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Obec Josefov 
____________________________________________________________ 
 

Č. j. :  ……………..          V obci Josefov dne …...…… 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN 

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

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

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

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 

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

 

 

 

vydává  

 

Územní plán Josefov 
 

 

 

A. Textová část Územního plánu Josefov: 

 

1  Vymezení zastavěného území ................................................................................................. str. č. 5 

2  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot …………………….. str. č. 5 

3  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně ........................................................................................................................................... str. č. 5 

4  Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování ......................….........str. č. 12 

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 apod. .......................................................................... str. č. 15 

6  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 

stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 

těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ………………. str. č. 21 

7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................... str. č. 51 

8  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 

právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ..….…... str. č. 53 

9  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ..……………….. str. č. 56 
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10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření ………………………………………..……..………………………...  str. č. 56 

11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci .. 

…………………………………………………………………………………………………………….str. č. 56 

12  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o 

této studii do evidence územně plánovací činnosti …………………………………………...…….str. č. 56 

13  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 stanovení, uzda se bude jednat 

o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené 

lhůty pro jeho vydání ……………………………………………………………………………...…... str. č. 57 

14  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  ………………………………………………….. str. č. 57 

15  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ………………..……. str. č. 57 

16  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ….... str. č. 57 
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1  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

  Hranice zastavěného území Josefov (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 31.3.2013. Tato hranice ZÚ je 

zakreslena na všech výkresech grafické části Územního plánu Josefov (dále jen ÚP) kromě v. č. 3 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech výkresech grafické 

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

 

 

2  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

 Koncepce rozvoje území obce Josefov se nemění. Na území obce se bude rozvíjet  jak obec 

Josefov, tak i sídla Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny a to jako izolovaná sídla v krajině. 

 Mimo souvislé urbanizované území je stabilizována severně od sídla Hřebeny plocha bydlení, 

na Poslední šanci plochy bydlení a rekreace, při jižní hranici řešeného území zastavěná 

plocha lehké výroby, která je dále rozšířena. 

 Rozsáhlý areál hradu a zámku Hartenberg v Hřebenech bude postupně obnoven včetně 

přilehlého lesoparku. 

 V kulturní krajině je navržena zastavitelná plocha Z36 pro rektifikaci směrového oblouku 

přeložené silnice II/181. Současná trasa silnice III. třídy je navržena k sanaci a rekultivaci. 

 

 

3  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

 ÚP nemění urbanistickou koncepci rozvoje obce Josefov a sídel Radvanov, Luh nad Svatavou 

a Hřebeny. 

 Centrem území zůstane je obec Josefov, která se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční 

obytně obslužná obec zajišťující svým obyvatelům podmínky zejména pro bydlení doplněné 

základním zázemím občanské vybavenosti. 

 Sídlo Radvanov se bude i nadále rozvíjet jako obytný satelit obce Josefov, v sídle bude i 

nadále převažovat klidový obytný charakter zástavby. 

 V sídle Luh nad Svatavou se bude i nadále rozvíjet obytně rekreační charakter zástavby se 

zohledněním záplavového území řeky Svatavy. 

 Sídlo Hřebeny se bude i nadále rozvíjet jako obytně obslužné sídlo v úzké vazbě na areál 

hradu a zámku Hartenberg. 

 ÚP navrhuje rozvoj obce především pro bydlení doplněné plochami smíšenými obytnými a 

plochami občanského vybavení v severní a západní části obce. Rozvoj bude doplněn plochou 

výroby a skladování ve východní části obce. Park Novorozenců bude rozšířen. ČOV Josefov 

bude rozšířena a modernizována. 

 V Radvanově budou rovněž převažovat plochy bydlení doplněné plochami veřejných 

prostranství s veřejnou zelení. Jihovýchodně od Radvanova je navržena zastavitelná plocha 

výroby a skladování. Areál pily Herkules při jižní hranici řešeného území bude rozšířen. 

 Zástavba Luhu nad Svatavou bude rozšířena plochami bydlení, smíšenou obytnou plochou a 

plochou rekreace pro zahrádkovou osadu bez možnosti umístění chatek. 
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 Rozvoj sídla Hřebeny je navržen pro bydlení a turistický ruch ve vazbě na areál hradu a 

zámku Hartenberg jako plochy bydlení doplněné o plochy občanského vybavení a dopravní 

infrastruktury. 

 

 

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

 Rozvojová plocha pro rekreaci Z39 vymezená jako rekreace - zahrádkové osady bez možnosti 

chatek je řešena v sídle Luh nad Svatavou jako rozšíření stávajících ploch rekreace - 

zahrádkové osady s možností chatek. 

 Rozvojové plochy občanského vybavení jsou zaměřeny: 

 v obci Josefov na občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední a na 

občanské vybavení - se specifickým využitím - pro pořádání kulturních a 

společenských akcí. 

 v sídle Hřebeny na občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, občanské 

vybavení - se specifickým využitím agroturistika a občanské vybavení - se specifickým 

využitím – areál hradu a zámku Hartenberg. 

 

 Zástavba v obci Josefov a v sídlech Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny si ponechá 

venkovský charakter.  Navržená výstavba nebude vytvářet nové výškové ani hmotové dominanty. 

Půdorysné a hmotové řešení nové výstavby bude korespondovat s historickou hmotovou 

strukturou a parcelací obce. Struktura navržené venkovské zástavby v území na plochách bydlení, 

rekreace, občanského vybavení a smíšených ploch obytných bude uliční s řazením domů podél 

ulic při sledování uliční čáry. Struktura zástavby na plochách výroby a skladování a technické 

infrastruktury není stanovena. 

 Vybrané zastavitelné plochy bydlení – specifické venkovské (BV1) Z1, Z18, Z21 a Z54 v Josefově,  

Z29 v Radvanově a Z42 v Luhu nad Svatavou jsou podmínečně využitelné k rozvoji až po 

prokázání využití min. 75 % součtu ostatních zastavitelných ploch bydlení (BV) vždy v jednotlivých 

sídlech. Tato podmínka se nevztahuje na výstavbu oplocení, na dopravní ani technickou 

infrastrukturu. 

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

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

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

stavebního zákona, v platném znění. 

 Stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich 

užívání – a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s charakteristikou území nebo 

plochy. 

 

 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

   V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území, 

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

   ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy v jedné etapě a to jako dostavbu proluk a 

nevyužitého území ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny. 
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 Zastavitelné plochy 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

Obec Josefov 

Z1 plocha bydlení v severozápadní části obce Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV1 – 3,06 ha 

Z2 plocha bydlení mezi zástavbou v severozápadní 

části obce 

Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV – 0,27 ha 

Z3 plocha bydlení na severním okraji obce u silnice 

III/21030 

Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV – 0,5 ha 

Z4 plocha bydlení na severním okraji obce Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV – 0,72 ha 

Z5 plocha smíšená obytná v severní části obce u 

ČOV 

Luh nad Svatavou Josefov Smíšené obytné – SV – 0,18 ha 

Z6 plocha technické infrastruktury jako rozšíření 

stávající ČOV 

Luh nad Svatavou Josefov Technická infrastruktura – TI – 0,34 ha 

Z7 plocha dopravy jako rozšíření místní 

komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh 

nad Svatavou 

Luh nad Svatavou Josefov Doprava – DS – 1,02 ha 

Z8 plocha bydlení jako dostavba střední části obce Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV – 0,65 ha 

Z9 plocha veřejného prostranství jako místní 

komunikace ve střední části obce 

 Josefov Veřejná prostranství – PV – 0,08 ha 

Z10 plocha bydlení u rybníčka Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV – 0,18 ha 

Z11 plocha veřejného prostranství jako 

shromažďovací prostor u požární zbrojnice 

Luh nad Svatavou Josefov Veřejná prostranství – PV – 0,04 ha 

Z12 plocha občanského vybavení v centrální části 

obce 

Luh nad Svatavou Josefov Občanské vybavení – OM – 0,36 ha 

Z13 plocha veřejného prostranství jako místní 

komunikace v západní části obce  

Luh nad Svatavou Josefov Veřejná prostranství – PV – 0,1 ha 

Z14 plocha smíšená obytná v západní části obce Luh nad Svatavou Josefov Smíšené obytné – SR – 0,89 ha 

Z15 plocha veřejného prostranství za OÚ Luh nad Svatavou Josefov Veřejná prostranství – PV – 0,09 ha 
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Z16 plocha bydlení v centrální části obce u OÚ Luh nad Svatavou Josefov Bydlení – BV – 0,19 ha 

Z17 plocha zeleně specifické jako rozšíření parku 

Novorozenců  

Radvanov Josefov Zeleň – ZX2 – 0,72 ha 

Z18 plocha bydlení jako dostavba východní části 

obce 

Radvanov, Luh nad 

Svatavou 

Josefov Bydlení – BV1 – 2,08 ha 

Z19 plocha výroby ve východní části obce Radvanov, Luh nad 

Svatavou 

Josefov Výroba – VZ – 0,23 ha 

Z20 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

jako izolační pás zeleně ve východní části obce 

Radvanov Josefov Veřejná prostranství – PX2 – 0,05 ha 

Z21 plocha bydlení za kapličkou Radvanov Josefov Bydlení – BV1 – 1,09 ha 

Z22 plocha dopravy jako místní sběrná komunikace 

v jihozápadní části obce 

Radvanov, Luh nad 

Svatavou 

Josefov Doprava – DS – 1,30 ha 

Z23 plocha bydlení v jihovýchodní části obce Radvanov Josefov Bydlení – BV – 0,02 ha 

Z24 plocha bydlení v jižní části obce východně od 

silnice III/21030 

Radvanov Josefov Bydlení – BV – 0,96 ha 

Z25 plocha bydlení v jižní části obce západně od 

silnice III/21030 

Radvanov Josefov Bydlení – BV – 3,70 ha 

Z27 plocha veřejného prostranství jako místní 

komunikace za kapličkou 

Radvanov Josefov Veřejná prostranství – PV – 0,14 ha 

Z28 plocha dopravy jako místní komunikace mezi 

obcí Josefov a sídlem Radvanov 

Radvanov Josefov Doprava – DS – 0,4 ha 

Z53 plocha občanského vybavení se specifickým 

využitím pro pořádání kulturních a 

společenských akcí u hřiště v Josefově 

Radvanov Josefov Občanské vybavení – OX3 – 1,15 ha 

 

 

Z54 plocha bydlení v jižní části obce Radvanov Josefov Bydlení – BV1 – 2,96 ha 
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označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

Sídlo Radvanov 

Z29 plocha bydlení ve východní části sídla Radvanov Radvanov Bydlení – BV1 – 5,94 ha 

Z30 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

v severní části sídla 

Radvanov Radvanov Veřejná prostranství – PX1 – 0,53 ha 

Z31 plocha bydlení jako dostavba historické návsi Radvanov Radvanov Bydlení – BV – 0,28 ha 

 

Z33 plocha dopravy jako přeložka silnice III/21031 

napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice 

II/181 

Radvanov Radvanov Doprava – DX – 1,29 ha 

Z34 plocha bydlení v jihozápadní části sídla Radvanov Radvanov Bydlení – BV – 1,79 ha 

Z35 plocha výroby a skladování jako průmyslová 

zóna jižně od sídla 

Radvanov Radvanov Výroba – VL – 1,69 ha 

Z36 plocha dopravy jako přeložka silnice II/181 Radvanov Radvanov Doprava – DX – 0,79 ha 

Z37 plocha výroby a skladování jako rozšíření areálu 

dřevovýroby při jižní hranici řešeného území 

Radvanov Radvanov Výroba – VL – 1,04 ha 

Z57 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

u Prasečáku 

Radvanov Radvanov Veřejná prostranství – ZV – 1,65 ha 

Sídlo Luh nad Svatavou 

Z38 plocha technické infrastruktury pro umístění 

ČOV v severní části sídla 

Luh nad Svatavou Luh nad 

Svatavou 

Technická infrastruktura – TI – 0,04 ha 

Z39 plocha rekreace jako zahrádkářská osada bez 

možnosti umístění chatek 

Luh nad Svatavou Luh nad 

Svatavou 

Rekreace – RZ2 – 1,19 ha 
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Z40 plocha bydlení jako dostavba jižní části sídla 

pod přejezdem 

Luh nad Svatavou Luh nad 

Svatavou 

Bydlení – BV – 0,58 ha 

Z42 plocha bydlení jako dostavba západní části 

sídla nad přejezdem 

Luh nad Svatavou Luh nad 

Svatavou 

Bydlení – BV1 – 0,56 ha 

Z43 plocha bydlení v jihozápadní části sídla nad 

přejezdem 

Luh nad Svatavou Luh nad 

Svatavou 

Bydlení – BV – 0,15 ha 

Z44 plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla Luh nad Svatavou Luh nad 

Svatavou 

Smíšené obytné – SV – 0,65 ha 

Sídlo Hřebeny 

Z45 plocha občanského vybavení jako rozšíření 

areálu hradu a zámku Hartenberg 

Luh nad Svatavou Hřebeny Občanské vybavení – OX2 – 1,76 ha 

Z46 plocha občanského vybavení jako lesní 

restaurace v severní části sídla 

Luh nad Svatavou Hřebeny Občanské vybavení – OX2 – 0,04 ha 

Z47 plocha bydlení nad statkem v západní části 

sídla 

Luh nad Svatavou Hřebeny Bydlení – BV – 0,37 ha 

Z48 plocha bydlení nad statkem naproti bývalému 

vodojemu v západní části sídla 

Luh nad Svatavou Hřebeny Bydlení – BV – 0,26 ha 

Z49 plocha dopravy jako parkoviště v centrální části 

sídla 

Luh nad Svatavou Hřebeny Doprava – DS – 0,25 ha 

Z51 plocha bydlení u bývalé školy ve východní části 

sídla 

Luh nad Svatavou Hřebeny Bydlení – BV – 0,42 ha 

Z52 plocha zeleně specifické jako historický 

zámecký lesopark 

Luh nad Svatavou Hřebeny Zeleň – ZX1 – 24,69 ha 

Z55 plocha bydlení naproti dvojdomkům 

v jihozápadní části sídla  

Luh nad Svatavou Hřebeny Bydlení – BV – 1,83 ha 

Z56 plocha technické infrastruktury pro umístění 

ČOV na východě sídla  

Luh nad Svatavou Hřebeny Technická infrastruktura – TI – 0,009 ha 
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3. 4 PLOCHY PŘESTAVBY 

 

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

  ÚP navrhuje na území obce tyto plochy přestavby v jedné etapě a to jako přestavbu dnes nefunkčních nebo nevyhovujících objektů a areálů v hranicích ZÚ. 

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

Sídlo Radvanov 

P1 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

jako obnova historického parku na návsi včetně 

sanací garáží 

Radvanov Radvanov Veřejná prostranství – ZV – 0,25 ha 

Sídlo Hřebeny 

P2 plocha občanského vybavení jako přestavba 

statku 

Luh nad Svatavou Hřebeny Občanské vybavení – OX1 – 1,15 ha 

P3 plocha smíšená obytná jako přestavba bývalé 

drážní budovy 

Luh nad Svatavou Hřebeny Smíšené obytné – SV – 0,03 ha 

P4 plocha občanského vybavení jako přestavba 

areálu bývalého zámeckého pivovaru 

Luh nad Svatavou Hřebeny Občanské vybavení – OX2 – 1,03 ha 

P5 plocha občanského vybavení jako obnova 

areálu hradu a zámku Hartenberg včetně 

Cikánského dvora 

Luh nad Svatavou Hřebeny Občanské vybavení – OX2 – 1,39 ha 

P6 plocha občanského vybavení jako přestavby 

bývalého špýcharu a bývalé školy 

Luh nad Svatavou Hřebeny Občanské vybavení – OM – 0,30 ha 
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

  Sídelní zeleň je v území vymezena jako plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení nebo plochy 

zeleně. 

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

zastavitelných plochách a plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství nebo ve 

vybraných lokalitách jako plochy zeleně. Jsou rozlišována veřejná prostranství - se specifickým 

využitím - veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - 

ochranná a izolační zeleň (PX2) a veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky (ZV). Vybrané plochy 

veřejně přístupné zeleně jsou dále řešeny jako plochy zeleně se specifickým využitím – lesopark 

(ZX1) nebo plochy zeleně se specifickým využitím – park Novorozenců (ZX2). Vybrané soukromé 

vyhrazené zahrady jsou v území stabilizovány bez možnosti výstavby. 

  V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy veřejných prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, a 

plochy zeleně na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.  Rozvojové plochy veřejných prostranství s 

veřejnou zelení a plochy zeleně jsou zakresleny i na v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 

1:5 000 a na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

 

 Rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jsou vymezeny: 

 v obci Josefov jako plocha Z20 pro PX2  

 v sídle Radvanov jako plocha Z30 pro PX1 a plochy Z57 a P1 pro ZV 

 Rozvojové plochy zeleně jsou vymezeny: 

 v sídle Hřebeny jako plocha Z52 pro ZX1 

 v obci Josefov  jako plocha Z17 pro ZX2 

   

  Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu a ploch občanského vybavení, 

smíšených obytných, výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň u RD nebo 

staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení  nebo rekreace.  

 

 

4  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ   

 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

  Na území obce je řešena doprava silniční a železniční a zohledněna doprava letecká. 

  V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 2 Hlavní 

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

 

4.1.1 Silniční doprava 

 Koncepce silnic II. a III. třídy na území obce bude změněna. Silnice II/181 bude přeložena do trasy 

stávající silnice III/21031. Směrový oblouk na přeložené silnici II/181 bude napřímen ve vymezené 

zastavitelné ploše Z36 do zcela nové trasy.   

 Sídlo Radvanov bude dopravně napojeno přeložkou silnice III/21031 z jihovýchodu přímo na 

přeložku silnice II/181. Stávající trasa silnice III/21031 mezi Josefovem a Radvanovem bude 

převedena na místní komunikaci. 

 Jako další rozvojové plochy dopravní infrastruktury silniční jsou v území řešeny zejména parkoviště 

v Hřebenech, rozšíření místní sběrné komunikace mezi Josefovem a Luhem nad Svatavou, místní 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 13 

sběrná komunikace v Josefově, místní obslužné komunikace v Josefově, v Radvanově a mezi 

Josefovem a Radvanovem. 

 Podél řeky Svatavy bude zbudována regionální cyklostezka. V trase narovnaného oblouku na 

přeložce silnice II/181 bude přeložena i cyklotrasa č. 2179. 

 Ostatní navrhované obslužné místní komunikace jsou v ÚP řešeny jako součást ploch veřejného 

prostranství v jihozápadní, západní a střední části obce. 

   

4.1.2 Železniční doprava 

  Drážní budova na zastávce Hřebeny na regionální železniční trati č. 145 Sokolov – Kraslice bude 

přestavěna na plochu smíšenou obytnou. 

 

4.1.3 Letecká doprava 

  Ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata bude v řešeném 

území i nadále zohledněno. 

 

 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

  V grafické části ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i 

plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

 

4.2.1 Vodní hospodářství 

 Stávající koncepce zásobování území obce pitnou vodou veřejným vodovodem napojeným na 

skupinový vodovod Horka s využitím vodojemu Markvarec a vodojemů Josefov bude zachována a 

dále rozvíjena. Rozvojové plochy v obci Josefov  a sídlech Radvanov, Luh nad Svatavou a 

Hřebeny budou na  tento systém zásobování pitnou vodou napojeny kromě plochy přestavby P3 

v sídle Hřebeny, která bude napojena na vodovod Horka z redukční šachty pro Luh nad Svatavou, 

vodovod bude veden v trase cyklostezky podél železnice. 

 Stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách 

v jednotlivých sídlech. 

