pro vesnické 

bydlení BV.  

Dále se u části st.p.č.82 mění využití z přírodní plochy P na plochu bydlení venkovského 

Bv, protože tato plocha již dnes  slouží k přístupu ke stávajícímu RD. 

 

 

V souvislosti se stanovením zastavěného území je také provedena aktualizace 

zastavitelných ploch. 

V rámci aktualizace se ruší z důvodů zastavění původně navrhované zastavitelné plochy 

Z7, Z12,Z15 (v návrhu vymezeny jako stav – součást zastavěného území) a zmenšují se 

rozsahy zastavitelných ploch Z19, Z21 a Z27 (zastavěné části těchto ploch opět vymezeny 

jako stav – součást zastavěného území). 

 

Lokalita a) Libnov 

Vzhledem k požadavku vlastníka dotčených ploch byla na ploše přírodní  –  P  p.p.č. 

1079 v rámci změny navržena zastavitelná plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské 

výroby VZ. U p.p.č.1019/2, 1019/3 a st.p.č.95, 112/10 a 133 se pak jedná o aktualizaci 

současného stavu, pro který je podkladem aktuální katastrální mapa. Rozšíření výrobního 

areálu jako jedné z nosných složek území je racionální a dá se konstatovat, že se jedná o 

výhodné řešení.  

 

Lokalita b) Dolina u Krajkové 

Vzhledem k požadavku vlastníků dotčených ploch je v návrhu provedeno přehodnocení 

stávajících funkčních ploch  zařízení zemědělské výroby VZ pro aktuálnější způsob využití 

bez záboru nových ploch na plochy pro drobnou výrobu - VD a plochy smíšeného vesnického 

území – SV , jejichž charakteristiky lépe odpovídají aktuálnímu a navrhovanému využití. 

 

Lokalita c) Hrádek u Krajkové – Anenská ves 

Vzhledem k požadavku vlastníků dotčených ploch je navržena nová plocha pro vesnické 

bydlení BV.  

Dále se u části st.p.č.82 mění využití z přírodní plochy P na plochu bydlení venkovského 

Bv, protože tato plocha již dnes  slouží k přístupu ke stávajícímu RD. 

 

         

 V rámci Vymezení staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu  
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Změna č. 1 nemění koncepci řešení požadavků civilní ochrany platného ÚP Krajková.  

Nebyla nově stanovená záplavová území, nevyskytly se změny u provozovatelů zařízení 

s nebezpečnými látkami, nejsou změny v ukrytí obyvatelstva, ani v počtu úkrytů. 

 

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

zákona o požární ochraně a v souladu s požadavky ustanovení ČSN 73 0873 – Zásobování 

požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.  

 

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

ustanovením ČSN 73 0802, respektive ČSN 73 0804. 

 

Po společném jednání byly v dokumentaci doplněny následující skutečnosti: 

 

V kapitole 6. Návrhu byly doplněny vysvětlivky pojmů a možnost realizace zařízení dopravní 

a technické infrastruktury na všech funkčních plochách území. 

V kapitole 7. Návrhu byl upraven výčet a zařazení VPS a VPO dle platné legislativy 

V kapitole 1.Odůvodnění byl doplněn postup při pořízení změny č.1 ÚP 

V kapitole 2.Odůvodnění byly doplněny priority dle PÚR  ČR a vazba na ZÚR KK 

V kapitole 5.Odůvodnění bylo doplněno vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní    

    Správy. 

V Odůvodnění bylo doplněna kapitola 7.týkající se  stanoviska Krajského úřadu 

V Odůvodnění byla doplněna kapitola 8. týkající se zohlednění stanoviska Krajského úřadu 

V kapitole 9. Odůvodnění byl doplněn odstavec řešící připomínku HZS KK. 

 

Po veřejném projednání byly dále upraveny následující skutečnosti 

 

V kapitole 10. Odůvodnění byly upřesněny pozemky jichž se změna týká a byly vypuštěny 

všechny plochy vodních nádrží a možnost jejich zřízení byla specifikována 

v charakteristikách jednotlivých funkčních ploch 

V kapitole 14. Odůvodnění byly doplněny tabulky předpokládaného záboru ZPF a LPF, byla 

vypuštěna lokalita 71 a zredukována lokalita 70 včetně doplnění zdůvodnění záboru  a 

doplnění vysvětlení ohledně úpravy hranice zastavěného území. Dále byly na podnět orgánu 

ochrany přírody vypuštěny všechny lokality rybníků z návrhu změny územního plánu. 

V kapitole 16.Odůvodnění bylo doplněno vyhodnocení připomínek. 

 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

zastavitelných ploch 

 

V rámci aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch v řešeném území vyplývá, 

že v období od nabytí platnosti Územního plánu Krajková  do doby zpracování Změny č.1 

Územního plánu Krajková bylo postaveno celkem 14 nových RD v Krajkové. 

 

Ve Změně č.1 Územního plánu Krajková se navrhují rozvojové plochy pro cca 4 RD, 

z čehož vyplývá, že prozatímní vývoj v realizaci zástavby RD na územním plánem 

navržených pozemcích je větší, než nová rozvojová kapacita navržená ve změně a že tudíž 

logickým postupem vyplývajícím ze Zprávy o uplatňování územního plánu Krajková je návrh 

nových ploch pro rozvoj bydlení v rodinných domcích a navržený rozvoj je přiměřený. 
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11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních 

vztahů 

 

Z hlediska koordinace využívání území z hlediska širších vztahů se řešení Změny č.1 

Územního plánu Krajková této problematiky nedotýká, neboť se jedná o částečné rozšíření 

navržených funkčních ploch a částečně o aktualizaci  současného stavu vnitřních ploch území 

bez širších vazeb.. 

 

 

12.Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

 

Zadání Změny č.1 Územního plánu Krajková   bylo splněno, byla stanovena nová 

hranice zastavěného území k 1.4.2015, byly provedeny požadované změny z hlediska návrhu 

rozvojových ploch a byla provedena aktualizace zastavitelných ploch. 

 

1a.Požadavky na urbanistickou koncepci byly dodrženy ve všech bodech, především 

bylo nově stanoveno u ploch s rozdílným využitím hlavní využití, přípustné využití, 

nepřípustné využití a v některých případech i podmíněně přípustné využití včetně 

doplňujících podmínek a dále byly rozšířeny podmínky prostorového uspořádání o minimální 

% ozelenění formou nové formulace všech dotčených textů. 

 

1b.Z hlediska požadavků na koncepci veřejné infrastruktury byla ve změně doplněna 

možnost umisťování veřejné infrastruktury do všech ploch s rozdílným využitím kde je 

možnost opodstatněná. 

 

1c.Z hlediska požadavků na koncepci uspořádání krajiny změna respektuje současný 

krajinný ráz obce i jednotlivých sídel a z hlediska problematiky §18 odst. 5 stavebního zákona 

dle metodického doporučení odboru územního plánu MMR není nutné vymezovat pro některé 

možnosti využití obnovitelných zdrojů energie zastavitelné plochy v územních plánech. Proto 

tak není činěno v této problematice ani ve Změně č.1 Územního plánu Krajková.  