 Stávající koncepce likvidace odpadních vod v řešeném území bude výrazně změněna: splaškové 

vody z Josefova a Radvanova budou svedeny oddílnou splaškovou kanalizací případně výtlačnou 

splaškovou kanalizací do rozšířené a modernizované ČOV Josefov (Z6), kde budou likvidovány. 

Splaškové vody z Hřebenů budou svedeny oddílnou splaškovou kanalizací do nové ČOV Hřebeny 

(Z56), kde budou likvidovány. Toto řešení nevylučuje možnost převedení splaškových vod ze sídla 

Hřebeny čerpacími stanicemi odpadních vod a výtlačnou splaškovou kanalizací do kanalizačního 

systému obce Josefov a dále do ČOV Josefov, kde budou likvidovány. Splaškové vody ze 

zastavitelné plochy Z37 budou svedeny do kanalizačního systému města Habartov na ČOV 

Habartov, kde budou likvidovány. Splaškové vody sídla Luh nad Svatavou budou splaškovou 

kanalizací svedeny do nové ČOV Luh nad Svatavou (Z38), kde budou likvidovány. Odpadní vody 

rozvojové plochy P3 budou likvidovány individuálně.  

 Dešťové vody z území budou po zadržení svedeny kombinací otevřených příkopů a dešťové 

kanalizace do řeky Svatavy nebo do bezejmenné vodoteče. 
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4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

  ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic 

a venkovním vedením VN 22kV. Stávající trafostanice budou osazeny na plný příkon. Na území obce 

budou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy. V sídle Radvanov bude 

přeložena stávající trafostanice TS4 s příkonem 400 kVA včetně vedení 22 kV na parcelu 39/7, k. ú. 

Radvanov.  

  Fotovoltaické panely mohou být na řešeném území umístěny na střeše nebo fasádě objektů.   

 

4.2.3 Zásobování plynem 

     Stávající koncepce zásobování území plynem bude výrazně změněna: 

     STL plynovod bude přiveden do řešeného území z jihu z území sousedního města Habartov. 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby obce Josefov a sídel Radvanov, Luh nad Svatavou i Hřebeny 

budou na tento systém zásobování plynem postupně napojeny. 

 

4.2.4 Zásobování území teplem 

    ÚP nenavrhuje na území žádnou centrální soustavu zásobovaní teplem. ÚP zachovává na území 

stávající systém individuálního vytápění objektů s důrazem na ekologicky únosné palivo a obnovitelné 

zdroje. 

 

4.2.5 Vnější sdělovací prostředky 

    Stávající podmínky na území k napojení zástavby na sdělovací rozvody budou zachovány.   

 

4.2.6 Nakládání s odpadem 

   ÚP zachovává dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i 

nadměrného odpadu z území obce dle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpadem. ÚP 

stabilizuje beze změny areál sběrného dvora v Josefově. 

   Zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené bydlení, rekreaci, občanské vybavení a výrobu a 

skladování budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. 

 

 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

  Plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury nebudou na území obce rozšiřovány. 

 

 

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, které jsou zobrazeny 

v grafické části ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 

1:5 000 a na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

  ÚP rozlišuje  2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce: 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OZN. PV, jejichž součástí je vždy místní komunikace nebo 

shromažďovací prostor. 

     ÚP navrhuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách místní obslužné komunikace a 

zklidněné komunikace jako součásti veřejných prostranství. Tato navržená veřejná prostranství 
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navážou na stávající systémy veřejných prostranství s místními komunikacemi. ÚP v území stabilizuje 

pouze základní systém místních komunikací. Většina místních komunikací je řešená jako součást 

ploch s rozdílným využitím území. 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OZN. PX, ZV jejichž součástí je vždy 

veřejná zeleň. 

    ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby plochy veřejné 

zeleně (veřejně přístupné sídelní zeleně)  jako veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná 

zeleň (PX1), veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň 

(PX2) a veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky (ZV). Tato navržená veřejná prostranství navazují 

na stávající systém veřejných prostranství s veřejnou zelení v obci (blíže viz. kap.3.5). 

 

 

5  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

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

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ APOD.  

 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 

  V grafické části ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce 

uspořádání krajiny, M 1:5 000.   

 

 ÚP zachovává krajinné typy lesozemědělské a lesní krajiny, krajiny pozdně středověké kolonizace, 

krajiny výrazných svahů a skal horských hřebenů, krajiny zaříznutých údolí a krajiny vrchovin 

Hercynica.  

 ÚP navrhuje na území obce celkem 5 změn v krajině ozn. K1 – K5, z toho jako sanace území (K1), 

jako přírodní letní dětský tábor (K2) a jako opatření k založení nefunkčních prvků ÚSES (K3 – K5). 

 V lokalitě Na Poslední šanci jsou vymezeny smíšené plochy nezastavěného území pro přírodní 

dětský tábor. 
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 * Plochy změn v krajině 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
způsob využití plochy 

K1 sanace a rekultivace části rušené silnice III/21233 Radvanov Plochy zemědělské – NZ, NP 

K2 přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci 
Luh nad 

Svatavou 

Plocha smíšená nezastavěného území přírodní letní dětský tábor - 

NSx, Plocha smíšená nezastavěného území s vodohospodářsky 

ochrannou funkcí a funkcí přírodního letního dětského tábora - NSxvo 

K3 výsadba skupin mimolesní zeleně jako založení prvku 

ÚSES  LBK 1 

Luh nad 

Svatavou 

Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodně 

vodohospodářskou funkcí - NSzpv 

K4 založení remízků a pásů křovin jako založení prvku 

ÚSES LBK 3 s protierozní funkcí 
Radvanov 

Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodně 

kulturně historicko vodohospodářskou funkcí – NSzpkv 

K5 změna orné půdy na TTP a skupinová dosadba 

mimolesní zeleně jako založení prvku ÚSES LBK 6 

s protierozní funkcí 

Radvanov 

Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - 

NSzp 
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5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

 

  Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve  v. č. 2 Hlavní 

výkres, M 1:5 000, v grafické části odůvodnění ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:5 000. ÚSES je 

samostatně jako část koncepce krajiny rovněž zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP na příloze A.1 

Krajina - ÚSES, M 1:5 000.  

  Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny, některé vybrané vymezené prvky, které jsou 

nefunkční,  jsou založeny za účelem zvýšení jejich ekologické stability území (plochy změn v krajině 

K3 – K5). 

  ÚP přebírá regionální biocentrum 10109 jako stávající prvek regionálního systému ekologické 

stability, který je vymezen v ZÚR KK, a dále ho zpřesňuje do měřítka katastrální mapy.  

  ÚP dále navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability. Jednotlivé prvky ÚSES nebudou ani 

v budoucnu dotčeny stavebními záměry. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na 

území obce Josefov musí být v souladu s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých skladebních 

částí ÚSES: 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ 

 

číslo:    10109 

název:    Boučský vrch  

opatření:  V původních porostech preferovat přirozenou obnovu - výhradně 

místní ekotypy. Ve smrčinách zvýšit podíl dubu, buku a dalších 

listnáčů (javory, lípa, jilm, jasan apod.) i jedle a borovice. Postupně 

redukovat smrk a modřín. Vyloučit chemizaci - vč. kontaminace PHM 

a technologie narušující půdní povrch. Zachovat louky v nivě Svatavy. 

prvek, úroveň:   REG BC FUN 

katastrální území, p. p. č.:  k. ú. Luh nad Svatavou, p. p. č.: 373/2, -346, 32/1, 347, 348, 68/11, 

68/12, 66/1, 357, 67/1, 362/1, -339, -112, 354, 51/1, 225/2, -276, -138, 

-75, 241, 369, 57, 67/8, 364, 365, 381, 225/1, 387, 374, 228/2, 385, 

370/2, 395, 228/1, 363, 377, 376, 392, 366, 252, 256, 375/2, 251, 337, 

375/1, 388, 69, 355, 384, 56, 382, 393, -224/3, 370/1, 333, 55, 326, 

253, 52, 378, 345, 68/1, 386, 394, 224/1, 227, 250/1, 53, 254, 344/1, 

401, 277/1, 58, 380 

 k. ú. Radvanov, p. p. č.: 183, 184/3, 184/2, 184/1 

 

 

LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ 

 

číslo:    1 

název:    Hřebenské sady 

opatření:  ponechat spontánnímu zarůstání nebo event. částečně sklízet trvalé 

travní porosty, rybníčky lze ručně udržovat 

prvek, úroveň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p. p. č.:  k. ú. Luh nad Svatavou, p. p. č.: 248, 250/2, 246, 250/1, 247 
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číslo:    2 

název:    Radvanovské mokřiny  

opatření:  ponechat spontánnímu vývoji, neodvodňovat! 

prvek, úroveň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p. p. č.:  k. ú. Radvanov, p. p. č.: 63/1, 64/1, 62/1, 87 

 

 

LOKÁLNÍ BIOCENTRA NEFUNKČNÍ 

 

číslo:    3 

název:    V kamení 

opatření: postupně omezovat smrk ve prospěch borovice, jedle, buku, lípy, 

jasanu, dubu apod. Vyloučit chemizaci - vč. kontaminace PHM a 

technologie narušující půdní povrch. 

prvek, úroveň:   LOK BC NEFUN 

katastrální území, p. p. č.:  k. ú. Radvanov, p. p. č.: 67/7, 67/1, 68, 70 

 

 

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NEFUNKČNÍ 

 

číslo:    1 

spojnice - název:  bc 1 - bc 2 

opatření: zachovat porosty olšin, zlepšit dřevinnou skladbu lesních porostů ve 

prospěch listnáčů, borovice a jedle na úkor smrku a modřínu, v polním 

úseku vysadit skupinky dřevin ( duby, jeřáby, lísky apod.) 

prvek, úroveň:   LOK BK NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: k. ú. Luh nad Svatavou, p. p. č.: 235/1, 237/2, 241, 240/1, 242, 233, 

240/2, 258/1, 237/1 

 k. ú. Radvanov, p. p. č.: 79 

  

číslo:    2 

spojnice - název:  rbc 10109 - hranice obce 

opatření: zachovat přirozené úseky toku, zlepšit dřevinnou skladbu břehových a 

doprovodných porostů ve prospěch olše, jasanu, dubu, lípy, javoru, 

posoudit možnost odkrytí toku v areálu bývalého pivovaru. 

prvek, úroveň:   LOK BK NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: k. ú. Luh nad Svatavou, p. p. č.: 238, 345, -335, 254, 329, 277/3, 253, 

277/1 

 

číslo:    3 

spojnice - název:  bc 2 - bc 3 

opatření: založit několik remízků a pásů křovin na základě projektu ÚSES (též 

jako protierozní opatření) 

prvek, úroveň:   LOK BK NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: k. ú. Radvanov, p. p. č.: 65/1 
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číslo:    4 

spojnice - název:  hranice obce - bc 3 

opatření: zachovat přirozené úseky toku včetně břehových porostů a olšin, 

zlepšit dřevinnou skladbu na přilehlých svazích ve prospěch listnáčů, 

borovice a jedle na úkor smrku a modřínu 

prvek, úroveň:   LOK BK NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: k. ú. Radvanov, p. p. č.: 68, 70, 74, 71, 67/7, 75/1, 75/3 

  

číslo:    5 

spojnice - název:  bc 3 - hranice obce 

opatření: zachovat přirozené úseky toku včetně břehových porostů, zlepšit 

dřevinnou skladbu na přilehlých svazích ve prospěch dubu, lípy, 

borovice 

prvek, úroveň:   LOK BK NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: k. ú. Radvanov, p. p. č.: 202/9, 204, 66/1, 68, 67/1, 66/5, 202/45, 65/8, 

202/44, 66/4, 67/11, 202/43, 202/16, 65/1, 67/9 

 

číslo:    6 

spojnice - název:  bc 10 109 - bk 5 

opatření: zlepšit dřevinnou skladbu lesních porostů ve prospěch listnáčů, 

borovice a jedle na úkor smrku a modřínu, mimo les zachovat stávající 

porosty, na chybějících místech doplnit skupinky stromů a keřů (v 

polním úseku též jako protierozní opatření) 

prvek, úroveň:   LOK BK NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: k. ú. Radvanov, p. p. č.: 66/1, 205, 65/1, 178/1, 202/7, 196/1, 202/10,  

    204, 202/54, 202/6, 189/2, 192 

 

 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

Podél řeky Svatavy je vymezena regionální cyklostezka. V trase navrhované přeložky silnice II/181 

bude vedena i přeložka cyklotrasy č. 2179. 

   

 

5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině založení vymezených prvků ÚSES jako plochy změn v krajině K4 a K5, 

které zároveň plní protierozní funkci. Žádná jiná opatření ke snižování ohrožení území nejsou 

navržena. 

 

 

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

  ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádná protipovodňová opatření v krajině. 
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5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

 

  ÚP zpřesňuje vymezení prvků ÚSES na území obce Josefov do podrobnosti katastrální mapy a 

zároveň navrhuje tyto plochy změn v krajině jako opatření nestavební povahy pouze pro založení 

vybraných dnes nefunkčních prvků ÚSES: 

K3 – výsadba skupin mimolesní zeleně jako založení prvku ÚSES LBK 1 - NSzpv 

K4 – založení remízků a pásů křovin jako založení prvku ÚSES LBK 3 s protierozní funkcí - NSzpkv 

K5 – změna orné půdy na TTP a skupinová dosadba mimolesní zeleně jakio založení prvku ÚSES 

LBK 6  s protierozní funkcí 

 

 

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

 

  ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádná opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního a kulturního 

dědictví. 

 

 

5.8 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Rekreační potenciál území bude zvýšen těmito návrhy: 

- regionální cyklostezka podél řeky Svatavy, 

- v obci Josefov plocha zeleně se specifickým využitím – park Novorozenců jako rozšíření parku 

Novorozenců v západní části obce (Z17),  

- v sídle Radvanov plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň v severní 

části sídla (Z30) a plochy veřejného prostranství – veřejná zeleň – parky jako obnova historického 

parku na návsi (P1) a jako park na západním okraji Radvanova (Z57),  

- v sídle Hřebeny plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – agroturistika jako 

přestavba statku v západní části sídla (P2) a plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – 

areál hradu a zámku Hartenberg jako lesní restaurace v severní části sídla (Z46), rozšíření areálu 

hradu a zámku Hartenberg (Z45), přestavba areálu bývalého zámeckého pivovaru (P4) a jako obnova 

areálu hradu a zámku Hartenberg včetně Cikánského dvora (P5), 

- rekreace: zahrádková osada bez možnosti umístění chatek v sídle Luh nad Svatavou (Z39), 

- v obci Josefov plocha občanského vybavení – se specifickým využitím pro pořádání kulturních a 

společenských akcí (Z53). 

   

 

5.9 VYMEZENÍ PLOCH NEROSTŮ 

 

  Stávající koncepce ochrany nerostného bohatství bude zachována. 
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6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

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

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 

KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 

PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 

RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 

ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A 

INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 

  Území obce Josefov je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy 

s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Josefov. 

  Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres, 

M 1:5 000.  

 

ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití: 

* Plochy bydlení (B) 

- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV, 

- bydlení – specifické venkovské – BV1, 

* Plochy rekreace (R) 

- rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI, 

- rekreace – zahrádkové osady s možností chatek – RZ1, 

- rekreace – zahrádkové osady bez možnosti chatek – RZ2, 

- rekreace - se specifickým využitím- v rozptylu - RX1. 

* Plochy občanského vybavení (O) 

- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV, 

- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  – OM, 

- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS, 

- občanské vybavení – se specifickým využitím – agroturistika – OX1, 

- občanské vybavení –  se specifickým využitím – areál hradu a zámku Hartenberg – OX2, 

- občanské vybavení – se specifickým využitím – plochy pro pořádání kulturních a společenských akcí 

– OX3. 

* Plochy smíšené obytné (S) 

- smíšené obytné – venkovské – SV, 

- smíšené obytné - rekreační – SR. 

* Plochy dopravní infrastruktury (D) 

- dopravní infrastruktura – silniční – DS, 

- dopravní infrastruktura – železniční – DZ, 

- dopravní infrastruktura – se specifickým využitím – DX. 

* Plochy technické infrastruktury (T) 

- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI, 

- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – TO. 

* Plochy výroby a skladování (V) 

- výroba a skladování - zemědělská výroba – VZ, 

- výroba a skladování – lehký průmysl – VL. 
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* Plochy veřejných prostranství (P) 

- veřejná prostranství – PV, 

- veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1, 

- veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PX2, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky – ZV. 

* Plochy zeleně (Z) 

- zeleň – soukromá vyhrazená – ZS, 

- zeleň – se specifickým využitím – lesopark – ZX1, 

- zeleň – se specifickým využitím – park Novorozenců – ZX2.  

* Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zemědělské (A) 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní (L) 

- plochy lesní– NL. 

* Plochy přírodní (N) 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy smíšené nezastavěného území (H) 

- plochy smíšené nezastavěného území – NS… 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

k – kulturně historická, 

o – ochranná, 

v – vodohospodářská, 

x – přírodní letní dětský tábor. 

 

  Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a 

nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového 

uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž 

podmínečně přípustné využití. Pro plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV a plochy 

bydlení – specifické venkovské – BV1 se stanovuje minimální výměra pro vymezování stavebních 

pozemků. 

  Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 odst.(5) stavebního zákona, v platném 

znění se stanovují tyto omezující podmínky: 

- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských, na plochách 

přírodních a na plochách smíšených nezastavěného území přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a 

jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu,  pro ochranu přírody a krajiny, 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 

- zemědělské stavby lze  umisťovat pouze na plochách zemědělských a na plochách smíšených 

nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m, 

- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo lesní a na plochy smíšené 

nezastavěného území zemědělské nebo lesnické a to bez podezdívky, do v. 2 m a pouze pokud 

neomezí prostupnost krajinou. 
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6.1 PLOCHY BYDLENÍ 

 

* Bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí 

nerušících obslužných funkcí místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. rodinné domy s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného hospodářského 

zvířectva a zázemím užitkových zahrad, 

2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozovny sloužící pro obsluhu tohoto území, 

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m
2 
 zastavěné plochy, 

5. stavby pro rodinnou rekreaci, 

6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní, 

7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb, 

8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

9. pozemky  související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky  související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství,  

12. víceúčelová hřiště, 

13. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy, 

2. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 40, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 50, 

4. minimální výměra pro vymezování stavebních pozemků: 600 m
2
. 

 

 

* Bydlení - specifické venkovské – BV1 

 

A. Hlavní využití 

bydlení specifické v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, 

s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu s podmíněným zahájením výstavby až po 

prokázání zastavitelnosti min. 75% součtu všech zbývajících zastavitelných ploch bydlení 
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v jednotlivých sídlech, což se nevztahuje na výstavbu oplocení, na technickou ani dopravní 

infrastrukturu. 

 

B. Přípustné využití 

1. rodinné domy s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného hospodářského 

zvířectva a zázemím užitkových zahrad, 

2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozovny sloužící pro obsluhu tohoto území, 

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m
2 
 zastavěné plochy, 

5. stavby pro rodinnou rekreaci, 

6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní, 

7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb, 

8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

9. pozemky  související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky  související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství,  

12. víceúčelová hřiště, 

13. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy, 

2. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 40, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 50, 

4. minimální výměra pro vymezování stavebních pozemků: 600 m
2
. 

 

 

6.2 PLOCHY REKREACE (R) 

 

* Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI 

 

A. Hlavní využití 

plochy staveb pro rodinnou rekreaci. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách, 

2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami, 

3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

4. nerušící zařízení nevýrobních služeb sloužící dané lokalitě, 
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5. zahrádkové osady s možností výstavby zahrádkových chatek jako limitovaných staveb pro rodinou 

rekreaci, 

6. samostatné nezastavěné produkční a rekreační zahrady, 

7. byty v nebytových domech, 

8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství, 

12. víceúčelová hřiště. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. objekty řemeslných provozoven, 

2. výroba všeho druhu a sklady, 

3. bytové domy, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 25, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 60. 

 

 

* Rekreace - zahrádkové osady s možností chatek – RZ1 

 

A. Hlavní využití 

zahrady s chatkami sdružené do zahrádkových osad za účelem pěstování zeleniny, květin a ovocných 

stromů 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrádková osada s možností výstavby prostorově i plošně limitovaných staveb pro rodinnou 

rekreaci, 

2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin a k rekreaci, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství, 

6. skleníky do 25m
2
,   

7. bazény do 40m
2
,   

8. dočasné účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a 

k ukrytí techniky pro údržbu zahrady do 16 m
2
 zastavěné plochy a 1 NP. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv prostorově i plošně nelimitované trvalé stavby jiného než rekreačního využití, 

2. jakákoliv hřiště. 
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D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 15, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění: 70, 

 

 

* Rekreace - zahrádkové osady bez možností chatek – RZ2 

 

A. Hlavní využití 

zahrady sdružené do zahrádkových osad za účelem pěstování zeleniny, květin a ovocných stromů 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrádková osada bez možností výstavby prostorově i plošně limitovaných staveb pro rodinnou 

rekreaci, 

2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin a k rekreaci, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství, 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
,   

2. bazény do 40 m
2
,   

3. dočasné účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a 

k ukrytí techniky pro údržbu zahrady do 16 m
2
 zastavěné plochy a 1 NP. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv trvalé stavby, 

2. jakákoliv hřiště. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 10, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění: 70, 

 

 

* Rekreace- se specifickým využitím- v rozptylu - RX1 

 

A. Hlavní využití 

plochy staveb pro rodinnou rekreaci. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby pro rodinnou rekreaci roztroušené v kulturní krajině bez oplocených zahrad, 

2. hospodářské a zemědělské objekty pro chov hospodářských zvířat, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství. 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 27 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. součástí objektu ubytování pro max. 20 osob, 

2. součástí objektu provozovna stravování pro max. 40 osob, 

3. rodinné domy pouze jako stávající historická zástavba. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy v oplocených zahradách, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci v oplocených zahradách, 

4. vyhrazené zahrady, 

5. jakákoliv hřiště. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 90, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 5. 

 

 

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) 

 

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OV 

 

A. Hlavní využití  

plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro: 

 a) vzdělávání a výchovu, 

 b) sociální služby a péče o rodinu, 

 c) zdravotní služby, 

 d) kulturu, 

 e) veřejnou správu,  

 f) ochranu obyvatelstva, 

 g) lázeňství. 

2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství.  

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. bytové a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy, 
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3. výroba všeho druhu, 

4. stavby pro rodinnou rekreaci, 

5. čerpací stanice pohonných hmot.  

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 25. 

 

 

* Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky pro budovy maloobchodu, 

2. zařízení pro ubytování, stravování, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení cestovního ruchu, 

5. kynologické areály, 

6. zařízení zábavy, 

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu. 

2. nízkopodlažní bytové domy s podílem 20% vestavěných nevýrobních služeb, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. výroba všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 25. 

 

 

* Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pro tělovýchovu a sport. 
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B. Přípustné využití 

1. sportovní areály, 

2. sportovní haly, 

3.  nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí, 

4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven, 

5. ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

6. zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí, 

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do součtu 20% podlahové plochy v objektu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné a bytové domy,  

2. stavby pro rodinnou rekreaci,  

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením,  

6. golfové hřiště včetně cvičných odpalových stanovišť. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 50, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 30. 

 

 

* Občanské vybavení - se specifickým využitím - agroturistika - OX1 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení  obslužného charakteru se zaměřením na pobytově rekreační, sportovní 

a poznávací turistický ruch ve vazbě na zemědělskou výrobu. 

 

B. Přípustné využití 

1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov 

hospodářských zvířat, zejména skotu, prasat, ovcí, koní a drůbeže, 

2. zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby, 

3. parkoviště, garáže, 

4. sportovní areály, hřiště včetně sociálního a technického zázemí, 

5. jízdárny a jezdecké areály, 

6. zařízení drobné výroby zaměřené na zpracování, skladování a prodej produktů zemědělské 

prvovýroby, 

7. řemeslné provozovny místních tradic, 

8. hospodářské objekty pro ustájení hospodářských zvířat, 

9. sádky, vinné sklepy, 
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10. provozní zázemí areálů agroturistiky - dílny, mechanizační provozy, opravárenská zařízení, silážní 

žlaby, seníky, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství, 

 

C. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké a lehké výroby, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 50, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 30. 

 

 

*  Občanské vybavení - se specifickým využitím – areál hradu a zámku Hartenberg - OX2 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení charakteru služeb pro turistický ruch ve vazbě na areál hradu a zámku 

Hartenberg. 

 

B. Přípustné využití 

1. nevýrobní služby turistického ruchu: 

 mezinárodní dobrovolnická základna, 

 vzdělávací a konferenční centrum, 

 výstavní a muzejní prostory, 

 gastronomické a restaurační provozy, 

 ubytovací a hotelové služby, 

 infocentrum, 

 skanzenové stavby – hrázděná architektura, 

2. balneologické služby, 

3. související výrobní aktivity - chov hospodářských zvířat včetně zpracování místních produktů 

zemědělské činnosti, pivovar, 

4. vinné sklepy, 

5. obnova zámecké terasové zahrady, 

6. parky a zahrady, arboreta, relaxační zahrady,  

7. historická stavební huť – Hartenberg, 

8. řemeslné provozovny místních tradic, 

9. plastiky a další umělecká díla, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. pozemky související technické infrastruktury, 

12. veřejná prostranství, 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. rodinné bydlení v souladu s celkovým charakterem areálu pouze v nejnutnějším rozsahu a 

výhradně pro potřeby areálu hradu a zámku Hartenberg, 

2. dílny, mechanizační provozy, garáže, opravárenská zařízení pouze jako nezbytná a související 

součást areálu hradu a zámku Hartenberg, 

3. skleníky a oranžerie pouze jako obnova historických skutečností, 

4. parkoviště pro návštěvníky areálu pouze v nejnutnějším rozsahu a pouze na dočasně zpevněných 

plochách, 

5. dočasné manipulační plochy v nejnutnějším rozsahu a výhradně pro potřeby areálu hradu a zámku 

Hartenberg. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké a lehké výroby, 

2. provozy rušící výroby, 

3. bytové domy, 

4. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, hrad a zámek Hartenberg jako lokální výšková a hmotová 

dominanta, 

3. minimální % ozelenění: 15. 

 

 

* Občanské vybavení – se specifickým využitím – plochy pro pořádání kulturních a 

společenských akcí – OX3 

 

A. Hlavní využití 

plocha pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí. 

 

B. Přípustné využití 

1. travnaté udržované plochy, 

2. ohniště, 

3. lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení,  

4. dřevěný altán jako dočasná stavba, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury, 

7. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. WC pouze mobilní, 

2. obslužné zázemí pro pořádání akcí pouze mobilní. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití včetně hřiště. 
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E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území 1, 

2. maximální podlažnost 1 NP, 

3. minimální % ozelenění 95.  

 

 

6. 4 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S) 

 

* Smíšené obytné - venkovské - SV 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským 

zázemím doplněné obslužnou sférou a nerušící výrobní činností. 

 

B. Přípustné využití 

1. řemeslné provozy s bydlením,  

2. bydlení ve spojení s  nerušícím zařízením drobné výroby a služeb, 

3. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů, 

4. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně 

záhumenkového hospodářství, 

5. bytové domy,  

6. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 

7. nerušící zařízení drobné výroby,  

8. zařízení místní správy a církve, 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

10. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb včetně zařízení pro zásobování řemeslných 

provozů obyvatel,  

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství.  

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1500m
2
 zastavěné plochy, 

2. objekty ubytování do 100 lůžek,  

3. nerušící zařízení dopravy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké výroby a skladů, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci, 

3. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 25. 
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* Smíšené obytné - rekreační - SR 

 

A. Hlavní využití 

plochy určené pro smíšené využití individuální nebo hromadné rekreace, sport, bydlení, veřejnou  

komerční vybavenost. 

 

B. Přípustné využití 

1. objekty stravování maloobchodu a ostatních služeb sloužící dané lokalitě, 

2. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě, 

3. rodinné domy venkovského typu se zázemím hospodářských budov pro chov hospodářských zvířat, 

4. vestavěná zařízení stravování, ubytování a nevýrobních služeb, 

5. chatové osady s regulovanou výstavbou staveb pro rodinnou rekreaci, 

6. zahrádkářské osady s možností výstavby zahrádkářských chatek, 

7. samostatné zahrady a sady, 

8. víceúčelová hřiště, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. objekty ubytování pouze do kapacity 40 lůžek, 

2. parkoviště a garáže pouze v kapacitě odpovídající lokalitě, 

3. vestavěná zařízení řemeslných služeb pouze pokud nezhorší kvalitu prostředí nad míru přípustnou 

právními předpisy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. výroba všeho druhu a sklady, 

2. bytové domy, 

3. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 30, 

2. maximální podlažnost: 1 NP+ podkroví, 

3. minimální % ozelenění 40. 

 

 

6.5 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) 

 

* Dopravní infrastruktura - silniční - DS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky silnic II. a III.třídy, pozemky místních komunikací sběrných, 
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2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (pozn. lesní cesty 

do 3 m součást PUPFL), 

3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

5. plochy automobilové dopravy (autobusové zastávky), 

6. parkoviště, odstavná stání, 

7. řadové garáže, 

8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot, 

9. areály údržby pozemních komunikací, 

10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování, 

11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině, 

12. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytových domech do 20 % součtu podlahové plochy v objektu, 

2. polní a lesní cesty širší než 3 m. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv stavby sloužící jinému účelu. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění 10. 

 

 

* Dopravní infrastruktura - železniční - DZ 

 

A. Hlavní využití 

plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě. 

 

B. Přípustné využití 

1. plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť a doprovodné 

zeleně, 

2. nádraží, stanice, železniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty, 

3. drážní telekomunikační zařízení, 

4. sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy, 

5. správní budovy, 

6. vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraží, 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. ostatní liniová technická infrastruktura, 

2. byty pouze v nebytovém domě do 10 % součtu podlahové plochy, 

3. překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem dráhy, 

4. zařízení drážních dep, opraven, vozoven.  
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D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, bytové domy,  

2. objekty k individuální rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví. 

3. minimální % ozelenění 5. 

 

 

* Dopravní infrastruktura – se specifickým využitím - DX 

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací nadmístního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky silnic II. a III. třídy,  

2. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

3. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

4. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině, 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. území, které nebude využito pro dopravní silniční stavbu, bude navráceno zpět do kulturní 

nezastavěné krajiny ve vztahu ke svému okolí, zejména ZPF, 

2. pozemky technické infrastruktury pouze nezbytně související, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. minimální % ozelenění 5. 

 

 

6.6 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T) 

 

* Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI 

 

A. Hlavní využití 

pozemky vedení, staveb a zařízení technického vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

2. zařízení pro zásobování plynem, 

3. zařízení pro zásobování teplem, 

4. zařízení ostatních produktovodů, 
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5. zařízení spojová, 

6. zařízení pro zásobování vodou, 

7. zařízení pro čištění odpadních vod, 

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

9. manipulační plochy, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv stavby sloužící jinému účelu. 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, jednotlivá zařízení technického vybavení jako lokální 

dominanty území do max. 35 m výšky, 

3. minimální % ozelenění: 5. 

 

 

* Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO 

 

A. Hlavní využití 

plochy pro sběr, nakládání a likvidaci odpadu 

 

B. Přípustné využití 

1. plochy sběrného dvora, 

2. plochy skládek, 

3. sklady pro uskladnění odpadu, 

4. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

5. servisní dílny pro opravu a údržbu vozového parku, 

6. manipulační plochy včetně technologických zařízení, 

7. pozemky dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. pozemky související veřejných prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. administrativní provozy se sociálním zázemím pouze jako součást areálu, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv stavby sloužící jinému účelu. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 5. 
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6.7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

* Výroba a skladování – zemědělská výroba - VZ 

 

A. Hlavní využití 

zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích. 

 

B. Přípustné využití 

1. sklady rostlinné výroby, stáje pro hospodářská zvířata, 

2. skleníky, 

3. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí, 

silážní žlaby, seníky, 

4. sádky, areály rybářství, 

5. kůlny, garáže, 

6. pozemky dopravní infrastruktury, 

7. pozemky technické infrastruktury, 

8. veřejná prostranství, 

9. bioplynová stanice. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty pouze v nebytových domech do 20% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění: 15. 

 

 

* Výroba a skladování - lehký průmysl - VL 

 

A. Hlavní využití 

zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí. 

 

B. Přípustné využití 

1. zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí, 

2. opravárenská a údržbářská zařízení, 

3. strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a 

papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba, 

4. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu, 

5. správní budovy jako součást areálu, 
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6. zařízení stravování v areálu, 

7. čerpací stanice pohonných hmot, 

8. ubytování jako součást areálu, 

9. pozemky dopravní infrastruktury, 

10. pozemky technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 15. 

 

 

6.8 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P) 

 

* Veřejná prostranství - PV 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s  

místní komunikací a se sjezdy k nemovitostem. 

 

B. Přípustné využití 

1. náměstí, náves, 

2. tržiště, 

3. pěší a obchodní ulice, 

4. místní komunikace obslužné a zklidněné v sídlech, 

5. součástí veřejných prostranství je: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) doprovodná zeleň, trávníky, 

 c) mimolesní zeleň, 

 d) květinové záhony, 

 e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy, 

 f) chodníky, 

6. součástí tržišť mohou být prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení, 

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky. 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. parkoviště sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 10. 

 

 

* Veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s 

veřejnou zelení. 

 

B. Přípustné využití 

1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem),  

2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací, 

3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků, 

4. součástí veřejných prostranství je: 

a) mimolesní zeleň, 

b) vodní toky a plochy, 

c) odvodňovací otevřené strouhy, 

d) pěší chodníky, cyklostezky, 

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení, 

6. pozemky související dopravní infrastruktury, 

7. pozemky související technické infrastruktury, 

8. občanské vybavení slučitelné s účelem – kaple, boží muka, pomníky a památníky. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1.  další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 80. 
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* Veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň- 

PX2 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí. 

 

B. Přípustné využití 

1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem), 

2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné a izolační funkce, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 80. 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - ZV 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

s veřejnou zelení charakteru parku. 

 

B. Přípustné využití 

1. součástí parku jsou zejména: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, nepobytové loučky, 

 c) altány, 

 d) vodní toky a plochy, 

 e) udržovaný trávník, 

 f) květinové záhony, 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová, 

 h) pěší chodníky, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky, 

 i) odvodňovací otevřené strouhy, 

 j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů, 

 k) solitéry jednotlivých stromů, 

2. pozemky související dopravní infrastruktury, 
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3. pozemky související technické infrastruktury, 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem, 

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby, 

2. parkoviště. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 85. 

 

 

6.9 PLOCHY ZELENĚ (Z) 

 

* Zeleň - soukromá vyhrazená- ZS 

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území, nezahrnutá do jiných druhů ploch s rozdílným způsobem 

využití (zeleň v rámci areálu) sloužící k rekreaci a k pěstební činnosti. 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

4. hrubé terénní úpravy. 

5. účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí 

techniky pro údržbu zahrady do 16 m
2
 zastavěné plochy a 1 NP. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 
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E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy: 85. 

 

 

* Zeleň – se specifickým využitím - lesopark – ZX1 

 

A. Hlavní využití 

sídelní a krajinná zeleň na okraji sídel s odpočinkovou, relaxační, estetickou a krajinotvornou funkcí 

zejména na ploše regionálního ÚSES 

 

B. Přípustné využití 

1. obnova zámeckého parku přírodního krajinářského charakteru s obnovenou historickou vybaveností 

(mobiliář, drobná architektura), 

2. pozemky určené k funkci lesa, zemědělský půdní fond, 

3. hustá síť lesních cest doplněných lavičkami, schodišti, plastikami, odpadkovými koši, 

4. hradní příkopy, 

5. vodní toky, vodní kanály,  

6. údolní niva toku, 

7. obnovení krajinných průhledů v zámeckém parku, 

8. obnova zámeckých rybníků, 

9. obnova a rekonstrukce historických objektů zejména: 

 Goethova vyhlídka, 

 odpočívadla, altány, kašny, 

10. naučné stezky, cyklostezky, cyklotrasy, značené turistické cesty, hipostezky, 

11. infotabule, mapy, 

12. arboreta, 

13. studánky, pomníčky, sakrální stavby – křížky, boží muka, 

14. mimolesní zeleň se shodnou druhovou skladbou, 

15. pozemky související dopravní infrastruktury, 

16. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. dřevěné vyhlídkové plošiny pouze jako dočasné stavby a v souladu s krajinným rázem a s ohledem 

na plochu regionálního ÚSES,  

2. kapličky, domek hrázného a domek porybného pouze jako obnova historických skutečností 

s ohledem na plochu regionálního ÚSES, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby kromě výše jmenovaných a kromě nezbytných staveb dopravní a 

technické infrastruktury, 

2. parkoviště. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 1, 
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2. maximální podlažnost: 1  NP, obnova historických staveb dle původních plánů. 

 

 

* Zeleň – se specifickým využitím – park Novorozenců – ZX2 

 

A. Hlavní využití 

významné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně v kontaktu se zástavbou sloužící pro nepobytovou 

rekreaci a relaxaci charakteru parku 

 

B. Přípustné využití 

1. cíleně vysázený a udržovaný park na plochách nevyužívaného ZPF, 

2. porost mimolesní zeleně na ostatních plochách, 

3. nepobytové loučky, 

4. pozemky dopravní infrastruktury, 

5. pozemky technické infrastruktury, 

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

7. vodní plochy a toky, 

8. pomník, lavičky. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. altán pouze jako dočasná stavba.  

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 3, 

2. maximální podlažnost: 1  NP, 

3. minimální % ozelenění plochy: 97. 

 

 

6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

 

* Plochy vodní a vodohospodářské - W 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou. 

 

B. Přípustné využití 

1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny, 

2. výstavby vodních děl, 

3. zakládání a údržba břehových porostů, 

4. odstraňování překážek plynulého odtoku, 

5. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod, 

6. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů, 

7. umisťování hydrogeologických vrtů, 
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8. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území, 

9. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.: 

a) řeky a potoky, 

b) mokřady a mokřiny, 

c) dočasné vodní plochy, 

e) stoky, 

f) jezera, 

g) rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže), 

h) přehrady, 

ch) jiné prohlubeniny naplněné vodou, 

i) otevřené meliorační kanály, 

10. ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I.stupně, 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. těžba písku, štěrku a bahna, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy 

podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability, 

2. zasypávání odstavených ramen vodních toků, pokud je to veřejným zájmem. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. umisťování dálkových produktovodů, 

2. vytváření bariér, 

3. zakládání skládek, 

4. snižování kvality a kvantity vod, 

5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně. 

 

 

6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (A) 

 

* Plochy zemědělské - NZ 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce. 