 

2.Ve Změně č.1 Územního plánu Krajková nejsou navrhovány žádné  plochy a koridory 

územních rezerv.  

 

3.Ve Změně č.1 Územního plánu Krajková nejsou navrhovány žádné nové veřejně 

prospěšné stavby, opatření  ani asanace. 

 

 4.Ve Změně č.1 Územního plánu Krajková nejsou navrhovány žádné  plochy a koridory, 

pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním 

plánem, územní studií nebo dohodou o parcelaci. 

 

5.Pro zpracování  Změny č.1 Územního plánu Krajková nebyl stanoven požadavek na 

zpracování variant návrhu řešení. 

 

        6. Z hlediska požadavků na uspořádání obsahu návrhu  a obsahu odůvodnění Změny č.1 

Územního plánu Krajková  bylo vycházeno z uspořádání původní dokumentace, byly 

zohledněny všechny požadavky na zpracování vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
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Číslování nových lokalit předpokládaného záboru ZPF navazuje na původní číslování, 

lokality návrhu jsou řádně zdůvodněny, vyhodnocení je zpracováno podle současně platné 

metodiky. 

 

7. Z hlediska požadavků na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území nebyl vznesen požadavek na jeho zpracování. 

 

 

13.Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jeho 

vymezení 

 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 

odst.1 stavebního zákona) se na řešeném území nevyskytují. 

 

 

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

       Vymezení zastavěného území 

 

Součástí změny územního plánu je podle požadavků Stavebního zákona i vymezení 

zastavěného území v aktuální podobě. V rámci aktualizace jsou již zastavěny lok. č. 7, 12, 

15, část lok. č. 21 a část lok. č. 20 s celkovým rozsahem ploch 1,14 ha, které byly do nově 

vymezeného zastavěného území zahrnuty. 

Proces a důvody nového vymezení zastavěného území jsou popsány v kapitole 9., 

z hlediska zemědělského půdního fondu není žádný důvod tuto hranici měnit. 

 

V rámci návrhu nových rozvojových ploch je navržena nová lokalita předpokládaného 

záboru ZPF pro funkci BV,  leží však uvnitř zastavěného území a proto není bilancována. 

 

 

Lokalita záboru č.70 v k.ú.Hrádek u Krajkové je určena pro funkci BV  a jedná se o 

zábor půdy v zastavěném území, který činí 0,38 ha, dle Společného metodického doporučení 

– Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

v územním plánu vydaný v součinnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

životního prostředí a Ústavu územního rozvoje, není bilancován. 

 

 

Nejsou zabírány bilancované plochy ZPF.  

 



   tab.č.1 - SOUPIS PARCEL PŘEDPOKLÁDANÉHO ODNĚTÍ ZPF a ZÁBORU NEZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ 

  

            číslo k.ú. orná půda TTP   zahrady   ZPF ha ostatní +st.p.   vlastník 

lokality   p.p.č. ha p.p.č. ha p.p.č. ha celkem p.p.č. ha   

70 Hrádek u Krajkové         190/20 0,12       FO 

  Hrádek u Krajkové         190/38 0,21       FO 

  Hrádek u Krajkové         190/41 0,05       FO 

celkem Hrádek u Krajkové           0,38 0,38   
 

FO 

 
                      

71 Libnov               1019/3, 1079 0,18 FO 

            

   

FO - fyzické 
osoby 

       

   
  nebilancují se 

      tab.č.2 - BILANCE PŘEDPOKLÁDANÉHO ODNĚTÍ ZPF PRO REALIZACI URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

 

             
číslo zastav. funkční výměra 

z toho půda v 
ZPF   kultura BPEJ/třída výměra ZPF nezem. k.ú. pozn. 

lokality pl.č. využití celkem v ZÚ mimo ZÚ celkem dle KN ochrany dle BPEJ půda     

70 59 BV 0,38 0,38   0,38 zahrada 74702/III 0,38   Hrádek u Krajkové   

                          

71 58 VZ 0,18             0,18 Libnov   

             

             

    
  nebilancují se 

      



 

 

 

15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 

Dle § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné námitky. 

 

 

16. Vyhodnocení připomínek 

 

Připomínky uplatněné podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

 

Město Habartov 

Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov 

Č.j.: MU/15/326/Ku ze dne 09.10.2015 

Vyjádření – STANOVISKO 

Město Habartov, zastoupené starostou Ing. Petrem Janurou,  

nemá připomínek 

k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Krajková 

Ing. Petr Janura, starosta města 

 Bez připomínek. 

 
Dle § 50 odst. 3 a § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné další připomínky. 

 

 

17. Srovnávací text s vyznačením změn 
 

Kapitola 1) Vymezení zastavěného území 

 

Zastavěné území bylo vymezeno dne 23.3.2006. 

Zastavěné území je vymezeno  k 1.4.2015 

Hranice zastavěného území je vymezena v Návrhu ve výkresech - č.1 -  Výkres základní 

ho členění území a č.2  - Hlavní výkres, v Odůvodnění pak ve výkrese č.1 – Koordinační 

výkres 

 

 

Kapitola 3)  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch  

            přestavby a ploch sídelní zeleně 
 

     oddíl  3.2.) Vymezení zastavitelných ploch  

 

Krajková 

 

Z 7 – plocha pro BV severně nad centrem obce na jejím okraji - plochy jsou definovány 

pro venkovské bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, , jedná se  o 

jednostrannou zástavbu podél stávající komunikace 

         celková kapacita lokality je cca 1 RD 
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Z 12 – plocha pro BV jižně pod centrem obce v proluce mezi stávající zástavbou - 

plocha je definována pro venkovské bydlení a je určena pro výstavbu rodinných domů, na 

ploše jsou původní základy pro dvojdomky 

 

 

celková kapacita lokality je cca 4 RD 

 

Z 15 – plocha pro BV jižně pod centrem obce na jejím okraji - plochy jsou definovány 

pro venkovské bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů, , jedná se  o zástavbu 

podél stávajících komunikací, na ploše jsou původní základy pro dvojdomky 

         celková kapacita lokality je cca 6 RD 

 

Z 19 - plocha BV jih - jižní část obce - je definována pro venkovské bydlení, jedná se 

převážně o oboustrannou zástavbu stávající  komunikace a částečně o jednostrannou zástavbu 

stávající komunikace 

kapacita plochy je cca 10 RD 

kapacita plochy je cca 8 RD 

 

Z 21 – plocha pro BV na jihovýchodním okraji obce za vodojemem - plochy jsou 

definovány pro venkovské bydlení a jsou určeny pro výstavbu rodinných domů,  jedná se  o 

zástavbu podél stávajících komunikací 

celková kapacita lokality je cca 2 RD 

celková kapacita lokality je cca 1 RD 

 

Květná 

 

Z 27 - plocha VD  - je definována pro drobnou výrobu a služby a je určena pro výstavbu  

zařízení drobné výroby a služeb, jedná se o využití devastované plochy po bývalém statku,  

rozsah plochy je cca 5,6 ha 

rozsah plochy je cca 2,9 ha 

 

Libnov  

  

Z 58 – plocha pro VZ na východním okraji lokality - je definována pro rozšíření 

stávajícího areálu zemědělské výroby“ 

 

 

 

 Anenská Ves   

 

„Z 59 - plocha BV na severním okraji lokality - je definována pro vesnické bydlení, 

jedná se o zástavbu v proluce stávajících ploch BV ve vazbě na stávající zástavbu 

kapacita plochy je cca 4 RD“ 

 

 

Kapitola 5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 

krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 

nerostů 
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Oddíl  5.1.) Koncepce uspořádání krajiny 

 

Koncepce uspořádání krajiny je založena na vymezení ploch s danými funkčními 

charakteristikami, které zajišťují plnění funkcí krajiny jako přírodního prostředí i jako 

prostředí pro zemědělskou výrobu.  