 

B. Přípustné využití 

1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná, 

2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce, 

3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného 

druhu pozemku a způsobu využití pozemku, 

4. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, 

zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, 

přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.), 

5. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů, 

6. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití, 

7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti, 

8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních tabulí a 

rozcestníků po stávajících komunikací, 
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9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny, 

10. zemědělská rekultivace sanovaných ploch zasažených negativními důsledky těžby surovin, 

11. zemědělská půda obhospodařovaná, 

12. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže, 

13. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, 

14. pozemky související dopravní infrastruktury, 

15. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské 

obhospodařování území, 

2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální 

obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem, 

3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu, 

2. scelování ploch orné půdy, 

3. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území. 

 

 

6.12 PLOCHY LESNÍ (L) 

 

* Plochy lesní - NL 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce. 

 

B. Přípustné využití 

1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních 

hospodářských osnov, 

2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě, 

3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření, 

4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních 

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, 

5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti, 

6. vymezení ploch místního ÚSES, 

7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty), 

lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné 

vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství. 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury. 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou 

přirozeně bez dřevinné vegetace, 

2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou, 

3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo 

k nelogickému dělení lesních pozemků, 

4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje 

jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování 

stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto 

územním plánem. 

 

 

6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ (N) 

 

* Plochy přírodní – NP 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny,  

  

B. Přípustné využití 

1. plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční funkce je 

potlačena, zvláště chráněná maloplošná území, zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II. 

zóna, památné stromy s ochranným pásmem, biocentra, regionálního a lokálního významu, 

biokoridory a lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních plochách, registrované významné 

krajinné prvky, rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100 m
2
 na ostatních plochách, plochy se smluvní 

ochranou, 

2. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras a naučných stezek po stávajících komunikacích, 

3. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 

4. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

5. výstavba doplňkových vybavení 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provádění terénních úprav podléhajících povolení stavebního úřadu, odvodňování pozemků, 

2. těžba nerostných surovin, rašeliny, štěrku a písku. 
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6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (H) 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území – NS… 

 

A. Hlavní využití 

-plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny. 

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na: 

a)plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp, 

b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz, 

c) plochy smíšené nezastavěného území lesnické -  NSl, 

d) plochy smíšené nezastavěného území kulturně historické – NSk, 

e) plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo, 

f) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv, 

g) plochy smíšené nezastavěného území přírodní letní dětský tábor – NSx. 

 

B. Přípustné využití 

1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití, 

2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území, 

vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území, 

podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu, 

3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, 

kompromisním postavení,  

4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany 

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně, 

5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ, 

2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp: 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,  

 

B. Přípustné využití 

1. zejména plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na ostatní půdě. 

2. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území, 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení 

 

C. Nepřípustné využití 

1. velkoplošné odvodňování pozemků 
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2. ostatní účely využití 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,  

 

B. Přípustné využití 

1. zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská 

půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní 

technologie hospodaření, 

2. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových 

územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v ochranných pásmech zvláště 

chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní 

technologie, 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení, 

5. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném 

zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl 

 

A. Hlavní využití  

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,  

 

B. Přípustné využití 

1. zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí 

(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.), 

2. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo 

aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v ochranných pásmech zvláště chráněných 

území, ostatní pozemky, u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie. 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 
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* Plochy smíšené nezastavěného území kulturně historické - NSk: 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. hospodaření dle zřizující vyhlášky s převahou extenzivních a krajinný ráz podporujících způsobů, 

2. doplňování skupinovité i liniové nelesní zeleně na zemědělských a ostatních pozemcích, 

3. rekonstrukce stávajících objektů v duchu harmonické krajiny, 

4. revitalizace vodních toků, rybníků, alejí, remízků a jiné nelesní zeleně, 

5. lesní půda, pozemky k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, vodní toky a plochy a ostatní 

pozemky včetně staveb, které spoluvytvářejí harmonickou krajinu, jejíž kulturní, historická nebo 

přírodní hodnota je chráněna ve formě přírodního parku. 

6. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

7. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo: 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území 

2. doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na 

rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv 

 

A. Hlavní využití 

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

povrchových nebo podzemních vod,  

 

B. Přípustné využití 

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

územích a aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům 

povodní, v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření. 
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2. výstavba doplňkových vybavení, 

3. výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat zařízení pro těžbu nerostů a zemin.  

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

aktivní zóně potoků a řek, 

3. rozšiřování meliorací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní letní dětský tábor - NSx  

 

A. Hlavní využití 

nezpevněné části krajiny, které jsou určeny k sezónnímu krátkodobému provozování letního dětského 

tábora bez trvalých staveb, bez hrubých terénních úprav a bez oplocení. 

 

B. Přípustné využití 

1. extenzivní způsoby hospodaření mimo dobu provozování dočasného letního tábora, 

2. při doplňování dřevinné skladby upřednostňovat geograficky původní dřeviny a keře s nízkou 

produkcí alergenů, 

3. dočasné nebo mobilní stavby v nejnutnějším rozsahu pro provozování krátkodobého letního 

dětského tábora – kuchyně s jídelnou, stany s podsadou, tee – pee, ohniště, WC,  

4. přístřešek k posezení a odpočinku,  

5. informační tabule,  

6. stezky pro pěší, 

7. nepobytové loučky, přírodní hřiště. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. umisťování hospodářského a sociálního zařízení pouze jako dočasné nebo mobilní stavby, 

2. vodní plochy sloužící zejména ke zvýšení estetické funkce v území, 

3. účelové komunikace pouze v nezbytně potřené míře k technické údržbě území, 

4. vedení inženýrských sítí pouze v nezbytně nutném rozsahu zajišťující technickou vybavenost území 

nebo inženýrských sítí nadmístního významu, 

5. přednostně umisťovat dočasné stavby mimo ochranné pásmo regionální železnice. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. umisťování trvalých nebo celoročně provozovaných dočasných staveb, 

2. hrubé terénní úpravy, 

3. trvalé oplocení, 

4. zakládání skládek, 

5. výsadba alergenních dřevin, 

6. intenzivní formy zemědělského a lesnického hospodaření. 
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7  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

  ÚP vymezuje na území obce Josefov veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 

které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.  

 

 

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ  

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

 

 Dopravní infrastruktura 

WD1– rozšíření sběrné komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou – rozv. pl. Z7 

WD6 - sběrná komunikace s obratištěm v jihozápadní části obce - rozv. pl. Z22 

WD8 - obslužná komunikace za kapličkou - rozv. pl. Z27 

WD9 - obslužná komunikace ve východní části obce 

WD10 - obslužná komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov - rozv. pl. Z28 

 

 Technická infrastruktura 

WT1 - trafostanice v severní části obce v rozvojové ploše Z1 

WT2 - trafostanice v severní části obce v rozvojové ploše Z4 

WT3 -  trafostanice v západní části obce v rozvojové ploše Z54  

WT4 - trafostanice v jižní části obce v rozvojové ploše Z25  

WT8 - trafostanice ve východní části sídla Luh nad Svatavou v rozvojové ploše Z40 

WT9 - trafostanice v severní části sídla Hřebeny u rozvojové plochy Z45  

WT10 - čerpací stanice odpadních vod ve východní části obce v rozvojové ploše Z18 

WT11 - čerpací stanice odpadních vod v jižní části obce v rozvojové ploše Z24 

WT12 - čerpací stanice odpadních vod ve východní části obce v rozvojové ploše Z18 

WT13 - čerpací stanice odpadních vod v jižní části obce u rozvojové plochy Z25 

WT16 - čerpací stanice odpadních vod ve východní části sídla Hřebeny u rozvojové plochy Z49 

WT17 - čistírna odpadních vod v severní části sídla Hřebeny - rozv. pl. Z55 

 

 

7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ  

 

 Dopravní infrastruktura 

VD1 - přeložka silnice III/21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 - rozv. pl. Z33 

VD2 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava - Habartov vymezená v ZÚR KK, VPS 

D.23 - rozv. pl. Z36 

VD3 - regionální cyklostezka podél řeky Svatavy  

 

 Technická infrastruktura 

VT1 - vodovod pitný v severní části obce 

VT4 - vodovod pitný v jihovýchodní části obce 

VT5 - vodovod pitný v jižní části obce 
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VT6 - vodovod pitný ve východní části sídla Radvanov 

VT8 - vodovod pitný v jižní části sídla Radvanov 

VT9 - vodovod pitný ve východní části sídla Luh nad Svatavou 

VT10 - vodovod pitný v jižní části sídla Luh nad Svatavou 

VT11 - vodovod pitný v sídle Hřebeny 

VT12 - výtlačný řad splaškové kanalizace v severní části obce 

VT14 - výtlačný řad splaškové kanalizace v jihovýchodní části obce 

VT15 - výtlačný řad splaškové kanalizace  jižní části obce 

VT19 - splašková kanalizace v severovýchodní části obce 

VT20 - splašková kanalizace v jižní části obce 

VT21 - splašková kanalizace v sídle Radvanov 

VT22 - splašková kanalizace v sídle Luh nad Svatavou 

VT23 - splašková kanalizace v sídle Hřebeny 

VT24 - dešťová kanalizace v severovýchodní části obce 

VT25 - dešťová kanalizace ve východní části sídle Radvanov 

VT26 - dešťová kanalizace v sídle Luh nad Svatavou 

VT27 - odvodňovací příkop v západní části sídla Radvanov 

VT28 - odvodňovací příkop v sídle Hřebeny 

VT29 - venkovní vedení VN 22 kV v obci k TS5 

VT30 - venkovní vedení VN 22 kV v obci k TS7 

VT31 - venkovní vedení VN 22 kV v obci k TS8 

VT34 - venkovní vedení VN 22 kV v jižní části sídla Luh nad Svatavou k TS11 

VT35 - venkovní vedení VN 22 kV v severní části sídla Hřebeny k TS10 

VT36 - STL plynovod ze sídla Kluč v obci Habartov do Radvanova 

VT38 - STL plynovodu v severovýchodní části obce 

VT39 - páteřní STL plynovod v obci zejména podél silnice III/21030 

VT40 - STL plynovod v západní části obce 

VT42 - STL plynovod v západní části sídla Hřebeny 

VT43 - venkovní vedení VN 22 kV na jihu sídla Radvanov k přeložené TS4 

VT44 - STL plynovod na severu sídla Hřebeny 

VT45 - venkovní vedení VN 22KV na východě sídla Radvanov k TS13 

 

 Vybraná veřejně prospěšná opatření 

založení prvků územního systému ekologické stability 

VU1 - založení lokálního biokoridoru LBK 1 - plocha změn v krajině K3 

VU2 - založení lokálního biokoridoru LBK 3 s protierozní funkcí - plocha změn v  

krajině K4 

VU3 - založení lokálního biokoridoru LBK 6 s protierozní funkcí - plocha změn v  

krajině K5 

 

  ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu asanace.  
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8  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 

LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ 

DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 

  ÚP vymezuje na území obce Josefov veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo, v grafické části ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací, M 1:5 000. 

 

8.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA  

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I MOŽNOST VYVLASTNĚNÍ  

 

 Dopravní infrastruktura 

WD1– rozšíření sběrné komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou – rozv. pl. Z7 

WD6 - sběrná komunikace s obratištěm v jihozápadní části obce - rozv. pl. Z22 

WD8 - obslužná komunikace za kapličkou - rozv. pl. Z27 

WD9 - obslužná komunikace ve východní části obce 

WD10 - obslužná komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov - rozv. pl. Z28 

 

 Technická infrastruktura 

WT1 - trafostanice v severní části obce v rozvojové ploše Z1 

WT2 - trafostanice v severní části obce v rozvojové ploše Z4 

WT3 -  trafostanice v západní části obce v rozvojové ploše Z54  

WT4 - trafostanice v jižní části obce v rozvojové ploše Z25  

WT8 - trafostanice ve východní části sídla Luh nad Svatavou v rozvojové ploše Z40 

WT9 - trafostanice v severní části sídla Hřebeny u rozvojové plochy Z45  

WT10 - čerpací stanice odpadních vod ve východní části obce v rozvojové ploše Z18 

WT11 - čerpací stanice odpadních vod v jižní části obce v rozvojové ploše Z24 

WT12 - čerpací stanice odpadních vod ve východní části obce v rozvojové ploše Z18 

WT13 - čerpací stanice odpadních vod v jižní části obce u rozvojové plochy Z25 

WT16 - čerpací stanice odpadních vod ve východní části sídla Hřebeny u rozvojové plochy Z49 

WT17 - čistírna odpadních vod v severní části sídla Hřebeny - rozv. pl. Z55 

 

8.2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA  

 

 Veřejná prostranství  

PP2 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s funkcí ochrannou a izolační ve východní části 

obce - rozv. pl. Z20 

PP3 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení v severní části sídla Radvanov – rozv.pl. Z30 

PP4 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v sídle Radvanov– rozv.pl. P1 

 

 

 

Seznam pozemků navržených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 

lze uplatnit předkupní právo: 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 54 

  Dopravní infrastruktura 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

WD1 rozšíření sběrné komunikace mezi obcí Josefov a sídlem 

Luh nad Svatavou – rozv. pl. Z7 

Luh nad 

Svatavou 

70/1, 83/6, 65/3, 81/5, 77/2, 83/3, 83/7, 82 

77/1, 81/4, 75/1, 83/5, 81/1, 83/1, 71/1 

Obec Josefov 

WD6 sběrná komunikace v jihozápadní části obce - rozv. pl. Z22 Luh nad 

Svatavou 

229/1  Obec Josefov 

 

Radvanov 93/1, 187/6 

WD8 obslužná komunikace za kapličkou - rozv. pl. Z27 Radvanov 187/2 Obec Josefov 

WD9 obslužná komunikace ve východní části obce Luh nad 

Svatavou 

216/1, 216/8, 216/9 Obec Josefov 

WD10 obslužná komunikace mezi obcí Josefov a sídlem 

Radvanov - rozv. pl. Z28 

Radvanov 

 

89/1, 187/1, 187/2, 187/7 Obec Josefov 

 

  Technická infrastruktura 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

WT1 trafostanice v severní části obce v rozvojové ploše Z1 Luh nad 

Svatavou 

229/2 Obec Josefov 

WT2 trafostanice v severní části obce v rozvojové ploše Z4 Luh nad 

Svatavou 

94/1 Obec Josefov 

WT3 trafostanice v západní části obce v rozvojové ploše Z25 Radvanov 187/2 Obec Josefov 

WT4 trafostanice v jižní části obce v rozvojové ploše Z25 Radvanov 187/13 Obec Josefov 

WT8 trafostanice ve východní části sídla Luh nad Svatavou v 

rozvojové ploše Z40 

Luh nad 

Svatavou 

67/1 Obec Josefov 

WT9 trafostanice v severní části sídla Hřebeny u rozvojové 

plochy Z45 

Luh nad 

Svatavou 

254 Obec Josefov 
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WT10 čerpací stanice odpadních vod ve východní části obce v 

rozvojové ploše Z18 

Luh nad 

Svatavou 

214/5 Obec Josefov 

WT11 čerpací stanice odpadních vod v jižní části obce v 

rozvojové ploše Z24 

Radvanov  185/7 Obec Josefov 

WT12 čerpací stanice odpadních vod v jižní části obce 

v rozvojové ploše Z18 

Radvanov 162 Obec Josefov 

WT13 čerpací stanice odpadních vod v jižní části sídla obce u 

rozvojové plochy Z25 

Radvanov 196/1 Obec Josefov 

WT16 čerpací stanice odpadních vod ve východní části sídla 

Hřebeny u rozvojové plochy Z49 

Luh nad 

Svatavou 

58 Obec Josefov 

WT17 čistírna odpadních vod v severní části sídla Hřebeny – 

rozv. pl. Z56 

Luh nad 

Svatavou 

328 Obec Josefov 

 

 Veřejná prostranství  

označení veřejná prostranství k. ú.  ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

PP2 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s funkcí 

ochrannou a izolační ve východní části obce - rozv. pl. Z20 

 

Radvanov 176 Obec Josefov 

PP3 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení v severní 

části sídla Radvanov – rozv.pl. Z30 

Radvanov 24/1, 24/2 Obec Josefov 

PP4 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru 

parku v sídle Radvanov– rozv.pl. P1 

Radvanov 202/6, 202/53, 207/3, 202/6, 207/2 Obec Josefov 
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9  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

  ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, v platném 

znění. 

 

 

10  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

  ÚP navrhuje na území obce Josefov tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě: 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro občanské vybavení v západní části obce - OM 

R2 - územní rezerva pro výhledovou vodní nádrž Hřebeny dle ZÚR KK - W 

 

    Územní rezerva R1 bude zapracována do ÚP jako zastavitelná plocha občanského vybavení 

změnou ÚP po prokázání využití min. 75 % součtu všech navržených zastavitelných ploch 

občanského vybavení v obci Josefov, a to změnou ÚP Josefov. 

  Územní rezerva R2 pro výhledovou vodní nádrž Hřebeny bude do ÚP zapracována jako rozvojová 

plocha vodní a vodohospodářská na základě požadavku vydané aktualizace ZÚR KK, a to změnou 

ÚP Josefov. 

 

 

11  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

DOHODOU O PARCELACI 

   

  ÚP na území obce Josefov nevymezuje žádné rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

 

 

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 

PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ČINNOSTI 

 

  ÚP na území obce Josefov nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je rozhodování o 

změnách jejich využití nezbytné ověřit v územní studii. 
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13  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 

DLE PŘÍLOHY Č.9 STANOVENÍ, UZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU 

NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 

PRO JEHO VYDÁNÍ 

 

  ÚP na území obce Josefov nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydání regulačního plánu.  

 

 

14  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

  Rozvoj na území obce Josefov je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu. Vybrané 

zastavitelné plochy bydlení – specifické venkovské (BV1) Z1, Z18, Z21 a Z54 v Josefově, Z29 

v Radvanově a Z42 v Luhu nad Svatavou jsou podmínečně využitelné k rozvoji až po prokázání 

využití min. 75 % součtu ostatních zastavitelných ploch bydlení (BV) vždy v jednotlivých sídlech. Tato 

podmínka se nevztahuje na výstavbu oplocení, na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

 

 

15 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

 ÚP nevymezuje na území obce Josefov žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  

stavbu, pro kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze 

autorizovaný architekt. 

 

 

16  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 

GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

   Textová část Územního plánu Josefov je vypracována v rozsahu 57 stran textu včetně titulní 

strany a obsahu i včetně vložených tabulek. 

 

 

 

B. Grafická část Územního plánu Josefov 

 

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

v. č. 2 Hlavní výkres                                                                                                M 1:5 000 

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

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

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

 

A. Textová část odůvodnění Územního plánu Josefov: 

 

1  Postup při pořízení územního plánu ..................................................................................... str. č.  59 

2  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem......................................................................................................................................... str. č. 61 

3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

……………………………………………………….……………......................................................str. č. 74 

4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

........................................................................................................................................………. str. č. 74 

5  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a  se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ............................ str. č. 75 

6  Vyhodnocení splnění požadavku zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body (1 – 4) uvedenými 

ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b) ..................................................................................... str. č. 110 

7 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí............................str. č. 111 

8 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 .....................................................................str. č. 113 

9 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly .......................................................... str. č. 113 

10 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ............................................................................. str. č. 113 

10.1 Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití ....................................... str. č. 114 

10.2 Limity využití území .......................................................................................................... str. č. 134 

10.3 Koncepce dopravního řešení ........................................................................................... str. č. 136 

10.4 Koncepce technického vybavení ..................................................................................... str. č. 137 

10.5 Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ............................. str. č. 150 

10.6 Koncepce návrhu ÚSES ………………………………………………………………………..str. č.153 

10.7 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění  

.................................................................................................................................................. str. č. 154 

10.8 Koncepce řešení požadavků civilní ochrany .................................................................... str. č. 155 

10.9 Koncepce ochrany životního prostředí ............................................................................ str. č. 157 

11 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch ......................................................................................................................................... str. č.159 

12 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( § 43 

odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení......................................str. č. 163 

13 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa ...................................................................................... str. č. 164 

13.1 Důsledky navrhovaného řešení na zábor ZPF ................................................................ str. č. 164 

13.2 Důsledky navrhovaného řešení na PUPFL ...................................................................... str. č. 188 

14 Vyhodnocení koordinace využívaní území z hlediska širších vztahů v území......................str. č. 189 

15 Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění ............................................................ str. č. 190 

16 Vypořádání připomínek ....................................................................................................... str. č. 195 
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1  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

  Záměr pořídit Územní plán Josefov schválilo Zastupitelstvo obce Josefov na svém řádném zasedání 

dne 28.06.2010 usnesením č. 34. Na tomto zasedání byla rovněž schválena žádost o pořízení ÚP 

Josefov Městským úřadem Sokolov, odbor stavební a územního plánování, a zároveň byl určen 

zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem, kterým se stal starosta obce p. Ladislav Čížek. 