V rámci tohoto členění jsou vymezeny plochy přírodní, kde je kladen důraz na ochranu 

přírodního a krajinného rázu prostředí a vymezení sleduje vymezení prvků ÚSES. 

Dále jsou vymezeny plochy pro zemědělskou produkci, kde se počítá s potlačením 

přírodního prvku ve prospěch zemědělské výroby.  

Plochy, kde není ani jedna z vyjmenovaných funkcí převažující jsou vymezeny jako 

plochy smíšené. 

V zastavěných územích jsou dále vymezeny plochy sídelní zeleně, které jsou 

nezastavitelné a slouží ke stabilizaci přírodních ploch v obytném prostředí 

 

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

 
Plochy sídelní zeleně – parky (ZS)  
Plochy zahrnují pozemky zeleně v sídle, veřejně přístupné, sloužící k rekreaci a 

odpočinku a trvale nezastavitelné.  
 

Plochy přírodní (P)  

Plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a 

ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, zahrnují pozemky , kde je přírodní 

složka výrazně dominantní a nesmí být potlačována, ojedinělé plochy jinak využívané nesmí 

být rozšiřovány. Plochy přírodní zahrnují pozemky  v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, 

pozemky v ostatních zvláště chráněných územích,  pozemky biocenter  a výjimečně pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury. 

 

Plochy zemědělské (Z)  

Plochy zemědělské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující 

zemědělské využití a zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, rozptýlené 

zeleně, mezí, teras a terénních úprav, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro 

zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

Plochy lesní (L)  

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky 

staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území (S)  

Plochy zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu bez rozlišení převažujícího 

způsobu využití s možností provozování zemědělské výroby ve formě spásání, případně 

produkce píce. 
 

Plochy vodní  

Plochy vodní zahrnují  vodní toky a vodní plochy.  

 

„Plochy sídelní zeleně-parky (ZS) 

Hlavní využití 
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- pozemky veřejné zeleně v sídle  
 

Přípustné využití 
- pozemky zeleně v sídle veřejně přístupné s charakterem parkových úprav, sloužící k 

rekreaci a odpočinku 
- stavby drobné architektury – terasy, schodiště, zídky, altány, kašny, pítka a lavičky 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- hřiště dětská, víceúčelová 

- vodní toky, plochy 

- občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky 

 

Nepřípustné využití 

     -jakékoliv trvalé stavby nesloužící pro obsluhu a využívání území 

 

 

Plochy přírodní (P) 

 Hlavní využití : 

        -  nezastavěné plochy kulturní krajiny s převažující přírodní funkcí vymezené za účelem    

          zajištění  ochrany přírody a krajiny 

 

Přípustné využití : 

        -   plochy na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční 

      funkce je potlačena     

        -   památné stromy s ochranným pásmem   

        -   registrované významné krajinné prvky 

        -   rozptýlená zeleň  

        -   vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích 

        -   změna kultury v prvcích ÚSES 

        -   výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin 

        -   likvidace invazních a nemocných druhů 

        -   stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

        -   plochy evropsky významných lokalit 

        -   zvláště chráněné plochy a pozemky smluvně chráněné 

        -   prvky ÚSES 

        -   vodní plochy, včetně rybochovných  

 

 Nepřípustné využití : 

        -  hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy  

        -  zakládání skládek 

        -  rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

        -  těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku 

        -  provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti,  

           struktuře a funkci ekosystémů 

        -  odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního fondu 

   

Podmíněně přípustné využití : 

        - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní   

            infrastrukturu, realizace neveřejné dopravní a technické infrastruktury pouze   

            v případě, že není možné jiné řešení, funkce hlavní nebude na okolních pozemcích  

            omezena 
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        - realizace vodních děl na vodních tocích a vodních nádrží včetně rybochovných, pokud 

jsou v souladu s ochranou přírody 

        -  výstavba zařízení technické infrastruktury, pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto 

           stavbách se upřednostňují ekologické formy 

        -  oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin 

 

 

Plochy zemědělské (Z)  

Hlavní využití : 

          - nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek 

propřevažující zemědělské využití a zemědělskou produkci (ZPF) 

 

Přípustné využití : 

 - plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné prvovýroby) 

 - plochy vodních nádrží, včetně ploch určených pro intenzívní chov ryb a vodní 

drůbeže 

 - nezemědělská půda, nezbytná pro zajišťování zemědělské produkce 

 - pěstování bylin a dřevin k energetickému využití 

 - vedení tras cyklo i turistických včetně drobného mobiliáře 

 - zakládání prvků pro snižování ohroženosti území 

          - pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (silážní žlaby, přístřešky 

pro dobytek apod.) 

    -  půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření     

          -  pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

          -  vymezení ploch místního ÚSES 

    -  zpevněné a nezpevněné lesní cesty 

    -  vodní plochy včetně rybochovných,  

 

Nepřípustné využití : 

  - využívání území k zastavění mimo stavby přímo související se zemědělskou 

prvovýrobou   

  -  rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem  

  -  odnětí pozemků k plnění funkcí pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou 

      vymezeny tímto ÚP 

 

Podmíněně přípustné využití :                  

       -  vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu  

       -  umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že   

           neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému 

           záboru  zemědělských pozemků    

 

 

Plochy lesní (L)  

Hlavní využití : 

          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce 

 

Přípustné využití : 

          - hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů nebo 

lesních   hospodářských osnov  

          - výstavby a údržba lesní dopravní sítě 
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    - půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření  

    - vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na zpevněných i nezpevněných  

lesních cestách  

          -  jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti  

          -  vymezení ploch místního ÚSES 

          -  plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů                   

             (obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa 

          -  zpevněné a nezpevněné lesní cesty 

          -  vodní plochy, včetně rybochovných 

 

Nepřípustné využití : 

    -  využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo 

       rozšiřování  stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem  

    -  odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou 

       vymezeny tímto ÚP 

 

Podmíněně přípustné využití:          

-   umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky…) a to pouze na   

plochách, které jsou přirozeně bez dřevinné vegetace 

-   umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související 

s lesní výrobou 

-   vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo 

k nelogickému dělení lesních pozemků 

-   umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, 

že neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i 

dočasnému záboru lesních pozemků 

 

  

Plochy smíšené nezastavěného území (S)  

Hlavní využití : 

         -  nezastavěné plochy kulturní krajiny vymezené za účelem polyfunkčního využíván 

krajiny 

    

Přípustné využití : 

        - lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků 

        - plochy vodních nádrží včetně rybochovných 

        - plochy, na kterých musí být ochrany přírody respektována i v případě zastoupení  

dalších funkcí                             

        -  při zemědělském a lesním  hospodaření se nejedná o intenzivní formy 

        -  registrované významné krajinné prvky 

        -  rozptýlená zeleň  

        -  vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích 

        -  změna kultury v prvcích ÚSES 

        -  výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin 

        -  likvidace invazních a nemocných druhů 

        -  stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

  -   pozemky dopravní a technické infrastruktury 

  -   vodní plochy, včetně rybochovných 
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Nepřípustné využití : 

  - umisťování staveb, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou výrobou vázanou  

na daný půdní fond 

  -   hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie 

  -   měnit vodní režim pozemků a rozšiřovat rozsah melioračních prací 

  -   provádět terénní úpravy značného rozsahu 

 

 

 

 

 

 

Plochy smíšené nezastavěného území-rekreace (NSr)  

Hlavní využití 

- pozemky určené pro rekreaci s převažujícím podílem zeleně umožňující sezónně 

shromažďování a pobyt rekreantů 

 

Přípustné využití 

- nepobytová loučka s udržovaným travním porostem s možností výsadby dřevin 

- doprovodné stavby sloužící pro obsluhu tohoto území za předpokladu, že nebude 

omezen pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně a případné částečné 

zemědělské využití ploch.  

- víceúčelová hřiště lavičky, sociální zařízení sezónního typu pouze mobilní 

sjezdovka s vlekem včetně zařízení sloužících jeho provozu 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

Nepřípustné využití 
-   veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 
Podmíněně přípustné využití : 
-    altány a přístřešky pouze jako dočasné stavby 

 

Plochy vodní  

      Hlavní využití : 

          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou 

   

 Přípustné využití : 

          - mokřady a mokřiny 

    - dočasné vodní plochy 

          -  jiné prohlubeniny naplněné vodou  

          -  otevřené meliorační kanály 

        -  pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 

           vodohospodářské využití:  

          -  řeky a potoky      

          -  plavební kanály a stoky 

          - jezera, rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovu ryb a vodní    

       drůbeže) 

          -  přehrady 

 

Nepřípustné využití : 
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          -  umisťování dálkových produktovodů  

          -  vytváření bariér, zakládání skládek 

          -  snižování kvality a kvantity vod 

          -  změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně  

    -  umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním     

       úřadem 

          - odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či 

vodní  plochy 

 

Podmíněně přípustné využití :                 

          -odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou 

v rozporu  s ostatními funkcemi v území       

          - těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí    

            vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato   

činnost povolena vodoprávním úřadem 

          - odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké 

            budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku 

          -zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze 

se souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody  

          -zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů 

 

 

 

     Kapitola  6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu 

 

 

Plochy bydlení hromadného (BH)  

Plochy zahrnují pozemky staveb  bytových domů, pozemky související dopravní a 

technické infrastruktury  a veřejných prostranství, pozemky staveb pro malá obchodní 

zařízení (do 1000m2), veřejné stravování a služby, staveb pro školství a kulturu, zdravotnictví 

a sociální péči a staveb pro sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a jsou slučitelné 

s bydlením. 

 Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro malá obchodní zařízení, veřejné 

stravování a služby, stavby pro školství a kulturu, zdravotnictví a sociální péči a stavby pro 

sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení.  

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu. 

 

  Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 4p 

 

 

Plochy bydlení vesnického (BV)  

Plochy zahrnují pozemky staveb  rodinných domů s odpovídajícím zázemím užitkových 

zahrad s možností chovu domácích zvířat, pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury  a veřejných prostranství je  
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Přípustné jsou zde stavby pro rodinné bydlení s užitkovými zahradami, stavby pro chov 

domácích zvířat, rekreační domky a chalupy a dále stavby pro obchod, veřejné stravování, 

služby a drobnou výrobu, zajišt'ující obsluhu tohoto území a zahradnictví.  

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

 

 

Plochy smíšené obytné - městské (SM)   

Plochy zahrnují pozemky staveb obytných domů, pozemky související dopravní a 

technické infrastruktury  a veřejných prostranství, pozemky staveb pro obchod, správu, 

služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a staveb pro kulturu, zdravotnictví a sociální 

péči, staveb pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot.  

 Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro obchod, správu, služby, veřejné 

stravování a dočasné ubytování a stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro 

sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot.  

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví 

 

 

Plochy smíšené vesnické  (SV)   

Plochy zahrnují pozemky staveb pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových 

zahrad s možností chovu domácích zvířat, staveb pro zemědělská a lesnická zařízení a staveb 

a zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim přináležejících bytů, ostatní obytné budovy, 

zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, staveb pro maloobchod, místní správu, 

služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a staveb pro kulturu, zdravotnictví a sociální 

péči, staveb pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot.  

Přípustné jsou zde stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s 

možností chovu domácích zvířat, stavby pro zemědělská a lesnická zařízení a stavby a 

zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim přináležejících bytů, ostatní obytné budovy, 

zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce, stavby pro maloobchod, místní správu, 

služby, veřejné stravování a dočasné ubytování a stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální 

péči, stavby pro sport a veřejně čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné jsou stavby pro 

průmyslovou výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

 

Plochy smíšené obytné -  rekreace  (SR)  

Plochy zahrnují pozemky staveb pro  rodinné bydlení  se zázemím užitkových zahrad a s 

chovem drobného hospodářského zvířectva, staveb rekreačních domků a chalup a 

jednotlivých rekreačních zahrádek, staveb pro veřejné ubytování a stravování, maloobchod, 

kulturu, zdravotnictví, školství, sociální péči, sportovní zařízení a  služby, které slouží pro 

obsluhu tohoto území.  
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        Přípustné jsou zde stavby rodinných domů se zázemím užitkových zahrad a s chovem 

drobného hospodářského zvířectva, stavby rekreačních domků a chalup a jednotlivých 

rekreačních zahrádek. Dále pak stavby pro veřejné ubytování a stravování, maloobchod, 

kulturu, zdravotnictví, školství, sociální péči, sportovní zařízení a  služby, které slouží pro 

obsluhu tohoto území.  

        Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 30 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

 

 

Plochy lehké výroby, výrobních služeb a skladování (VD)  

Plochy zahrnují pozemky staveb  pro lehkou a drobnou výrobu a služby všeho druhu a 

staveb pro skladování, dále pak staveb pro obchod, administrativu, správu, vědu, výzkum, 

stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a veřejné čerpací stanice 

pohonných hmot.  

Přípustné jsou zde stavby pro drobnou výrobu a služby všeho druhu a stavby pro 

skladování, dále pak stavby pro obchod, administrativu, správu, vědu, výzkum a veřejné 

čerpací stanice pohonných hmot.  

Nepřípustné jsou stavby pro bydlení a stavby pro průmyslovou výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p, 7m úroveň římsy 

 

 
Plochy  zemědělské a lesnické výroby  (VZ)  
Plochy zahrnují pozemky staveb  pro zemědělskou a lesnickou výrobu včetně  bytu 

majitele a správce  a  staveb ostatních zemědělských zařízení. 
 Přípustné jsou zde stavby pro zemědělskou a lesnickou výrobu včetně  bytu majitele a 

správce  a  stavby ostatních zemědělských zařízení.  
Nepřípustné jsou stavby pro bydlení 
 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 50 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p, 6m úroveň římsy 

 

 

Plochy rekreace individuální (RI) je určeno pro stavby  individuální rekreace. Přípustné 

jsou zde stavby rekreačních domků a chalup případně i mimo zastavěné území jednotlivě 

nebo v malých skupinách s minimálním zázemím a s relativně nízkým standardem. 