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svém 4. zasedání, dne 26.01.2011 jako zhotovitele ÚP 

Josefov Ing. arch. Alexandru Kaskovou, projekční kancelář, Sokolovská 54, Karlovy Vary (dále jen 

„zhotovitel“).  

Pořízení ÚP Josefov podléhá postupu ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen "stavební 

zákon"), a soulad s tímto postupem zajišťuje pořizovatel. 

V červnu 2011 zpracoval zhotovitel doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Josefov.  

V září 2011 zpracoval pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, návrh zadání ÚP Josefov, 

který dne 27.09.2011 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním 

obcím a Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Zároveň pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu a jeho 

vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání 

ÚP veřejnou vyhláškou, a to na úřední desce obecního úřadu Josefov a na úřední desce městského 

úřadu Sokolov. Oznámení, včetně návrhu zadání bylo zároveň zveřejněno i na internetových 

stránkách obce Josefov a města Sokolov.  

Návrh zadání ÚP Josefov byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle 

požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

zn. 3489/ZZ/11 ze dne 17.10.2011 nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení ÚP na životní 

prostředí, ani na zpracování variantního řešení.  

Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

zn. 3333/ZZ/11 ze dne 29.09.2011 byl vyloučen vliv Návrhu zadání ÚP Josefov na soustavu Natura 

2000. 

Upravené zadání bylo pořizovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dne 05.12.2011 

předloženo Zastupitelstvu obce Josefov ke schválení. 

Zastupitelstvo obce Josefov dne 05.12.2011 projednalo a schválilo na mimořádném zasedání 

upravené zadání ÚP Josefov, a vzalo na vědomí požadavky na obsah vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů, které mohou uplatnit dotčené orgány. 

Pořizovatel předal dne 08.12.2011 pod č. j. 196843/2011/SÚPÚP/VLPO schválené zadání ÚP Josefov 

zhotoviteli. 

Návrh ÚP Josefov byl zhotovitelem vyskladněn a předán v květnu 2012. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil konání společného jednání k návrhu 

ÚP Josefov, které proběhlo dne 17.07.2012 na Obecním úřadu Josefov. Dotčené orgány byly vyzvány 

k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své 

připomínky. Žádný dotčený orgán neuplatnil požadavek na prodloužení této lhůty podle § 50, odst. 2 

stavebního zákona. 

Pořizovatel následně zpracoval zprávu o projednání návrhu ÚP Josefov dle § 51 odst. 1 a 4 

stavebního zákona za použití § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tato zpráva byla 
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součástí žádosti o stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, která byla odeslána pod 

č.j. 77040/2012/SÚPÚP/VLPO dne 03.09.2012. 

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

plánování posoudil návrh ÚP Josefov dle § 51 a vydal stanovisko pod č. j. 1077/RR/12-2 dne 

10.09.2012. 

Pořizovatel předal dne 08.10.2012 pod č. j. 83902/2012/SÚPÚP/VLPO zhotoviteli podklady pro úpravu 

návrhu ÚP Josefov před řízením o územním plánu a dne 22.11.2012 pod 

č.j. 102786/2012/SÚPÚP/VLPO doplněné podklady pro úpravu návrhu ÚP Josefov před veřejným 

projednáním. 

Upravený návrh ÚP Josefov byl zhotovitelem vyskladněn a předán v srpnu 2013. 

Pořizovatel v souladu s § 52, odst. 1 stavebního zákona oznámil konání veřejného projednání Návrhu 

ÚP Josefov. Dne 28.8. 2013 oznámil pod č.j. 76906/2013/OSÚP/VLPO dotčeným orgánům, 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje a sousedním obcím termín a místo konání veřejného projednání 

a dne 18.9.2013 doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou oznámení o termínu a místě konání veřejného 

projednání veřejnosti, a zároveň upravený a posouzený Návrh ÚP Josefov. Zároveň bylo umožněno 

nahlédnutí do upraveného a posouzeného Návrhu ÚP Josefov na Obecním úřadu Josefov a 

Městském úřadu Sokolov. 

Dne 9.10.2013 se na Obecním úřadu Josefov konalo veřejné projednání o upraveném a posouzeném 

návrhu ÚP Josefov s jeho odborným výkladem, který podal zhotovitel. Pořizovatel seznámil přítomné 

s možností uplatňování připomínek, námitek a stanovisek, a termínem pro jejich uplatnění. 

Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona 

vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách 

a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému a posouzenému návrhu ÚP Josefov. 

Tyto návrhy zaslal pořizovatel dne 27.11.2013, pod č.j. 130285/2013/OSÚP/VLPO dotčeným orgánům 

a Krajskému úřadu Karlovarského kraje, spolu se žádostí o stanovisko k těmto návrhům.  

Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 

vyhodnocení připomínek podle stanovisek dotčených orgánů a dne 13.1.2014 předal pod 

č.j. 1490/2014/OSÚP/VLPO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu ÚP Josefov po veřejném 

projednání. 

Upravený návrh ÚP Josefov byl zhotovitelem vyskladněn a předán v březnu 2015. 

Pořizovatel v souladu s § 52, odst. 1 stavebního zákona oznámil konání opakovaného veřejného 

projednání Návrhu ÚP Josefov. Dne 26.5.2015 oznámil pod č.j. 63371/2015/OSÚP/VLPO dotčeným 

orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje a sousedním obcím termín a místo konání 

opakovaného veřejného projednání a dne 25.5.2015 doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou oznámení 

o termínu a místě konání opakovaného veřejného projednání veřejnosti, a zároveň upravený 

a posouzený Návrh ÚP Josefov, včetně vyznačených změn, provedených od veřejného projednání, 

které se konalo dne 9.10.2013. Zároveň bylo umožněno nahlédnutí do upraveného a posouzeného 

Návrhu ÚP Josefov na Obecním úřadu Josefov a Městském úřadu Sokolov. 

Dne 8.7.2015 se na Obecním úřadu Josefov konalo opakované veřejné projednání o upraveném 

a posouzeném návrhu ÚP Josefov, v rozsahu úprav provedených od veřejného projednání, které 

se konalo dne 9.10.2013, s jeho odborným výkladem, který podal zhotovitel. Pořizovatel seznámil 

přítomné s možností uplatňování připomínek, námitek a stanovisek, a termínem pro jejich uplatnění. 
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Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, vypracoval pokyny pro úpravu návrhu ÚP Josefov 

po opakovaném veřejném projednání a dne 14.9.2015 předal pod č.j. 76312/2015/OSÚP/VLPO 

zhotoviteli podklady pro konečnou úpravu návrhu ÚP Josefov. 

 

 

2  VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

* Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1, schválena vládou ČR dne 15.4.2015 

usnesením č. 276 (dále jen PÚR ČR) 

  Území obce Josefov neleží v žádné rozvojové oblasti, v žádné rozvojové ose, v žádné specifické 

oblasti, v žádném koridoru nebo ploše dopravní ani technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR. 

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

 

  (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 sídelní 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. Brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 

zásahů. 

  ÚP chrání kulturní hodnoty území, zejména nemovité kulturní památky, architektonicky a historicky 

významné stavby, chrání zachovanou urbanistickou strukturu obce Josefov a sídel Radvanov, Luh 

nad Svatavou a Hřebeny,  respektuje dochované zemědělské usedlosti. ÚP chrání přírodní hodnoty 

území, zejména menší rybníky na území obce, údolní nivu řeky Svatavy a ostatních toků, lesní masivy 

v severní, západní a výchovní části území obce. 

  Vymezením prvků ÚSES přispívá ÚP ke zvýšení ekologické stability území.  

  Západní část řešeného území leží v CHOPAV Krušné hory, kterou ÚP respektuje. 

  Je respektována rekreační krajinná oblast Lázeňský trojúhelník vymezená v ZÚR KK nacházející se 

na celém území obce Josefov. 

  Dále je respektována oblast krajinného rázu – Pahorkatina Josefov – Krajková nacházející se 

v severní části řešeného území. Jedná se o území s nadmořskou výškou 502 – 600 m.n.m, zčásti 

odlesněná zemědělská krajina s výhledem do krajiny, ohraničená lesním masivem Krušných hor, 

údolnicí Libockého potoka (vodní nádrž Horka) a Svatavy, na jihu navazuje prostor povrchové těžby. 

Při jeho rekultivaci je třeba zachovat krajinný ráz pahorkatiny – měřítko a poměr zalesnění – TTP. 

Nepřijatelné je zakládání nových urbanistických novotvarů. 

  ÚP respektuje na území obce Josefov místo krajinného rázu Svatava nacházející se ve východní 

části řešeného území a místo krajinného rázu Bukovany nacházející se v západní části řešeného 

území. 

   ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních ploch obce Josefov a sídel Radvanov, Luh nad 

Svatavou a Hřebeny. Obec Josefov se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční obytně obslužná obec, 
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sídlo Radvanov se bude rozvíjet jako obytný satelit obce Josefov, sídlo Luh nad Svatavou se bude i 

nadále rozvíjet jako klidové obytně rekreační sídlo se zohledněním stanoveného záplavového území 

řeky Svatavy, sídlo Hřebeny se bude i nadále rozvíjet jako obytné sídlo v úzké vazbě na areál hradu a 

zámku Hartenberg. Výrobní plochy jsou situovány při jižní hranici řešeného území, ÚP navrhuje 

rozvojovou plochu lehké výroby jižně od sídla Radvanov. 

  Vybrané zastavitelné plochy bydlení Z1, Z18, Z21, Z54, Z42, Z29 rozložené v Josefově, Radvanově 

a v Hřebenech jsou z důvodu ochrany rozdrobenosti ZPF nesoustředěnou nahodilou výstavbou 

jednotlivých RD podmíněně využitelné k rozvoji až po využití 75 % ostatních zastavitelných ploch 

bydlení vždy v každém jednotlivém sídle. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 

zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

  Dřívější zemědělské areály v území jsou řešeny jako plochy občanského vybavení pro agroturistiku 

(OX1). V Josefově je navržena jedna plocha zemědělské výroby. V procesu pořízení ÚP byly 

zastavitelné plochy zmenšovány dle pokynů pořizovatele a to z důvodu zachování ZPF jako nezvratné 

přírodní hodnoty. Rozsáhlé pozemky TTP v území slouží jako pastevní areál. V ÚP je vymezen ÚSES 

jako nezastavěná kulturní krajina. Ekologická funkce krajiny je zvýšena navrženými plochami změn 

v krajině K3, K4 a K5, které navrhují opatření pro založení LBK1, LBK3, LBK6. Původní zastavitelné 

plochy bydlení (BV) Z1, Z18, Z21. Z29, Z42, Z54 byly z důvodu zamezení rozdrobenosti ZPF 

nahodilou roztroušenou výstavbou jednotlivých izolovaných RD v zahradách převedeny v průběhu 

pořízení ÚP do ploch specifického bydlení (BV1) s pozastaveným zahájením výstavby až po využití 75 

% ostatních zastavitelných ploch bydlení (BV) v každém jednotlivém sídle. 

 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž 

k segregaci dochází, zvažovat existující a potencionální důsledky a navrhovat při územně 

plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 

úrovně. 

  ÚP zamezuje prostorové sociální segregaci rozvojem obce, stabilizací dostačujícího dopravního 

propojení a napojení na silnice III. třídy. ÚP navrhuje přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo 

Radvanov na přeložku silnice II/181 dle ZÚR KK a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní 

komunikaci. Toto řešení výrazně sníží dopravní zatížení v sídle Radvanov a zlepší tak podmínky pro 

bydlení v sídle. ÚP posiluje prostupnost krajinou obnovou polních cest. ÚP neřeší žádnou specifickou 

plochu bydlení pro sociálně slabé obyvatele. 

  ÚP navrhuje plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jako prostoru nových sociálních 

kontaktů v sídle Radvanov. V obci Josefov je zapracována plocha specifické zeleně jako park 

Novorozenců včetně jeho rozšíření a u víceúčelového hřiště je navržena specifická plocha 

občanského vybavení pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. ÚP stabilizuje 

převažující rekreační charakter v sídle Luh nad Svatavou. V sídle Hřebeny ÚP navrhuje plochy 

občanského vybavení rozvíjející areál hradu a zámku Hartenberg jako centrum služeb turistického 

ruchu a ve vazbě na ní je navržena plocha lesoparku jako plocha zeleně – se specifickým využitím – 

lesopark. Zahrádková osada v Luhu nad Svatavou je navržena k rozšíření. Vzhledem k jejímu 

vymezení na záplavovém území řeky Svatavy je zahrádková osada řešena bez  možnosti výstavby 

chatek. 

 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 63 

(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. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 

ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 

os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

  ÚP zapracovává požadavky fyzických a právnických osob působících na území obce. Jejich 

požadavky přispějí k vytvoření rozvoje ploch pro bydlení a volnočasových aktivit. V ÚP je také řešen 

požadavek na vytvoření ploch pro nové pracovní příležitosti, jak v oblasti cestovního ruchu, tak 

v oblasti zemědělské výroby a lehké výroby. ÚP navrhuje v obci Josefov rozvojové plochy občanského 

vybavení – komerční zařízení malá a střední (Z12) a smíšené – obytné – rekreační (Z14) v západní 

části obce a plochu zemědělské výroby (Z19) ve východní části obce, jižně od sídla Radvanov 

rozvojové plochy lehké výroby (Z35 a Z37), v sídle Hřebeny rozvojové plochy občanského vybavení – 

areál hradu a zámku Hartenberg (Z45, Z46, P4, P5) a plochu agroturistiky ve východní části sídla 

(P2). ÚP navrhuje komplexní řešení šetrné jak k životnímu prostředí, tak zvyšující příznivé životní 

podmínky v sídle Radvanov a zajištění nových pracovních míst v obci Josefov návrhem rozvojové 

plochy lehké výroby (Z35) východně od sídla Radvanov a návrhem přeložky silnice III. třídy 21031 

napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 a převedení původní trasy silnice III/21031 na 

místní komunikaci. Potenciální kamionová doprava k obsluze navrhované výrobní plochy Z35 tak 

nebude vedena  ani přes obec Josefov, ani přes sídlo Radvanov. V současné době není území obce 

zatížené žádnou kamionovou dopravou. 

  ÚP přebírá velký rozsah rozvojových ploch dle ÚPO. 

  ÚP hledá komplexní řešení a navrhuje veřejná prostranství charakteru parku v návaznosti na plochy 

bydlení a zároveň i v návaznosti na kulturní krajinu v obci Josefov (Z17) a v Radvanově (Z57) nebo 

jako obnovu historické návsi v sídle Radvanov (P1). V sídle Hřebeny ÚP navrhuje plochu zeleně se 

specifickým využitím jako historický lesopark (Z52). V Josefově  navrhuje další plochu zeleně se 

specifickým využitím park Novorozenců. 

  Západní část řešeného území leží v CHOPAV Krušné hory, severní část řešeného území leží v 

oblasti krajinného rázu – Pahorkatina Josefov – Krajková, východní část řešeného území leží v místě 

krajinného rázu Svatava, západní část řešeného území leží v místě krajinného rázu Bukovany. 

V severní části řešeného území se nachází regionální biocentrum 10109 Boučský vrch vymezené 

v ZÚR KK.  

  Na území obce Josefov se nachází převážně extenzivně využívaná zemědělská půda. Lesní masívy 

se nacházejí především na svazích údolí Svatavy,  v západní a severozápadní části území. 

  Tato lesozemědělská krajina je využívána především k nepobytové pěší turistice, cykloturistice,  

sportovnímu vyžití, agroturistice a aktivit spojených s areálem hradu a zámku Hartenberg. Na území 

obce se nenachází žádný zemědělský areál. Bývalý zemědělský areál v Hřebenech je v dnešní době 

využívám k agroturistice. ÚP navrhuje pouze jednu rozvojovou plochu zemědělské výroby ve východní 

části obce jako zemědělské zázemí pro chov hospodářských zvířat. ÚP zároveň zachovává stávající 

podmínky extenzivní zemědělské prvovýroby na území obce. Z důvodu ochrany ZPF před 

znehodnocením roztroušenou výstavbou jsou vybrané zastavitelné plochy bydlení (Z1, Z18, Z21, Z29, 

Z42, Z54) využitelné pro rozvoj až po zastavění 75 % zbývajících zastavitelných ploch bydlení. ÚP 

navrhuje rozvojovou plochu lesoparku na pozemcích pro plnění funkce lesa i na zemědělské půdě a to 

jako obnovu zámeckého lesoparku hradu a zámku Hartenberg. 
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 

měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

  ÚP mění vazby obce na širší okolí zejména v koncepci dopraní silniční infrastruktury. Ve vazbě na 

ZÚR KK jsou navrženy přeložky silnic II/181 a III/21031. ÚP zachovává a dále rozvíjí rovněž 

technickou infrastrukturu na území obce Josefov, která je již dnes integrována v rámci celého regionu 

Sokolovska. Vybrané zdroje technické infrastruktury jsou do řešeného území přivedeny od Sokolova 

nebo Habartova. 

 

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

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména hospodářsky problémových 

regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

  ÚP stabilizuje při jižní hranici řešeného území plochu lehké výroby – areál pily Herkules a navrhuje 

rozvojovou plochu lehké výroby jako rozšíření pily Herkules při jižní hranici řešeného území, 

rozvojovou plochu lehké výroby jako novou průmyslovou plochu jižně od sídla Radvanov a rozvojovou 

plochu zemědělské výroby ve východní části obce. V obci Josefov je dlouhodobě sledována téměř 

dvojnásobná míra nezaměstnanosti oproti celorepublikovému průměru, tímto řešením ÚP vytvoří 

podmínky pro zvýšení pracovních míst v obci. 

 

  (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství  mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

  ÚP zachovává sídelní strukturu území. ÚP posiluje dopravní dostupnost území ve směru z města 

Sokolov návrhem přeložky silnice II/181 vymezené dle ZÚR KK. 

  ÚP rozvíjí obec Josefov, jako polyfunkční obytně obslužnou obec a navrhuje zároveň i rozvoj sídel: 

 Radvanov jako klidové obytné sídlo,  

 Luh nad Svatavou jako klidové obytně rekreační sídlo, 

 Hřebeny jako klidové obytné sídlo s významným podílem turistického ruchu v návaznosti na areál 

hradu a zámku Hartenberg. 

  ÚP posiluje prostupnost krajinou stabilizací cyklotras a návrhem cyklostezky podél řeky Svatavy. 

  ÚP vytváří návrhem rozvojových ploch výroby (Z19, Z35, Z37) a občanského vybavení (Z12, 

Z45, Z46, P2, P4, P5, P6) podmínky pro vytvoření nových pracovních míst v obci. 

 

  (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívaní opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 

zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 

minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 

v nárocích na veřejné rozpočty a dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

  ÚP přebírá velký rozsah navrhovaných ploch z platného ÚPO Josefov, neboť tyto plochy nejsou 

dosud zastavěné a nový ÚP nemění koncepci rozvoje území. ÚP využívá v co největší míře nevyužité 

území uvnitř ZÚ.  ÚP navrhuje 6 ploch přestavby: plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako 

obnova historického parku na návsi včetně sanací garáží v sídle Radvanov, plocha občanského 

vybavení jako přestavba statku v sídle Hřebeny, plocha smíšená obytná jako přestavba bývalé drážní 

budovy v severní části sídla Hřebeny, plocha občanského vybavení jako přestavba areálu bývalého 

zámeckého pivovaru, plocha občanského vybavení jako obnova areálu hradu a zámku Hartenberg 
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včetně Cikánského dvora v sídle Hřebeny, plocha občanského vybavení jako přestavba bývalého 

špýcharu a bývalé školy v sídle Hřebeny. 

  Rozvoj obce zasahuje kulturní krajinu v těsné blízkosti zastavěného území. Tento zábor kulturní 

krajiny je však řešen přednostně na méně kvalitních půdách, zejména na lesních pozemcích a jako 

obnova historických skutečností. Bez vazby na zastavěné území v kulturní krajině ÚP nenavrhuje 

žádnou novou rozvojovou plochu kromě rozvojových ploch Z35 pro výrobu u Radvanova a Z36 pro 

dopravu rovněž u Radvanova.  V kulturní krajině ÚP navrhuje plochy změn v krajině jako sanace a 

revitalizace území (K1), jako přírodní letní dětský tábor (K2) a jako opatření k založení prvků ÚSES 

(K3 – K5). 

 

  (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 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 

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 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. 

  Zastavitelné plochy byly korigovány ve vztahu ke kvalitní ZPF zejména I. a II. třídy ochrany jako 

jedné z rozhodujících hodnot území, rozvojové plochy jsou navrhovány zejména na méně kvalitním 

ZPF. Ve vazbě na stávající urbanistickou koncepci jsou vybrané rozvojové plochy navrhovány i na 

půdách s I. třídou ochrany ZPF a to na východě obce východně od silnice III/21030, ve východní části 

sídla Radvanov, jižní a západní části sídla Luh nad Svatavou. Zábor ZPF I. třídy ochrany v obci 

Josefov je minimální. Zábor ZPF I. třídy při severní hranici sídla Radvanov byl již schválen v platném 

ÚPO. Obec má zpracovanou územní studii pro zástavbu RD na ploše Z29. Rozvoj sídla Radvanov je 

na severu a jihovýchodě sídla limitován průběhem lokálního biokoridoru a na jihozápadě trasou VN 

vedení. Sídlo Luh nad Svatavou je z velké části obklopeno ZPF I. a II. třídy, rozvoj v sídle je značně 

omezen záplavovým územím řeky Svatavy a plochou regionálního biocentra Boučský vrch. Rozvoj 

v sídle Hřebeny je značně omezen plochou regionálního biocentra Boučský vrch, trasou VN vedení. 

Toto jsou důvody, proč se obec Josefov a sídla Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny rozšiřují i na 

nejkvalitnější ZPF. Z těchto důvodů se nelze záboru nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany vyhnout. 

ÚP zohledňuje vydaná ÚR a platný ÚPO. 

  ÚP vymezuje ucelený systém ÚSES, chrání PUPFL jako nezastavěnou krajinu a přiměřeně chrání 

zemědělský půdní fond. ÚP navrhuje zastavitelnou plochu zeleně – se specifickým využitím – 

lesopark, pouze s možností obnovy a rekonstrukce historických objektů ve vazbě na hrad a zámek 

Hartenberg, na pozemcích určených k funkci lesa a na zemědělském půdním fondu. Na zbytkovém 

území ZPF západně od obce mezi dvěma porosty lesa vymezuje ÚP stávající víceúčelové hřiště a 

navrhuje rozvojovou plochu specifického občanského vybavení pro pořádání společenských a 

kulturních akcí. Park Novorozenců je řešen jako  plocha specifické zeleně a je navržen k rozšíření. To 

vše, na sporadicky obhospodařovaném ZPF II. třídy ochrany. 
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(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 

územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 

přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

  Na území obce Josefov jsou navrženy k rozvoji jak obec, tak i všechna 3 sídla. ÚP však nenavrhuje 

srůstání žádných dvou sídel. Propustnost krajiny je zvýšena návrhem regionální cyklostezky podél 

řeky Svatavy. Vybrané komunikace mezi sídly jsou navrženy k rozšíření. Zastavitelné plochy jsou 

řešeny s vazbou na ZÚ s maximálním důrazem na zachování nezastavěné kulturní krajiny a tím 

zachování stávajících podmínek pro migraci volně žijící zvěře. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 

pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech 

a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy: cílem je zachování souvislých 

pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny. 

  Veřejně přístupná sídelní zeleň je v území řešena jako plochy veřejných prostranství s veřejnou 

zelení nebo jako plochy zeleně. 

  ÚP stabilizuje v obci a sídlech plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení. 

  V sídle Radvanov ÚP navrhuje obnovu historického parku na návsi návrhem rozvojové plochy 

veřejného prostranství s veřejnou zelení (P1) a další nový park na ploše Z57. 

  ÚP také navrhuje veřejně přístupnou zeleň s ochranou a izolační funkcí (Z20) na rozhraní dvou 

různých funkčních využití území (bydlení x zemědělská výroba) v obci. 

  ÚP navrhuje rozvojovou plochu zeleně se specifickým využitím jako historický zámecký lesopark 

(Z52) v sídle Hřebeny. Zároveň v Josefově je řešena další plocha specifické zeleně pro rozšíření 

parku Novorozenců. 

 

  (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu (např. cykloturistiku, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 

území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 

cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 

hipo). 

  ÚP, zcela v souladu se stávajícími kulturními a přírodními hodnotami zemědělsky a lesnicky 

využívané krajiny v hranicích oblasti krajinného rázu Pahorkatina Josefov – Krajková a CHOPAV 

Krušné hory, vytváří přiměřené podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu 

využívá potenciálu hradu a zámku Hartenberg. Většina rozvojových ploch podporující a rozvíjející 

cestovní ruch v obci Josefov je situována právě v sídle Hřebeny, kde ÚP stabilizuje a navrhuje plochu 

agroturistiky, navrhuje plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – areál hradu a zámku 

Hartenberg, navrhuje plochy občanského vybavení s charakterem služeb a navrhuje plochu zeleně 

jako historický zámecký lesopark. V kulturní krajině severně od sídla Hřebeny ÚP navrhuje přírodní 

dětský letní tábor na Poslední šanci. V obci Josefov ÚP navrhuje plochu občanského vybavení 

charakteru služeb a rozšiřuje stávající park Novorozenců navrhovanou plochou specifické zeleně. 

V sídle Luh nad Svatavou ÚP stabilizuje plochu parku. V sídle Radvanov ÚP navrhuje obnovu 

historického parku na návsi a další nový park na severozápadním okraji sídla. 
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  ÚP stabilizuje na území síť cyklotras a navrhuje přeložku cyklotrasy č. 2179 v trase navrhované 

přeložky silnice II/181. ÚP dále navrhuje trasu regionální cyklostezky podél řeky Svatavy. ÚP 

stabilizuje síť polních cest v kulturní krajině. 

 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při 

umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 

rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 

dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 

vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, 

silnic I. třídy a železnic,a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 

dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 

veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci 

těchto účinků). 

  ÚP mění koncepci dopravní infrastruktury a přebírá a vymezuje v jižní části řešeného území obce 

část VPS D23  – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava - Habartov vymezenou 

v ZÚR KK k rektifikaci směrového oblouku v trase silnice II/181. 

  ÚP stabilizuje silnici III. třídy č. 21030 a síť účelových komunikací, a dále navrhuje sanaci a 

rekultivaci rušené silnice III. třídy č. 21033 v trase navrhované přeložky silnice II/181 při jižní hranici 

řešeného území a přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 

a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní komunikaci. Radvanov bude tímto řešením 

dopravně napojen na silnici II/181 přímo silnicí III/21031 bez dotčení zástavby samotné obce Josefov. 

  ÚP zabraňuje další fragmentaci krajiny tím, že navrhuje nové trasy inženýrských sítí v souběhu 

s komunikacemi, ať už stávajícími nebo nově navrhovanými.  

  Řešené území představuje venkovské osídlení. Územím neprochází žádná dálnice, silnice I. třídy ani 

celostátní železnice. Klidové plochy bydlení a rekreace jsou umisťovány mimo stávající a navržené 

potenciální zdroje hluku. ÚP navrhuje zcela nový příjezd do Radvanova a to přeložkou silnice 

III/21031 z jihovýchodu tak, aby zásobování navržené zastavitelné plochy výroby u Radvanova 

nemělo negativní vliv na klidové obytné plochy v Josefově ani Radvanově. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 

zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 

dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit Vytvářet podmínky pro zvyšování 

bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 

ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 

environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

  ÚP navrhuje přeložku silnice II/181 při jižní hranici řešeného území. 

  ÚP stabilizuje silnici III. třídy č. 21030, navrhuje přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo 

Radvanov na přeložku silnice II/181 a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní komunikaci 

a dále navrhuje sanaci a rekultivaci úseku silnice III/21033 v trase navrhované přeložky silnice II/181. 

  ÚP stabilizuje a dále rozšiřuje podmínky pro cykloturistiku, jejíž síť a návaznost na sousední obce je 

na území obce Josefov dostačující. ÚP navrhuje přeložku cyklotrasy č. 2179 v trase navrhované 

přeložky silnice II/181. ÚP dále navrhuje regionální cyklostezku podél řeky Svatavy. 
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  ÚP respektuje stávající podmínky veřejné autobusové dopravy v obci. ÚP nezvyšuje zatížení 

obyvatel hlukem a emisemi a převážně umisťuje rozvojové plochy bydlení, občanského vybavení, 

smíšeného bydlení a rekreace do klidových částí obce a sídel mimo dopravně zatížené území podél 

silnice III/31030.  

  Návrhem řešení přeložky silnice III/21031 a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní 

komunikaci se výrazně sníží zatížení obyvatel sídla Radvanov hlukem a emisemi. Současná trasa 

silnice III/21031 již parametrově nevyhovuje dopravnímu zatížení. Plánovaná výstavba výrobní plochy 

Z35 východně od sídla Radvanov bude mít další nároky na dopravní infrastrukturu, které by za 

současné situace nebyly splněny. Návrhem přeložky silnice III/21031 ÚP komplexně řeší dopravní 

situaci v sídle Radvanov v návaznosti na budoucí rozvoj řešeného území a v návaznosti na sousední 

obce. 

 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 

minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 

pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 

zemědělských areálů. 

  Na území obce nedochází k dlouhodobému překračování zákonem stanovených mezních hodnot 

imisních limitů. Na území jednoznačně převládají plochy bydlení a občanského vybavení. Rozvoj 

hospodářského pilíře udržitelného rozvoje území je navržen plochami agroturistiky, rozšířením pily u 

Radvanova a zejména návrhem zastavitelné plochy Z35 pro VL u Radvanova o rozloze 1,7 ha. Ve 

vazbě na tuto plochu Z35 je v ÚP navržena přeložka silnice III/21031 jako zcela nový přístup do sídla, 

který umožní zároveň bezkolizní obsluhu této výrobní plochy Z35 bez nutnosti průjezdu klidovým 

sídlem Radvanov i obcí Josefov s obytnou funkcí. 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 

a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 

umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených 

k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 

v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 

vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

  Na území obce Josefov je vymezeno záplavové území Q100 řeky Svatavy a jeho aktivní zóna, které 

ÚP respektuje. 

  Na území obce Josefov ZÚR KK vymezuje územní rezervu pro výhledovou vodní nádrž v sídle 

Hřebeny. Vymezení výhledové vodní nádrže Hřebeny dle ZÚR KK vychází z již neplatného SVP č. 34 

schváleného v roce 1988. V rámci aktualizace ZÚR KK bude výhledová vodní nádrž Hřebeny 

pravděpodobně vyřazena, a to na základě nově schváleného Generelu lokalit vhodných pro akumulaci 

povrchových vod, který nahrazuje SVP č. 34. ÚP však plně respektuje stávající ZÚR KK a vymezuje 

na území obce tuto územní rezervu R2. 

  ÚP navrhuje v severní části sídla Luh nad Svatavou v záplavovém území řeky Svatavy rozvojovou 

plochu technické infrastruktury pro umístění ČOV (Z38). Návrh ČOV vyplývá z technického řešení - při 

realizaci ČOV je nutno respektovat výšku povodňových průtoků. Dále ÚP řeší rozvojovou plochu 
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rekreace jako zahrádkovou osadu bez možnosti umístění chatek (Z39) přičemž na rozvojové ploše 

nelze umisťovat trvalé stavby. ÚP navrhuje v kulturní krajině v záplavovém území řeky Svatavy 

severně od sídla Hřebeny plochu změn v krajině pro přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci (K2) 

bez možnosti umístění trvalých staveb, jedná se pouze o sezónní a krátkodobé využití plochy. 

Rozvojové plochy Z38, Z39 a plocha změn v krajině  K2 nebudou ovlivňovat průtok přívalových vod. 

  ÚP dostatečně respektuje údolní nivy jako nezastavěné území. 

 

  (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 v území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod. 

  ÚP navrhuje v severní části sídla Luh nad Svatavou v záplavovém území řeky Svatavy rozvojovou 

plochu technické infrastruktury pro umístění ČOV (Z38). Při návrhu ČOV bude brán zřetel na 

výškovou úroveň povodňových průtoků. ÚP vymezil specifický regulativ pro rozvojovou plochu 

rekreace jako zahrádkovou osadu bez možnosti umístění chatek (Z39) nacházející se v aktivní zóně 

záplavového území řeky Svatavy. 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině v záplavovém území řeky Svatavy severně od sídla Hřebeny plochu 

změn v krajině pro přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci (K2). 

 

  (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 

podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 

regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 

zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) 

v dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

  ÚP řeší rozvoj dopravní i technické infrastruktury přičemž výrazně mění koncepci dopravní 

infrastruktury a koncepci likvidace odpadních vod a plynofikace.  

  ÚP navrhuje přeložku silnice II/181 při jižní hranici řešeného území a navrhuje sanaci a rekultivaci 

úseku silnice III/21033 v trase navrhované přeložky, stabilizuje silnici III. třídy č. 21030, dále navrhuje 

přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 a převedení 

původní trasy silnice III/21031 na místní komunikaci. 

  ÚP řeší rozvoj dopravní infrastruktury návrhem rozvojových ploch dopravní infrastruktury – silniční 

s novými místními sběrnými komunikacemi obsluhujícími: území mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad 

Svatavou – rozvojová plocha Z7, jihozápadní část obce – rozvojová plocha Z22, jižní část sídla 

Radvanov jako součást komplexního řešení propojení sídla Radvanov s přeložkou silnice II/181 – 

rozvojová plocha Z33, dále s novými místními obslužnými komunikacemi obsluhující: území mezi obcí 

Josefov a sídlem Radvanov – rozvojová plocha Z28,  a dále navrhuje plochu dopravní infrastruktury - 

silniční jako parkoviště: v centrální části sídla Hřebeny – rozvojová plocha Z49. 
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  Dále ÚP řeší další rozvoj dopravní infrastruktury návrhem rozvojových ploch veřejného prostranství 

s místními obslužnými komunikacemi obsluhujícími: střední část obce – rozvojová plocha Z9, západní 

část obce – rozvojová plocha Z13, západní část obce u kapličky – rozvojová plocha Z27.  

  ÚP zachovává koncepci zásobování území obce pitnou vodou veřejným vodovodem zásobeného ze 

skupinového vodovodu Horka s využitím vodojemu Markvarec a vodojemů Josefov. 

  ÚP zachovává a dále rozšiřuje stávající systém likvidace splaškových vod obce Josefov v ČOV 

Josefov a navrhuje modernizaci a intenzifikaci stávající ČOV Josefov. ÚP navrhuje nový způsob 

likvidace splaškových vod v sídle Radvanov vybudováním oddílné kanalizace, která bude přes ČSOV 

vedena do modernizované a intenzifikované ČOV Josefov. Splaškové vody z navrhované rozvojové 

plochy Z37 budou svedeny do kanalizačního systému obce Habartov. Dešťové vody budou kombinací 

otevřených příkopů a dešťové kanalizace svedeny nejkratší cestou do bezejmenné vodoteče – 

levostranného přítoku Radvanovského potoka. ÚP navrhuje nový způsob likvidace splaškových vod 

v sídle Luh nad Svatavou vybudováním oddílné kanalizace napojené na navrhovanou ČOV Luh nad 

Svatavou. Dešťové vody budou otevřenými příkopy v kombinaci s dešťovou kanalizací svedeny do 

řeky Svatavy. ÚP navrhuje nový způsob likvidace splaškových vod v sídle Hřebeny vybudováním 

oddílné splaškové kanalizace v sídle zakončené v navrhované ČOV Hřebeny a to dle vydaného 

stavebního povolení. Dešťové vody budou opět svedeny do řeky Svatavy otevřenými příkopy. Toto 

řešení nevylučuje možnost převedení splaškových vod ze sídla Hřebeny čerpacími stanicemi 

odpadních vod a výtlačnou splaškovou kanalizací do kanalizačního systému obce Josefov a dále do 

ČOV Josefov, kde budou likvidovány. 

  ÚP respektuje venkovní vedení VVN 110 kV procházející přes centrální část řešeného území ve 

směru jihozápad – severovýchod ze Sokolova do Rotavy. ÚP navazuje na stávající koncepci 

zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic a venkovním vedením VN 22kV. 

  ÚP navrhuje novou koncepci plynofikace  obce Josefov, STL plynovod bude přiveden do řešeného 

území ze severovýchodní části města Habartov – část Kluč. 

  ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny, větrné elektrárny ani žádné specifické výrobní 

rozvojové plochy určené výhradně pro umístění fotovoltaické elektrárny jako dočasné stavby. 

Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na území obce na střechy a fasády objektů. 

 

  (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 na 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 Josefov a vytváří do budoucna 

dobré a dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce. ÚP chrání stávající veřejná 

prostranství v obci a v sídlech a vymezuje je jako veřejná prostranství se specifickým využitím 

s veřejnou zelení, veřejná prostranství se specifickým využitím s veřejnou zelení s ochrannou a 

izolační zelení nebo jako veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku. ÚP stabilizuje 

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, plochy dopravní infrastruktury – silniční. ÚP 

stabilizuje plochy technické infrastruktury, a navrhuje rozšíření stávající ČOV Josefov (Z6) a 

rozvojovou plochu pro umístění nové ČOV Luh nad Svatavou (Z38), nové ČOV Hřebeny (Z56), 

stabilizuje a navrhuje trasy inženýrských sítí a to zejména v souběhu s místními komunikacemi. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 

vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy 

nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení plochy bydlení, ploch 
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rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky 

na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 

systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 

S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 

cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

  ÚP respektuje beze změny trasu silnice III/21030. ÚP navrhuje přeložku silnice II/181 při jižní hranici 

řešeného území a navrhuje sanaci a rekultivaci úseku silnice III/21033 v trase navrhované přeložky, 

dále navrhuje přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 a 

převedení původní trasy silnice III/21031 z Josefova do Radvanova na místní komunikaci. 