Nepřípustné jsou stavby pro průmyslovou výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 20 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 
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Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) 

Plochy zahrnují pozemky pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení sociální péče, 

zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, veřejnou správu,  a s nimi související stavby ochranu 

obyvatel a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví 

 

 

Plochy občanského vybavení  - komerční vybavenost (OK)  

Plochy zahrnují pozemky pro stavby a zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování 

a stavby pro dočasné ubytování. 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 50 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

 

 

Plochy občanského vybavení  - sportu (OS)  

Plochy zahrnují pozemky pro  aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu 

a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.  

 

 

Plochy občanského vybavení – pohřebiště (OH)  

Plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných 

lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí a pozemky související dopravní 

a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

 

 

 

 

Plochy rekreace hromadné ( RH)  

Plochy zahrnují pozemky ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a 

střediscích se zastoupením hotelů, penzionů, a ostatních ubytovacích zařízení a zahrnují 

zpravidla pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, 

například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních 

koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují 

kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Plocha je určena pro  umístění koupaliště včetně zařízení sloužících jeho provozu. 

 

 

Plochy smíšené nezastavěného území - rekreace  (NSr)  

Plochy zahrnují pozemky určené pro rekreaci s převažujícím podílem zeleně a s jedním 

převládajícím způsobem využití. Lze zde umist'ovat pouze doprovodné stavby sloužící pro 

obsluhu tohoto území za předpokladu, že nebude omezen pro plochu charakteristický vysoký 

podíl zeleně a zemědělské využití ploch.  

Plocha je určena pro umístění vleku a sjezdovky včetně zařízení sloužících jeho 

provozu. 
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Plochy technického vybavení (TV)  

Plochy zahrnují pozemky staveb a zařízení pro zásobování el.energií, vodou, plynem, 

teplem, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadu a telekomunikační 

zařízení.  

 

 

Plochy pro dopravu silniční (DS) 

Plochy zahrnují plochy pozemních komunikací, parkovišt' a odstavných stání, garáží, 

zařízení pro hromadnou dopravu a dopravu a veřejná prostranství. 

 

 

Plochy pro dopravu drážní (DZ) 

Plochy zahrnují plochy, plochy drážní dopravy a zařízení pro drážní dopravu. 

  

 

Plochy pro dopravu leteckou (DL) 

Plochy zahrnují plochy letiště a zařízení pro leteckou dopravu.    

 

Plochy bydlení hromadného (BH)  

 

Hlavní využití 

- stavby bytových domů se  zázemím obytné zeleně 

 

Přípustné využití 

- stavby bytových domů 

- stavby pro malá obchodní zařízení (do 1000m2) 

- stavby pro veřejné stravování a služby 

- stavby pro školství a kulturu 

- stavby pro zdravotnictví a sociální péči a stavby pro sport 

- garáže sloužící pro obsluhu území 

- provozy nerušících služeb pro obsluhu tohoto území 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

- víceúčelová hřiště 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 4p 

- minimální % ozelenění 20% 

 

 

Plochy bydlení venkovského (BV)  

Hlavní využití 



                                                                                                              Změna č. 1 ÚP Krajková 

 66 

- stavby rodinných domů s užitkovými zahradami 

 

Přípustné využití 

- stavby rodinných domů s užitkovými zahradami 

- stavby pro chov domácích zvířat, rekreační domky a chalupy  

- stavby pro školství, maloobchod, veřejné stravování a služby včetně ubytování 

 -stavby pro drobnou výrobu, zajišťující obsluhu tohoto území  

- stavby pro zahradnictví 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství, 

- víceúčelová hřiště, 

- garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku - 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

- minimální % ozelenění 40% 

 

 

Plochy smíšené obytné-městské (SM)  

Hlavní využití 

- stavby obytných domů s podílem služeb a nerušící výroby 

 

Přípustné využití 

- stavby obytných domů  

- stavby pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování   

- stavby pro kulturu, zábavní zařízení, školství, zdravotnictví a sociální péči 

-stavby pro sport 

- rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím 

- nerušící řemeslné provozy 

- nerušící zařízení drobné výroby a výrobních služeb 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku  –60 
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     - výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví 

- minimální % ozelenění  20% 

 

Plochy smíšené obytné-venkovské (SV)  

Hlavní využití 

- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu 

domácích zvířat  

 

Přípustné využití 

- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu 

domácích zvířat   

- stavby pro zemědělská a lesnická zařízení    

- stavby pro zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim přináležejících bytů   

- nerušící řemeslné provozy 

- ostatní obytné budovy 

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce 

- stavby pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování 

- stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči 

- stavby pro sport 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

- minimální % ozelenění  40% 

 

Plochy smíšené obytné -  rekreace  (SR)  

 

Hlavní využití 

- stavby pro rodinné bydlení a stavby rekreačních domků a chalup 

 

Přípustné využití 

- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu   

       domácích zvířat   

- stavby rekreačních domků a chalup 

- stavby jednotlivých rekreačních zahrádek     

- stavby pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování 

- stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči 

- stavby pro sport 
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- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

         

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu  

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 30 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

- minimální % ozelenění  40% 

 

 

Plochy drobné výroby a skladování (VD)  

Hlavní využití 

- stavby pro lehkou a drobnou výrobu a služby všeho druhu  

 

Přípustné využití 

- stavby pro lehkou a drobnou výrobu a služby všeho druhu     

- řemeslné provozy všeho druhu 

- stavby pro skladování     

- stavby pro obchod, administrativu, správu, vědu, výzkum, školství, zdravotnictví, sociální    

  služby   

- veřejné čerpací stanice pohonných hmot  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení a stavby pro průmyslovou výrobu  

 

Podmínky prostorového uspořádání 

-  koeficient míry zastavění pozemku – 60 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p, 7m úroveň římsy  

- minimální % ozelenění  10% 

 

 

Plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ)  

Hlavní využití 

- stavby pro zemědělskou velkovýrobu a staveb stavby pro lesnickou výrobu  

 

Přípustné využití 

 -pozemky staveb pro zemědělskou velkovýrobu a staveb pro skladování, včetně  bytu   

majitele a správce a stavby ostatních zemědělských zařízení. 

 - pozemky staveb  pro lesnickou výrobu 

      -pozemky staveb pro administrativu 

      - stavby pro skladování  
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 - kůlny, garáže 

 - pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 - veřejná prostranství 

  

Nepřípustné využití 

     -stavby pro bydlení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 50 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p, 6 m úroveň římsy 

-  minimální % ozelenění  10% 

 

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) 

 

Hlavní využití 

- stavby pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická 

zařízení, kulturní zařízení, veřejnou správu 

 

Přípustné využití 

-stavby pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení sociální péče, zdravotnická 

zařízení, kulturní zařízení, veřejnou správu 

- garáže jako součást areálů 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu  

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 40 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví 

- minimální % ozelenění  25% 

 

 

Plochy občanského vybavení  - komerční vybavenost (OK)  

Hlavní využití 

- stavby pro stavby a zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování a stavby pro dočasné 

ubytování. 