  Rozvojové plochy jsou napojeny na stávající systém místních komunikací přímo nebo 

prostřednictvím nově navržených místních komunikací. Pro pěší a cykloturistiku jsou zapracovány 

stávající či nově navržené účelové komunikace. Je navržena nová regionální cyklostezka podél řeky 

Svatavy vedena na území obce Josefov na účelových komunikacích. ÚP navrhuje přeložku cyklotrasy 

č. 2179 v trase přeložky silnice II/181. Podmínky hromadné autobusové dopravy ÚP nemění. 

  Rozvojové plochy pro přeložky silnic jsou vymezeny v dostatečné šířce, která umožňuje výsadbu i 

doprovodné zeleně. ÚP nemění stávající koncepci veřejné dopravy v území. 

 

  (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 

v budoucnosti. 

  ÚP řeší rozvoj koncepce zásobování území pitnou vodou a likvidaci splaškových vod v souladu se 

ZÚR KK a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. Tímto řešením je 

zabezpečena a dostatečně vyvážena vysoká kvalita života obyvatel obce i do výhledu. Koncepce 

likvidace splaškových vod v Hřebenech je zapracována dle vydaného stavebního povolení. Toto 

řešení nevylučuje možnost převedení splaškových vod ze sídla Hřebeny čerpacími stanicemi 

odpadních vod a výtlačnou splaškovou kanalizací do kanalizačního systému obce Josefov a dále do 

ČOV Josefov, kde budou likvidovány. 

 

  (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi. 

  ÚP nenavrhuje žádné specifické plochy výroby určené výhradně pro umístění FVE jako dočasné 

stavby. ÚP neřeší na území obce ani žádnou MVE ani VTE z důvodu vysokých přírodních a kulturních 

hodnot území obce, jejíž severní část je součástí oblasti krajinného rázu Pahorkatina Josefov - 

Krajková. Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na území obce na střechy a fasády objektů. 

  ÚP nezapracovává plochu pro podmíněně možnou lokalizaci vysokých větrných elektráren 

vymezenou v ZÚR KK, která se nachází při západní hranici řešeného území na základě rozsudku 

Nejvyššího správního soudu v Brně č. 8 Ao 7/2011 – 138, ze dne 30.03.2012, s nabytím právní moci 

dne 03.04.2012, který ruší části textové a grafické části ZÚR KK týkající se ploch s podmíněně a 

potenciálně možnou lokalizací VVE. 

  Ve schváleném zadání ÚP Josefov však není stanoven požadavek na umístění MVE, VTE a FVE. 

Zároveň není požadavek na posouzení vlivu ÚP Josefov na životní prostředí. Z tohoto důvodu ÚP 

Josefov nenavrhuje rozvojové plochy pro výstavbu VVE, ani nepředurčuje záměr v kulturní krajině 

pro výhledovou výstavbu VVE na území obce Josefov. 
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  (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. 

  ÚP vymezuje v samotné obci plochy přestavby, které zhodnotí nevyužívané území především na 

plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – areál hradu a zámku Hartenberg, plochu 

smíšenou výrobní, plochu občanského vybavení – se specifickým využitím - agroturistika a na plochu 

občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední. Díky tomu dojde k intenzivnímu využití 

ploch v rámci zastavěného území. Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Josefov z 2010 posoudily 

kvalitu bytového fondu v území jako dobrou. V území převládají soukromé RD, jejichž stavební stav se 

postupně zlepšuje. 

  ÚP neřeší žádnou stávající plochu bydlení jako přestavbu. 

 

  ÚP Josefov je zpracován v souladu s PÚR ČR. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.09.2010 usnesením č. ZK 223/09/10: 

 

* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), vydány 16. 9. 2010 s nabytím 

účinnosti dne 16. 10. 2010 

 a) na území obce Josefov vymezuje ZÚR KK tuto veřejně prospěšnou stavbu: 

 - VPS D.23 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava - Habartov,  

 ÚP vymezuje tuto VPS jako zastavitelnou plochu Z36 a jako VPS VD2, 

b) ZÚR KK vymezují na území obce Josefov toto veřejně prospěšné opatření: 

 - VPO U.101 – regionální biocentrum RBC 10109 – Boučský vrch, 

 ÚP vymezuje toto VPO pouze jako stávající funkční RBC č. 10109. ÚP  nenavrhuje v kulturní 

krajině žádné změny v její struktuře v ploše RBC, tedy žádné plochy změn v krajině ozn. K. 

RBC č. 10109 je v ÚP pouze vymezen a zpřesněn, nikoliv založen ke zvýšení jeho ekologické 

stability. RBC č. 10109 nepředstavuje žádné VPO a to ve vazbě na stavební zákon, v platném 

znění. 

c) na území obce Josefov vymezuje ZÚR KK tuto územní rezervu: 

 - VVoN poř. č. 99 Hřebeny – Povodí Ohře, 

 ÚP vymezuje tuto územní rezervu jako územní rezervu R2, 

d) priority ZÚR KK: 

  Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují 

republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR. 

 Návrh ÚP Josefov naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro 

zajištění udržitelného rozvoje území: 

1 Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro 

sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a chráněné 

hodnoty sídel, 

1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto 

hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené sídelní 

struktury, tradiční obraz městských a vesnických sídel v krajině a kulturní památky. Pokud je tato 

struktura nenávratně přeměněna, například jako následek těžby nerostných surovin, navrhovat 
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specifická řešení nové krajiny a urbanistické struktury, která přinesou do území nový potenciál 

hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje, 

 

2 Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů 

s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací, 

2.7 vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovním 

ruchu, i v eko a agro turistice, 

 

3 Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

3.1 hospodárně využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů), 

3.2 důsledná ochrana nezastavěného území – ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží 

novou výstavbou a turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace (v rozvojových 

oblastech a osách), kde je třeba zachovávat a vytvářet podmínky pro územní systémy ekologické 

stability, pro vznik veřejně přístupných pásů zeleně, které umožní rekreační využívání krajiny a 

zachování jejích reprodukčních schopností, přitom jako významný přírodní prvek chránit a nově 

navrhovat lesní porosty, 

 

 Návrh ÚP Josefov přiměřeně naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje 

pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

1 Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud 

možno mimo chráněná území nebo využíváním ploch přestavby bez přílišného narušení jejich 

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

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

1.3 vytváření podmínek pro zmenšení sociálního napětí ve vztahu k menšinám, které by měly být 

integrovány do většinové společnost – mj. prostřednictvím kultivace urbánního prostředí, 

 

2 Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se 

zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy 

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné plochy 

pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní, lyžařské, 

hipostezky), 

2.12 vytváření podmínek pro přizpůsobování zemědělství a lesnictví místním specifikům. 

 

3 Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

3.3 vytváření podmínek pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

(zvyšování retenčních schopností krajiny: návrh protierozních opatření, omezení umísťování 

zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné minimum, návrh opatření protipovodňové 

ochrany a ploch potřebných k rozlivům povodní, apod.). 

3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny – 

důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ale i zák. č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, 
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 Návrh ÚP Josefov nedostatečně naplňuje veškeré zbývající priority územního plánování 

Karlovarského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a to z důvodu malé rozlohy 

řešeného území, které nepokryje všechna specifika vyskytující se na území Karlovarského 

kraje, a své specifické polohy v systému osídlení Karlovarského kraje. 

 

Území obce Josefov neleží v žádné specifické oblasti ani v ploše či koridoru nadmístního významu 

vymezených v ZÚR KK. 

 

 ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK. 

 

 ÚP zohledňuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. 

 ÚP zohledňuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 ÚP zapracovává přiměřeně ÚPO Josefov. 

 

 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S 

POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A 

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

  Územní plán Josefov je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18     

a   § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 

  Zpracovaný ÚP Josefov vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na 

území spravovaném obcí Josefov. 

  V územním plánu navržený rozvoj obce Josefov 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 

 

  ÚP Josefov byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle 

příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

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

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 75 

5  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

5.1 VYHODNOCENÍ NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM PROJEDNÁNÍ 

 

  ÚP Josefov byl zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

  V dosavadním průběhu pořizování návrhu ÚP Josefov 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 Územního 

plánu Josefov, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány hájí, jsou 

v návrhu ÚP respektovány a zohledněny. 

 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů 

 

Ministerstvo zemědělství 

Pozemkový úřad Sokolov 

Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1 

Zn. 12RP35787/2012-130730 

Čj. 112208/2012-MZE-130730 ze dne 26.06.2012 

Stanovisko ke společnému jednání o „Návrhu územního plánu Josefov“ – ve smyslu § 20 odst. 

1 písm. d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

v platném znění 

  Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 

20 odst. 1 písm. d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 

znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko ke společnému jednání o návrhu Územního plánu 

Josefov. 

  K výše uvedenému vám sdělujeme, že veškeré restituce dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném 

znění, 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb. byly ukončeny. 

  V katastrálních územích, které spadají do správního obvodu obce Josefov se plánuje v následujících 

letech zahájení Komplexních pozemkových úprav (dále KPÚ). Pro případné zahájení KPÚ a jejich 

realizaci v dalším období a především pro bezproblémovou možnost doplnění cestní sítě v rámci 

návrhu společných zařízení doporučujeme, aby účelové komunikace (vymezené v § 2 odst. 2 písm. d) 

a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebyly 

v územním plánu stanoveny jako plochy dopravní infrastruktury v souladu s § 9 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách na využití území. 

  Dále pro úplnost sdělujeme, že v k. ú. Luh nad Svatavou již bylo zahájeno řízení o KPÚ 

a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele návrhu KPÚ. Po dokončení výběrového 

řízení požadujeme průběžnou spolupráci zpracovatele ÚP Josefov a zpracovatele návrhu KPÚ za 

účelem koordinace obou akcí. 

K uvedené akci nemáme žádné další požadavky. 

Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov 

 Doporučení je akceptováno. 
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Městský úřad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková péče  

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. SÚP/57835/2012/Ku ze dne 26.06.2012 

Věc: oznámení projednávání návrhu zadání územního plánu Josefov – stanovisko. 

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

obdržel oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Josefov na den 17.07.2012. 

  Z hlediska zájmů státní památkové péče není k návrhu územního plánu Josefov připomínek. 

  Upozorňujeme, že nadále zůstává v platnosti naše stanovisko pod č. j. SÚP/181875/2011/Št ze dne 

10. listopadu 2011. 

  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 pozdějších předpisů. 

Irena Kučková, referent odboru stavebního a územního plánování – památková péče   

 Bez připomínek. 

 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 

Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 

Č. j. MOCR 25959-1 / 60156 – ÚP/2012 – 7103/44 ze dne 17.07.2012 

Věc: Návrh územního plánu Josefov. 

  Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu 

územního plánu Josefov. 

  Ministerstvo obrany, zastoupené Ing. Miroslavem Hajným, zástupcem ředitele Vojenské ubytovací a 

stavební správy Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/ 2000 Sb., ve znění pozdějších 

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

souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Josefov“. 

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

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

při dodržení ustanovení § 175, zákona 183/2006 Sb., připomínek. 

Zástupce ředitele, Ing. Miroslav Hajný 

 Bez připomínek. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  

se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č. j.: KHSKV 06321/2012/HOK/Nov ze dne 17.07.2012 

  Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 77 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“) k návrhu Územního plánu Josefov (společné jednání o návrhu územního plánu). 

  Pořizovatel: Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování 

Zpracovatel: Ing. arch. A. Kasková 

  Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech souhlasí s návrhem 

Územního plánu Josefov, neboť předložený návrh není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti 

ochrany veřejného zdraví a současně neuplatňuje žádná stanoviska. 

  K zadání tohoto územního plánu jsme vydali stanovisko pod č. j. KHSKV 09636/2011/HOK/Nov dne 

07.10.2011. 

Ing. Edita Novotná, Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 Souhlasné stanovisko. 
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Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 2239/DS/12 – 2 ze dne 17.07.2012 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Josefov 

  Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 21.06.2012 

žádost o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Josefov, dle ustanovení § 50 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 183/2006 Sb.). 

  K zaslanému návrhu, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. OD /64699/2012/Me ze dne 18.07.2012 

Stanovisko 

  Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby 

řízení ve věci „Společné jednání o návrhu Územního plánu Josefov“ sděluje následující. 

  V případě zásahu do tělesa komunikací III/21030, III/21030a a III/21031 v majetku Karlovarského 

kraje bude nutné předchozí stanovisko našeho silničního úřadu, Policie ČR Krajského ředitelství 

Karlovarského kraje a správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. 

Karel Merxbauer, odbor dopravy-silniční hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. 24521/12/03100 ze dne 24.07.2012 

Věc: Návrh Územního plánu Josefov 

  Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 

dokumentaci podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona připomínky. Na území obce se 

nenalézají výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů.  

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

 Neuplatňují žádné připomínky. 

 

Ministerstvo životního prostředí 

100 00 Praha 10 – Vršovice, Vršovická č. 65 

Odbor výkonu státní správy IV 

Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem 

Zn. 1153/530/12 

51772/ENV/12 ze dne 26.07.2012 
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Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Josefov. 

  Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 21.06.2012 

od Městského úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu) o společném jednání o návrhu Územního plánu Josefov se žádostí o 

stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá 

z požadavků § 50 odst. 2 stavebního zákona č 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního 

zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného 

bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a 

povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací 

dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 

o geologických pracích. 

K předmětnému ÚPD zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

  Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 

životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt sesuvu: Svatava č. 1231 (viz. 

mapa Geofondu ČR a „Mapa sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací“, list č.11-14), 

poddolovaných území: Dolina u Krajkové 1 č. 164, Radvanov č. 181, Luh nad Svatavou č. 182, 

Svatava 1 č. 218 (viz mapy Geofondu ČR „Mapy poddolovaných území“, listy č. 11-12, 11-14). 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

 Sesuv Svatava č. 1231 je v ÚP zapracován. 

 Poddolovaná území Dolina u Krajkové č. 164, Radvanov č. 181, Luh nad Svatavou č. 182 

a Svatava 1 č. 218 jsou zapracována. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 2469/ZZ/12 ze dne 02.08.2012 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Josefov 

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

21.6.2012 oznámení o návrhu Územního plánu Josefov a k tomuto sděluje následující stanovisko:  

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

 Konstatování, že příslušným orgánem ochrany příroda a krajiny je Městský úřad 

Sokolov. 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš) 

  K návrhu nemáme připomínky. K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství jako dotčený orgán 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 vydal stanovisko zn. 3489/ZZ/11 ze dne 17.10.2011 s tím, že 

nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního 

plánu Josefov na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

 Nemá požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP Josefov na životní prostředí, ani na 

zpracování variant. 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová) 
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  Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci (k 

návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Sokolov, odbor životního 

prostředí. 

  Návrh územního plánu Josefov respektuje PUPFL jako nezastavitelné území, přesto je navrženo 

k záboru 0,59 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, přičemž se v jednotlivých případech jedná o 

zanedbatelné plochy. 

 Konstatování, že příslušným orgánem k vyjádření je Městský úřad Sokolov. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

  Stanovisko dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Josefov  

  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 Josefov s lhůtou pro uplatnění stanoviska ve 

lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání 17. 7. 2012.  

  Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil 

dokumentaci návrhu Územního plánu Josefov 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 vyhláška). Rovněž bylo přihlédnuto k metodickému pokynu 

MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 a metodickému doporučení k 

„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním 

plánu“ z července 2011.  

  Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Územního plánu Josefov, jejímž projektantem 

je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování květen 2012, stanoviska 

krajského úřadu k návrhu zadání Územního plánu Josefov č.j. 3489/ZZ/11 ze dne  

17. 10. 2011. Dále stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) 

Městského úřadu Sokolov k návrhu Územního plánu Josefov. Koncept nebyl zpracován. Srovnání 

s jiným možným řešením dle § 5 odst. 1 zákona nebylo provedeno.  

  Dokumentace návrhu Územního plánu Josefov řeší celé správní území obce, tj. katastrální území 

Luh nad Svatavou, Radvanov. V Odůvodnění A. Textová část odůvodnění Územního plánu Josefov je 

zpracováno v části 9.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF (dále 

jen Vyhodnocení) včetně tabulkové části a grafické části: výkres č. 3 Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu M 1 : 5000.  

  Krajský úřad jako orgán ochrany ZPF příslušný dle § 13 zákona, po posouzení předložené 

dokumentace návrhu Územního plánu Josefov, s přihlédnutím ke stanovisku Městského úřadu 

Sokolov a místnímu šetření, uplatňuje v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle § 5 odst. 

2 tohoto zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích zemědělského půdního fondu 

řešeným v návrhu Územního plánu Josefov následující stanovisko:  

1. Územní plán navrhuje celkem rozvojové plochy pro urbanistické záměry všeho druhu o 

výměře cca 78,27 ha půdy, z toho 40,10 ha ploch je navrženo navíc oproti původnímu 

platnému územnímu plánu, tj. zejména 6,26 ha pro bydlení a 24,69 ha pro zeleň.  

Výměra navrhovaného záboru zemědělské půdy je 36,27 ha. Z toho 28,74 ha 

je předpokládané odnětí pro funkční využití bydlení, 0,23 ha je pro funkční využití rekreace, 
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0,93 ha je pro občanské vybavení, 2,90 ha je pro funkční využití doprava, 0,27 ha je pro 

funkční využití technická infrastruktura, 2,20 ha je pro funkční využití výroba, 1,00 ha je pro 

funkční využití veřejné prostranství. Podstatná část záboru zemědělské půdy cca 17,00 ha (47 

%) je navrhována na plochách zařazených do IV. třídy ochrany – tedy na půdách s jen 

omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Dále 5,38 ha (15 %) je navrhováno na 

plochách zařazených do V. třídy ochrany – na půdách s nižším stupněm ochrany, většinou pro 

zemědělské účely postradatelné a 5,37 ha (15 %) je navrhováno na plochách zařazených do 

III. třídy ochrany – na půdách se středním stupněm ochrany. S vyšším stupněm ochrany je 

5,55 ha (15 %) navrhováno na plochách zařazených do I. třídy ochrany – na půdách 

s možností odejmout ze ZPF pouze výjimečně a 2,98 ha (8 %) je navrhováno na plochách 

zařazených do II. třídy ochrany – na půdách vysoce chráněných na, jen podmíněně 

odnímatelné.  

Územní plán je zpracován pouze v jedné variantě. Srovnání s jiným možným řešením dle § 5 

odst. 1 zákona nebylo provedeno. V závěru Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF je uvedeno, že rozvojové plochy bydlení se záborem 26,85 ha 

ZPF jsou řešeny pro 220 % stávajícího počtu obyvatel obce, což není reálné. 

 Krajský úřad v dokumentaci územního plánu postrádá údaje o řešeném území prokazující 

nezbytnost požadavku na odnětí zemědělské půdy. Požadavky na zábor zemědělské půdy 

v návrhovém období připravovaného územního plánu nezohledňují dosavadní územní vývoj 

v oblasti bydlení, počtu obyvatel a nezdůvodňují dostatečně potřebu většího rozsahu nově 

navržených ploch pro bydlení.  

 Bude provedeno dostatečné zdůvodnění požadavku na odnětí zemědělské půdy. 

2. Hranice zastavěného území je vymezena ke dni 1.4.2011. Po posouzení návrhu vymezení 

zastavěného území nelze souhlasit se znázorněním průběhu některých částí hranice 

zastavěného území. Krajský úřad upozorňuje na určitý rozpor v údajích KN, kde jsou některé 

zemědělské parcely v tomto katastrálním území označeny současně v územním plánu jako 

stabilizované plochy zeleně, rekreace, bydlení. To však není právně možné, protože zeleň, 

rekreace a bydlení by měly být vedeny v ostatních plochách. Ve smyslu společného jednání 

dne 17. 7.  2012 a místního šetření dne 24. 7. 2012 bude prověřena zejména hranice 

zastavěného území v k.ú. Luh nad Svatavou a dle výsledku zohledněna. Konkrétní požadavky 

jsou uvedeny v dalších bodech stanoviska u jednotlivých lokalit.  