 

Přípustné využití 

-stavby a zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování, ubytování 

-pozemky obchodu (možno plošně omezit) 

zařízení cestovního ruchu 

    - zařízení zábavy 
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- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

- veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 

 

  -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na   

dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních 

služeb 

 -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

-       koeficient míry zastavění pozemku – 50 

-       výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví 

-       minimální % ozelenění  25% 

 

Plochy občanského vybavení – sport (OS) 

 

Hlavní využití 

- pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti  

 

Přípustné využití 

- pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu- sportovní 

areály 

     - sportovní haly, nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a 

technického zázemí 

- zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven , 

ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

     - zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného danou  

funkcí, pozemky související dopravní infrastruktury, související technické infrastruktury, 

veřejná prostranství. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení, stavby pro rekreaci 

 

Podmínky prostorového uspořádání : 

 - koeficient míry využití území KZP : 50  

 - výšková hladina nad okolním terénem : max. 2 p + podkroví 

 - minimální % ozelenění : 25  

 

 

Plochy občanského vybavení – pohřebiště (OH)  

 

Hlavní využití 

pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků 

včetně technického zázemí  

 

Přípustné využití 
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-  pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských 

   ostatků  

- plochy hřbitovů včetně technického zázemí  

-krematoria se smuteční síní 

- administrativní budovy, márnice kaple, kostely, doprovodné služby (např. prodej květin) 

-pozemky související dopravní a  technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 

 

Plochy rekreace hromadné (RH)  

Hlavní využití 

- pozemky, ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích se   

  zastoupením hotelů, penzionů, kempů  

 

Přípustné využití 

     - pozemky, ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích se  

       zastoupením hotelů, penzionů, kempů, koupaliště 

- zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství,   

  občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient míry zastavění pozemku – 10 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1p  

- minimální % ozelenění  60% 

 

Plochy rekreace individuální (RI)  

Hlavní využití 

- pozemky, ve kterých převažuje individuální rekreace  

 

Přípustné využití 

- pozemky, ve kterých převažuje individuální rekreace  

- stavby rekreačních domků a chalup případně i mimo zastavěné území jednotlivě nebo v 

malých skupinách s minimálním zázemím a s relativně nízkým standardem  

- zahrádkové osady 

- objekty stravování a maloobchodu 

- objekty a plochy sportu, víceúčelová hřiště 

 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

veřejná prostranství 

 

Nepřípustné využití 
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- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro  

průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení 

 

Podmínky prostorového uspořádání 

-  koeficient míry zastavění pozemku – 30 

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví   

- minimální % ozelenění  50% 

 

 

Plochy technického vybavení (TV)  

Hlavní využití 

         -  plochy areálů technické infrastruktury   

  

Přípustné využití 

- pozemky staveb a zařízení pro zásobování el.energií, vodou, plynem, teplem, odvádění a 

čištění odpadních vod a telekomunikační zařízení 

     - zařízení na vodovodech a kanalizacích: úpravny vody, vodojemy, ČOV, čerpací stanice 

     -  zařízení na energetických sítích: regulační stanice, rozvodny VN, MVE 

-  telekomunikační zařízení 

-  manipulační plochy  

-  přístupové a obslužné komunikace                                  

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     - koeficient míry zastavění pozemku – nestanovuje se  

- výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1p+p 

- minimální % ozelenění -  nestanovuje se 

 

 

Plochy pro dopravu silniční (DS)  

Hlavní využití 

-plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení 

 

Přípustné využití 

-plochy pozemních komunikací, parkovišt' a odstavných stání, garáží,  

-zařízení pro hromadnou dopravu, dopravu a veřejná prostranství. 

-čerpací stanice pohonných hmot, mycí rampy 

- areály údržby  

- technická infrastruktura 

- pozemky náspů, zářezů a izolační zeleně, pozemky mostů a opěrných zdí 

 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 
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     -  nestanovují se 

 

 

Plochy pro dopravu železniční (DZ)  

Hlavní využití 

plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě 

 

Přípustné využití 

- plochy železnice, železničních vleček, nádraží,  

- plochy pro železniční dopravu a veřejná prostranství. 

- správní budovy 

- technická infrastruktura 

 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     -  nestanovují se 

 

 

Plochy pro dopravu leteckou (DL)  

Hlavní využití 

- plochy letiště a zařízení pro leteckou dopravu  

 

Přípustné využití 

- plochy letiště a zařízení pro leteckou dopravu  

- garáže sloužící pro obsluho tohoto území 

- hangáry pro letadla 

- řemeslné objekty pro obsluhu území 

- parkoviště, odstavná stání sloužící pro obsluhu tohoto území 

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství. 

 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

bydlení 

 

    Podmínky prostorového uspořádání : 

     -  nestanovují se 

 

Ve všech plochách je přípustná realizace sítí technické a dopravní infrastruktury. 

 

Vysvětlení pojmů: 

altán – drobná stavba k zajištění ochrany před nepřízní počasí 

drobný mobiliář – vybavení veřejných ploch zeleně sloužící k užívání a údržbě těchto ploch 

nerušící výroba – výrobní zařízení sloužící pro lokalitu vymezené funkce a neobtěžující  

                             životní prostředí nad únosnou míru 

zábavní zařízení – zařízení sloužící organizované hromadné zábavě  

řemeslný provoz – zařízení pro provozování drobné řemeslné výroby 
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           7.1.) Vymezení  veřejně prospěšných staveb 

 

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 

zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. 

 

Dopravní infrastruktura 

 

Krajková 

 

 WD1 - místní komunikace pro zastavitelné plochy Z 10,Z 11 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1386/1, 1825/1, 1386/10, 1861/1, 1861/2, 5/1, 5/2 

 

  WD2 - pěší spojka od zastavitelné plochy Z10 k páteřní komunikaci 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1822, 1365/11, 1357 

 

 WD3 - pěší chodník od centra k Dolině 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1798 

 

 

Technická infrastruktura 

 

Krajková 

 

WT1 - vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro zastavitelné plochy   

             Z 10,Z 11 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č. 1386/1, 1825/1, 1386/10, 1861/1, 1861/2, 5/1, 5/2 

 

WT2 – kanalizační systém sever – střed 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1795/1, 1810/2, 1179, 1810/1, 1749, 1744/1 

 

WT3 – výtlačný kanalizační řad sever - střed    

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1208/1, 1208/2, 535 

 

WT4 – vodovodní přivaděč do Libnova 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1149/3, 1210/1, 1157/1, 1149/1, 1141/1, 1795/1, 1141/3, 1141/4 

             k.ú.Libnov 

             p.p.č.673, 1051, 669/3,  

 

WT5 - vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu k RD za hřbitovem 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1807, 234, 1749 
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WT6 – kanalizační sběrače západ – střed 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1829/1, 1744/9, 1795/1, 1753/1, 200, 1744/3, 57/1, 

 

WT7 – trafostanice západ 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1386/1 

 

WT8 – kanalizační stoky jih – střed 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.134/2, 862, 1757/1 

 

WT9 – kanalizační stoky jih – zastávka bus 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1744/8, 109/1, 1758 

 

WT10 - vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro zastavitelné plochy   

             Z 18,Z 19 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1759/2, 109, 67, 1759/1, 1760/1, 1760/6 

 

WT11 – vedení vodovodu a stl plynovodu do zóny VD východ 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.918/1, 1795/1 

 

WT12 – kanalizační stoka východ 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.1795/10, 431/1, 431/2 

 

WT13 – hlavní kanalizační sběrač na ČOV 

             k.ú.Krajková 

             p.p.č.918/3, 918/2 

             k.ú.Dolina 

             p.p.č.16/1, 18, 660/1, 20, 40 

 

Dolina 

 

WT14 – ČOV 

            k.ú.Dolina 

             p.p.č.660/1 

 

WT15 – kanalizační stoka na ČOV 

             k.ú.Dolina 

             p.p.č.664, 161/18, 665 

 

Květná 

 

WT16 - vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro zastavitelné plochy   

             Z 26,Z 28 

             k.ú.Květná u Krajkové 
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             p.p.č.773, 31/3, 31/1, 724/1, 682/1, 550/1 

 

WT17 – čerpací stanice odpadních vod 

             k.ú.Květná u Krajkové 

             p.p.č 61/3 

 

Anenská ves 

 

WT18 - vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro zastavitelné plochy   

             Z 31 - Z 37 

             k.ú.Hrádek u Krajkové 

             p.p.č843/3, 810/1, 810/2 

 

WT19 – ČOV 

             k.ú.Hrádek u Krajkové 

             p.p.č. 210/3 

 

Hrádek 

 

WT20- vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro zastavitelné plochy   

             Z 39 - Z 43 

             k.ú.Hrádek u Krajkové 

             p.p.č. 792/1, 29/3, 826/2 

             k.ú. Krajková 

             p.p.č. 707/14, 564/1, 1856/1 

 

WT21 – ČOV 

             k.ú.Hrádek u Krajkové 

             p.p.č. 27 

 

Libnou 

 

WT22 - vedení kanalizace, vodovodu a stl plynovodu pro zastavitelné plochy   

             Z 47 – Z50 

             k.ú.Libnov 

             p.p.č. 48/1, 31, 62/4, 997, 1010/1, 1051, 985/12, 1055, 62/1 

 

WT23 – ČOV 

             k.ú.Libnov 

             p.p.č.985/1 

 

U všech ploch jde o vymezení předkupního práva dle § 101 SZ pro obec Krajková. 

 

 

           7.2.) Vymezení veřejně prospěšných opatření 

 

Jako veřejně prospěšná opatření jsou vymezeny následující prvky územního systému 

ekologické stability. 

 

WU 1 – NRBC 1  
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k.ú. Leopoldovy Hamry 

p.p.č. 60, 74/2, 226, 237/1, 289, 290, 291, 292, 387/1, 389/1, 402, 403, 

405, 406, 407/1, 407/3, 410, 416/1, 416/2, 417/1, 418, 419/1, 419/2,  

420/1, 421/1, 422/1, 422/2, 423, 433/1, 435/1, 435/3, 447, 458, 459, 460,  

469, 470, 483/1, 528, 536, 537, 556, 557, 558, 559, 560, 561/1, 561/3, 562, 

563, 564, 566, 570, 571, 576/1, 582, 528/2, 592, 593 

st.p.č..60, .61, .74,  

 

 

WU 2 – RBC 1 

k.ú. Krajková 

p.p.č.1722/7, 1722/1, 1724, 1725, 1842, 1843, 1838/1, 1838/2, 1462/1, 

1462/3, 1462/4, 1462/5, 1462/7, 1462/8, 1462/9, 1651/1, 1651/2, 1651/3, 

1651/4, 1651/5, 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 1623/5,  

 

k.ú. Květná 

p.p.č.156/1, 154/1,  61/1,  739, 105/1, 115/2, 106, 100/3, 100/4, 128, 

134/2, 732, 731/2, 170/2, 741,766, 282, 297/1, 100/2, 242/1, 242/3, 330/1, 

330/2, 340/2, 332, 743/1, 743/2, 742, 748, 320, 328, 747, 371/2, 61/2, 

754/1,  

 

k.ú. Leopoldovy Hamry 

p.p.č.587/2, 497, 624, 144, 2, 165, 18, 14, 2, 51/1, 577/1 

st.p.č..10, .76, .11 

 

k.ú. Markvarec 

p.p.č.419/2, 419/1, 404, 580, 423/3, 578/3, 406/2, 409, 383, 583, 387, 

143/3, 578/1, 309, 584, 237, 575/2, 190,  572/1, 582 

 

WU 3 – RBC 2 

k.ú. Dolina u Krajkové 

 

Část 1 

p.p.č. 393/2, 419, 420/1, 421, 450,  452, 455, 458, 609/1, 609/2, 609/3, 

609/4, 609/5, 610/2, 610/6, 617/1, 617/2, 622/1,  624/1, 624/2, 624/3, 

624/4, 624/5, 624/6, 627/3, 647, 658/2, 658/3, 659/1, 659/3, 697, 701/2,  

702/1 , 703/1, 703/2, 704, 705, 914 

 

Část 2 

p.p.č. 62/2, 66/1,  66/2, 66/3, 79, 81/1, 81/2, 372, 383, 385/1, 671, 674, 

694,  920,  

 

 

WU 4 – RBK 1 

k.ú Leopoldovy Hamry 

p.p.č. 425, 424, 426, 427, 429, 428, 430, 431, 423, 433/2, 433/3, 433/4, 

433/5, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 433/10, 433/11, 433/12, 433/13, 433/14, 

433/15, 433/16, 433/17, 433/18, 433/19, 433/21, 436/1, 439/1, 439/4, 

439/3, 439/6, 439/2, 441/2, 445, 441/1, , 442, , 444, 450, 448, 583/2, 

451/2, 454/2, 454/3, 453/1, 454/1, 575/1, 455, 456/1, 584, 456/2,  464,  



                                                                                                              Změna č. 1 ÚP Krajková 

 78 

466, 582, 480/2, 456, 481, 482, 480/1, 483, 484, 485/4, 486/2, 487, 490/1, 

490/4, 587/1, 587/10, 587/4, 587/3, 587/5, 587/6, 587/7, 587/8, 587/9, 591, 

591/2, 590, 599, 600, 601, 602, 603, 606, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 

612, 613, 615, 616, 617, 618, 619, , 620, 621, 622, 623 

st.p.č. .59, .73, .87  

 

 

WU 5 – MBC 1 

k.ú. Libnov 

p.p.č.389, 393/1, 391 

 

 

WU 6 – MBC 2 

k.ú. Libnov 

p.p.č.511/1, 621, 520/6, 520/7 

 

WU 7 – MBC 3 

k.ú. Libnov 

p.p.č.798/1, 728/1, 798/3, 1034/1 

 

 

 

WU 8 – MBC 4 

k.ú.Krajková 

694/8, 694/20, 694/22, 694/23, 694/24, 694/25, 694/27 

 

WU 9 – MBC 5 

k.ú Hrádek u Krajkové 

p.p.č.160/3, 180/2, 180/1, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4 

 

k.ú Krajková 

p.p.č.604/2, 626/2, 581/1, 650/2, 707/4, 707/2, 564/1,  650/1, 649/2, 579, 

581/2, 563, 564/2, 557/2, 557/3,  

st.547 

 

WU 10 – MBC 6 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.110/1, 110/3, 104/4, 104/6 

 

WU 11 – MBK 1 

k.ú. Libnov 

p.p.č.723/1728/1,  

k.ú Leopoldovy Hamry 

p.p.č. 144 

 

WU 12 – MBK 2 

k.ú. Libnov 

p.p.č.798/3, 798/5, 985/1, 31, 1051, 48/1, 999, 652/1, 582/1, 511/1 

 

WU 13 - MBK 3 
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k.ú Libnov 

p.p.č.511/1, 621, 520/6, 520/7 

 

k.ú Krajková 

p.p.č.974/1, 974/3, 974/4 

 

k.ú Dolina 

p.p.č.215, 161/1, 161/23, 217/2, 161/9, 217/1, 349/3, 349/4, 349/1, 161/12 

 

 

WU 14 – MBK 4 

k.ú. Libnov 

p.p.č.393/1, 313/2, 313/4, 313/1, 313/7, 961 

 

 

WU 15 – MBK 5 

k.ú Libnov 

p.p.č.393/1, 454/1 

 

k.ú Krajková 

p.p.č.970 

 

k.ú Dolina 

p.p.č.588/3, 588/4, 588/5, 217/3 

 

 

WU 16 – MBK 6 

k.ú. Květná 

p.p.č.61/1, 61/3,458, 5/4, 5/6, 5/8, 5/10, 724/1,724/2, 76, 22/1,87, 725/1, 

100/1, 694/11, 694/12, 694/21, 616/5, 616/7, 616/8, 616/9,25/1 

 

WU 17 – MBK 7 

k.ú.Krajková 

p.p.č.287/1, 287/2,318/34,  318/35,  412/1,  412/3, 355/4, 176, 557/2, 

557/3, 564/2 

 

WU 18 – MBK 8 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.184/5, 184/13, 184/21, 190/43, 190/29, 210/3, 210/4, 210/5, 843, 

203, 810/1, 212/1, 198/1, 198/4, 198/5 

 

WU 19 – MBK 9 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.183/1, 116/9, 104/6 

 

WU 20 – MBK 10 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.104/1, 459/2, 548/1,814/1 

 

WU 21 – MBK 11 
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k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.104/1, 548/1, 548/2, 84, 487/4, 633/2 

 

WU 22 – MBK 12 

k.ú Hrádek 

p.p.č. 104/6, 92/1, 92/2, 92/3, 95/3,  88, 30, 33/1, 33/2, 838, 32, 24/1, 24/4, 

24/5, 24/6, 35, 839/1, 664/1, 663/1, 663/3, 663/11, 701/1, 665, 670/1, 

670/2, 670/3, 42/4, 792/1 

st.p.č..8 

 

k.ú Krajková 

p.p.č.486/1 

 

k.ú. Květná 

p.p.č.616/1, 616/3, 616/4, 642/2, 642/3, 642/5,  

 

k.ú. Markvarec 

p.p.č.470/1, 470/2, 550/1, 486/1, 485/6, 479, 458/1, 485/3, 510/1 

 

WU 23 – MBK 13 

k.ú Hrádek 

p.p.č.751/4, 749/1, 830/1, 21/1, 21/2, 21/3,  24/5, 835, 826, 832 

 

k.ú. Markvarec 

p.p.č.570, 143/1, 143/2, 108, 570, 652 

 

WU 24 – MBK 14 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.738, 831 

 

 

WU 25 – MBC 7 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č.740 

 

 

WU 26 – MBC 8 

k.ú.Hrádek u Krajkové 

p.p.č. 633/1, 633/4 

 

 

7.1.) Vymezení  veřejně prospěšných staveb 

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 

zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. 

 

Dopravní infrastruktura 

 

Krajková 

 VD1 - místní komunikace pro zastavitelné plochy Z 10,Z 11          

  VD2 - pěší spojka od zastavitelné plochy Z10 k páteřní komunikaci            
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 VD3 - pěší chodník od centra k Dolině 

              

Technická infrastruktura 

 

Krajková 

VT1 - trafostanice západ 

 

Dolina 

VT2 – ČOV 

 

 

Květná 

VT3 – čerpací stanice odpadních vod   

 

Anenská ves            
VT4 – ČOV 

 

Hrádek 

VT5 – ČOV 

 

Libnov 

VT6 – ČOV 

 

Pro liniové stavby technické infrastruktury bude zřízeno věcné břemeno. 

              

           7.2.) Vymezení veřejně prospěšných opatření 

 

Jako veřejně prospěšná opatření je vymezeno založení  následujících prvků územního 

systému ekologické stability. 

 

VU 1 – MBC 2 

VU 2 – MBC 3 

VU 3 – MBC 4 

VU 4 – MBC 7 

VU 5 – MBC 8 

VU 6 – MBK 1 

VU 7 – MBK 2 

VU 8 – MBK 3 

VU 9 – MBK 4 

VU 10 – MBK 6  

VU 11 – MBK 8 

VU 12 – MBK 9 

VU 13 – MBK 10 

VU 14 – MBK 11 

VU 15 – MBK 12 

VU 16 – MBK 13 

VU 17 – MBK 14 

VU 18 – IP 1 

VU 19 – IP 2 

VU 20 – IP 3 



                                                                                                              Změna č. 1 ÚP Krajková 

 82 

VU 21 – IP4 

VU 22 – IP5 

VU 23 – IP6 

VU 24 – IP7 

VU 25 – IP8 

VU 26 – IP9 

VU 27 – IP10 

VU 28 – IP11 

VU 29 – IP12 

VU 30 – IP13 

 

U všech ploch jde o vyvlastnění dle § 170 SZ pro obec Krajková. 

 

 

IV. Grafická část  odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Krajková  
 

Grafická část  odůvodnění  Změny č.1 Územního plánu Krajková obsahuje následující 

výkresy: 

 

O1a) Koordinační výkres   1 : 5 000 

O1b) Koordinační výkres   1 : 5 000 

O1c) Koordinační výkres   1 : 5 000  

O3a) Výkres předpokládaných záborů  

      půdního fondu   1 : 5 000 

O3b) Výkres předpokládaných záborů  

      půdního fondu   1 : 5 000 

O3c) Výkres předpokládaných záborů  

      půdního fondu   1 : 5 000 

 

jako výřezy těchto výkresů: 

O1) Koordinační výkres   1 : 5 000 

O3) Výkres předpokládaných záborů  

      půdního fondu   1 : 5 000 

 

 

 

Poučení: 

 

Proti Změně č.1 Územního plánu Krajková , vydané formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

 
 
 
……………………………………..                                 ………………………………….. 

            Alena Dytrychová                                                           Ing.Roman Šístek 

     místostarostka obce Krajková                                              starosta obce Krajková 

 