 Rozpor byl prověřen, není v kompetenci pořizovatele ani projektanta měnit údaje v 

KN. Zastavěné území bude vymezeno projektantem. 

3. Lokality bydlení v zastavěném území a dále lokality v zastavěném území s výměrou do 2 000 

m
2
, které se dle metodického doporučení k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ z července 2011, 

z hlediska záboru ZPF nevyhodnocují, nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.  

 Pořizovatel bere na vědomí. 

4. Lokalita 24 – 0,07 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství, 25a a 25b – 0,15 ha, 

navrhované využití pro dopravu v sídle Josefov.  Se zařazením ploch lokalit 24, 25a a 25b 

navržených v zastavěném území se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí.  

 Souhlasné stanovisko. 

5. Lokalita 1 – 3,13 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Josefov. Jde o zemědělské půdy 

zařazené převážně do IV., zčásti do II., minimálně do V. třídy ochrany. Na části zemědělské 

půdy zařazené do II. třídy ochrany je dle sdělení pořizovatele připravována výstavba 

rodinného domu. Se zařazením lokality navazující na zastavěné území a komunikaci, která je 
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z převážné části zařazené do nižšího stupně ochrany, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona 

souhlasí. Převážně jde o půdy nižší třídy ochrany, s jen o omezenou ochranou, místy porostlé 

nálety. 

 Souhlasné stanovisko.  

 Informaci o přípravě rodinného domu poskytl starosta obce p. Ladislav Čížek, 

pořizovatel informaci prověřil a nebyla potvrzena příprava výstavby rodinného 

domu, pouze došlo k dělení pozemku p.č. 229/14 na pozemky p.č. 229/14, 229/18 a 

229/19, vše k.ú. Luh nad Svatavou. 

6. Lokality 2 – 0,09 ha, navrhované využití pro bydlení, 9 – 0,32 ha, navrhované využití pro 

občanské vybavení, 10 – 0,10 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství, 11 – 0,90 ha, 

navrhované využití pro bydlení, 12 – 0,10 ha, navrhované využití pro dopravu, 13 – 0,19 ha, 

navrhované využití pro bydlení, 14 - 0,72 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství, 19a 

– 0,31 ha, navrhované využití pro dopravu v sídle Josefov. Jde o jeden celek zemědělské 

půdy s nižším stupněm ochrany, s jen o omezenou ochranou.  Se zařazením souvislé plochy 

lokalit 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 19a, která činí celkem 2,63 ha zemědělské půdy zařazené 

převážně do IV. třídy ochrany se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí. 

Krajský úřad upozorňuje na určitý rozpor v údajích KN, kde jsou zemědělské parcely 91 část, 

92/1 v katastrálním území Radvanov označeny současně v územním plánu jako hřiště a 

veřejné prostranství. To však není právně možné, protože hřiště a veřejné prostranství by 

měly být vedeny v ostatních plochách. Proto žádá pořizovatele o prověření správnosti těchto 

údajů a dle výsledku o zohlednění.  

 Souhlasné stanovisko.  

 Rozpor byl prověřen, není v kompetenci pořizovatele ani projektanta měnit údaje v 

KN. 

7. Lokalita 18 – 1,05 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Josefov. Jde o meliorované 

zemědělské půdy zařazené převážně do III. třídy ochrany. Se zařazením plochy navazující na 

zastavěné území a komunikaci, zařazené do středního stupně ochrany se dle ustanovení §§ 4 

a 5 zákona souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko. 

8. Lokality 22 – 7,52 ha, navrhované využití pro bydlení, 19b – 0,31 ha, navrhované využití pro 

dopravu v sídle Josefov.  Plochy 22 a 19b na sebe navazují a vytváří jeden celek o výměře 

7,83 ha. Jde o jeden celek meliorované zemědělské půdy s nižším stupněm ochrany, 

zařazené do IV. třídy ochrany, zčásti neobhospodařované, dle místního šetření zarostlé. Se 

zařazením všech ploch zemědělsky obhospodařovaných lokalit 22 a 19b nelze, na základě 

předloženého odůvodnění Vyhodnocení ZPF a výsledků místního šetření, dle zásad ochrany 

ZPF souhlasit. Krajský úřad souhlasí se zařazením plochy 19b o výměře 0,31 ha a 

s doporučením projektanta zmenšit návrh plochy 22 o p.p.č. 187/9 (cca 1,15 ha), tj. se 

zařazením 6,37 ha.  

V návrhu územního plánu, jak je uvedeno v bodě 1, je takovýto velký zábor zemědělské půdy 

pro bydlení nedostatečně zdůvodněn. Není prokázána nezbytnost požadavku na odnětí 

zemědělské půdy vzhledem k současnému počtu obyvatel a databázi demografických údajů – 

počet obyvatel za obce ČR.   

 Bude respektováno. 

 Pozemek p.č. 187/9 se nachází v k.ú. Radvanov. 

9. Lokalita 21 – 2,60 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Josefov.  Jde o jeden celek 

meliorované zemědělské půdy, zařazené do I. a IV. třídy ochrany, z větší části 
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obhospodařované. Se zařazením celé plochy lokality 21 nelze, na základě předloženého 

odůvodnění Vyhodnocení ZPF a výsledků místního šetření, dle zásad ochrany ZPF souhlasit. 

Krajský úřad souhlasí s doporučením projektanta ponechat pouze doplnění výstavby 

rovnoběžně se silnicí, tj. zmenšit návrh plochu 21 na cca 0,66 ha. Zcela výjimečně se souhlasí 

se zařazením p.p.č. 185/7 v k.ú. Radvanov o výměře 0,27 ha orné půdy, zařazené do I. třídy 

ochrany. Dle místního šetření prochází vedle této a dalších parcel směrem ke stávající 

komunikaci odvodňovací příkop. Parcely jsou obtížně obhospodařovatelné. 

V návrhu územního plánu, jak je uvedeno v bodě 1, je takovýto velký zábor zemědělské půdy 

pro bydlení nedostatečně zdůvodněn. Není prokázána nezbytnost požadavku na odnětí 

zemědělské půdy vzhledem k současnému počtu obyvatel a databázi demografických údajů – 

počet obyvatel za obce ČR.  

Krajský úřad upozorňuje na určitý rozpor v údajích KN, kde jsou zemědělské parcely 185/2, 

185/6, 185/11 druh pozemku orná půda v k.ú. Radvanov označeny současně v územním 

plánu jako bydlení v zastavěném území. To však není právně možné, protože bydlení by mělo 

být vedeno v ostatních plochách. Proto žádá pořizovatele o prověření správnosti těchto údajů 

a dle výsledku o zohlednění.   

 Bude respektováno. Plocha 21 (Z24) bude zmenšena dle přiloženého výkresu č. 1.  

 Rozpor byl prověřen, není v kompetenci pořizovatele ani projektanta měnit údaje v 

KN. 

10. Lokality 20 – 0,02 ha, navrhované využití pro bydlení, 16 – 0,21 ha, navrhované využití pro 

výrobu, 17 – 0,05 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství, 15a a 15b – 1,56 ha, 

navrhované využití pro bydlení, 7a a 7b, 8 – 0,73 ha, navrhované využití pro bydlení 

s veřejným prostranstvím, 5 – 0,23 ha, navrhované využití pro technickou infrastrukturu, 4 – 

0,18 ha, navrhované využití pro bydlení, 3 – 0,68 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle 

Josefov. Se zařazením ploch lokalit 20, 16, 15a a 15b, 7a a 7b s 8, 5, 4, 3, navržených na 

nižších třídách ochrany v návaznosti na zastavěné území, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona 

souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko 

 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí se zařazením lokality 17 

(Z20). 

11. Krajský úřad upozorňuje na určitý rozpor v údajích KN u plochy Z3, kde jsou zemědělské 

parcely 109/1, 110/1, 109/2, 109/3, 110/2 převážně druhu pozemku orná půda v katastrálním 

území Luh nad Svatavou označeny současně v územním plánu jako bydlení v zastavěném 

území. To však není právně možné, protože bydlení by mělo být vedeno v ostatních plochách. 

Proto žádá pořizovatele o prověření správnosti těchto údajů.  

 Rozpor byl prověřen, není v kompetenci pořizovatele ani projektanta měnit údaje v 

KN. 

12. Lokalita 23 – 0,25 ha, navrhované využití pro dopravu u vodojemu mezi sídly Josefov a 

Hřebeny. Se zařazením plochy lokality 23 navržené na II. třídě ochrany, na základě 

předloženého odůvodnění Vyhodnocení ZPF a výsledků místního šetření, nelze dle 

ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasit. Jedná se o půdy s nadprůměrnou produkční 

schopností, vysoce chráněné. V návrhu územního plánu, je takovýto zábor zemědělské půdy 

pro dopravu nedostatečně zdůvodněn. Není prokázána nezbytnost požadavku na odnětí 

zemědělské půdy. 

 Bude respektováno. Lokalita 23 (Z26) bude vyřazena. 
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13. Lokalita 39 – 0,60 ha, navrhované využití pro občanské vybavení v sídle Hřebeny.  

Se zařazením zbytkové plochy lokality 39 navržené na V. třídě ochrany ze dvou stran 

v návaznosti na zastavěné území, ve zbytku na komunikaci a les se dle ustanovení §§ 4 a 5 

zákona souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko. 

14. Lokalita 40 – 0,35 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Hřebeny.  Se zařazením plochy 

lokality 40 navržené na V. třídě ochrany ze tří stran v návaznosti na zastavěné území, se dle 

ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko. 

15. Lokalita 41 – 0,25 ha, navrhované využití pro dopravu v sídle Hřebeny. Se zařazením plochy 

lokality 41 navržené v zastavěném území, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko. 

16. Lokalita 42 – 2,26 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Hřebeny. Se zařazením plochy 

zmenšené lokality 42 – cca 1,9 ha, zařazené do II. a V. třídy ochrany navazující na 

komunikaci se zastavěným územím protilehlé stávající zástavby, se dle ustanovení §§ 4 a 5 

zákona výjimečně souhlasí. Dle místního šetření je zemědělská půda zčásti 

obhospodařována, zčásti neobhospodařovaná umístěná ve svahu. Návrh plochy 42 bude 

zmenšen o p.p.č. 265/1, část p.p.č. 265/8 v k.ú. Luh nad Svatavou, zařazené do II. třídy 

ochrany.  

 Bude respektováno. Plocha 42 (Z50) bude zmenšena dle přiloženého výkresu č. 2. 

17. Lokalita 27 – 0,15 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Radvanov. Se zařazením 

zbytkové zemědělské půdy V. třídy ochrany, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko. 

18. Lokalita 30a, 30b – 0,51 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Radvanov. Se zařazením 

zbytkové zemědělské půdy nižší třídy ochrany, obklopené ostatními plochami, navržené 

v návaznosti na zastavěné území, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko. 

19. Lokalita 26 – 3,40 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Radvanov. V sídle Radvanov se 

nachází také lokalita 28 – 1,65 ha, navrhované využití pro bydlení, navržené na V. třídě 

ochrany. Se zařazením plochy lokality 26 navržené na I. třídě ochrany, na základě 

předloženého odůvodnění Vyhodnocení ZPF a výsledků místního šetření, nelze dle 

ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasit. Dle výsledku projednání na Obecním úřadě Josefov 

dne 24. 7. 2012 na úrovni starosty obce, pořizovatele a krajského úřadu se přesto souhlasí se 

zařazením plochy lokality 26 a nesouhlasí se zařazením plochy lokality 28. Důvodem je, že na 

lokalitu 26 má obec v návaznosti na platný územní plán zpracovánu studie zástavby území 

pro výstavbu rodinných domů.  V návrhu územního plánu, jak je uvedeno v bodě 1, je velký 

zábor zemědělské půdy pro bydlení nedostatečně zdůvodněn, a proto nelze souhlasit i 

s lokalitou 28. 

 Bude respektováno. Lokalita 28 (Z32) bude vyřazena. 

20. Lokality 32a, 32b – 0,23 ha, 29a, 29b – 0,37 ha, navrhované využití pro dopravu.  Krajský 

úřad souhlasí se zařazením plochy lokality 32a, 32b, přeložky silnice II/181 vymezené dle 

ZÚR KK. Dále se zařazením plochy lokality 29a, 29b, přeložky silnice III/21031 napojující sídlo 

Radvanov na přeložku silnice II/181, zařazené do IV. třídy ochrany za podmínky doplnění 

odůvodnění Vyhodnocení ZPF dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona.  

 Souhlasné stanovisko. 

 Bude doplněno odůvodnění Vyhodnocení ZPF. 
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21. Lokalita 31 – 1,99 ha, navrhované využití pro výrobu v sídle Radvanov. Se zařazením plochy 

lokality 31 navržené na zemědělské půdě nevhodné k obhospodařování, zařazené do III. a V. 

třídy ochrany se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí. Pozemek zařazený do nižší třídy 

ochrany, v severní části trvale zamokřen, se nachází na okraji špatně odvodněné výsypky 

s jílovým podložím. Současně je navrhován v návaznosti na vodní plochu a navrhovanou 

přeložku silnice III/21031. 

 Souhlasné stanovisko. 

22. Lokality 6a, 6b, 6c, 6d – 0,22 ha, navrhované využití pro dopravu. Se zařazením plochy lokalit 

6a, 6b, 6c, 6d, navržené na zemědělské půdě I., II. a V. třídě ochrany se dle ustanovení §§ 4 

a 5 zákona výjimečně i přes zábor 0,18 ha nejkvalitnější zemědělské půdy I. třídy ochrany 

souhlasí. Důvodem je minimální zábor a rozšíření již stávající místní komunikace mezi sídlem 

Josefov a sídlem Luh nad Svatavou. 

 Souhlasné stanovisko. 

23. Lokality 37 – 0,15 ha, 38 – 0,81 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Luh nad Svatavou. 

Se zařazením za podmínky zmenšení plochy lokalit 37 a 38 na 0,71 ha zemědělské půdy, 

zařazené do I. třídy ochrany navazující z jedné strany na komunikaci a les a z druhé částečně 

na zastavěné území, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona výjimečně souhlasí. Dle místního 

šetření je zemědělská půda v kopcovitém terénu hůře obhospodařovatelná, porostlá nálety 

stromů.  

 Bude respektováno. Lokalita 37 (Z43) bude ponechána a lokalita 38 (Z44) bude 

zmenšena dle přiloženého výkresu č. 3. 

24. Lokality 36 – 0,56 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Luh nad Svatavou. Se zařazením 

plochy lokality 36, navržené na zemědělské půdě I. třídy ochrany, se dle ustanovení §§ 4 a 5 

zákona výjimečně i přes zábor nejkvalitnější zemědělské půdy souhlasí. Důvodem je návrh 

využití zbytkového území zemědělské půdy mezi zastavěným územím v kopcovitém terénu a 

komunikací.  

 Souhlasné stanovisko. 

25. Lokalita 33 – 0,04 ha, navrhované využití pro technickou infrastrukturu, umístění ČOV v sídle 

Luh nad Svatavou. Se zařazením plochy lokality 33, navržené na zemědělské půdě II. třídy 

ochrany se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona výjimečně i přes zábor nejkvalitnější zemědělské 

půdy souhlasí.  

 Souhlasné stanovisko. 

26. Lokalita 34 – 0,23 ha, navrhované využití pro zahrádkářskou osadu bez možnosti rekreace 

v sídle Luh nad Svatavou. Se zařazením plochy lokality 34 bez bilancovaného záboru 

zemědělské půdy, navržené na zemědělské půdě II. třídy ochrany, se dle ustanovení §§ 4 a 5 

zákona souhlasí za podmínky vypuštění plochy ze zastavěného území. Dle výsledku místního 

šetření bude návrh plochy 34 zvětšen o p.p.č. 68/9, 68/13, 68/2, 68/5, 68/7, 68/6, 68/11, 68/12 

v k.ú. Luh nad Svatavou cca o 0,96 ha zemědělské půdy, zařazené do II. třídy ochrany, které 

jsou původně navrženy v zastavěném území.  

 Bude respektováno. Pozemky p.č. 68/2, 68/5, 68/6, 68/7, 68/9, 68/11, 68/12 a 68/13 v 

k.ú. Luh nad Svatavou budou vymezeny v rozvojové ploše 34 (Z39) a zastavěné 

území bude vymezeno mimo nově vymezenou rozvojovou plochu 34 (Z39). 

27. Lokalita 35 – 0,32 ha, navrhované využití pro bydlení v sídle Luh nad Svatavou. Se zařazením 

zbytkové zemědělské půdy plochy lokality 35, zařazené do II. třídy ochrany, se dle ustanovení 

§§ 4 a 5 zákona výjimečně souhlasí. Dle výsledku místního šetření bude návrh plochy 35 

zvětšen o p.p.č. 67/6, část 67/2, 67/7, 67/11 v k.ú. Luh nad Svatavou cca o 0,25 ha 
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zemědělské půdy, zařazené do II. třídy ochrany, které jsou původně navrženy v zastavěném 

území.  

 Bude respektováno. Pozemky p.č. 67/6, 67/7 a 67/11 a část 67/2 v k.ú. Luh nad 

Svatavou budou vymezeny v rozvojové ploše 35 (Z40) a zastavěné území bude 

vymezeno mimo nově vymezenou rozvojovou plochu 35 (Z40). 

28. Dle výsledku místního šetření a vzájemného projednání bude návrh plochy Z41 bez 

bilancovaného záboru zemědělské půdy, zařazené do II. třídy ochrany, navržené využití jako 

plocha zeleně - soukromá vyhrazená ve východní části sídla Luh nad Svatavou z návrhu 

územního plánu vyřazen. Jedná se o půdy s nadprůměrnou produkční schopností, vysoce 

chráněné. 

 Bude respektováno. Lokalita Z41 bude vyřazena. 

29. Krajský úřad upozornil při místním šetření v sídle Luh nad Svatavou na určitý rozpor v údajích 

KN, kde jsou zemědělské parcely převážně druhu pozemku trvalý travní porost, zčásti orná 

půda v katastrálním území Luh nad Svatavou označeny současně v územním plánu jako RZ1, 

zeleň, bydlení v zastavěném území. To však není právně možné, protože rekreace, zeleň, 

bydlení by mělo být vedeno v ostatních plochách. Proto žádá pořizovatele o prověření 

správnosti těchto údajů a dle výsledku o převedení do rozvojových ploch.  

 Rozpor byl prověřen, není v kompetenci pořizovatele ani projektanta měnit údaje v 

KN. 

 Pozemky zařazené do ploch RZ1 leží v intravilánu vymezeném k 1.9.1966, budou 

ponechány ve stabilizovaných plochách RZ1 a v zastavěném území. 

30.  Dvě lokality K2 – bez bilancovaného záboru zemědělské půdy, navrhované využití pro 

přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci v sídle u železnice. Se zařazením dvou ploch 

lokalit K2, navržených na zemědělské půdě II. třídy ochrany, se dle ustanovení §§ 4 a 5 

zákona výjimečně souhlasí s podmínkou využití pouze k sezónnímu krátkodobému využívání 

bez trvalých staveb, bez hrubých terénních úprav a bez oplocení. Tyto plochy budou i nadále 

součástí zemědělského půdního fondu. 

 Bude respektováno. Využití plochy bude omezeno na sezónní krátkodobé využívání 

bez trvalých staveb, bez hrubých terénních úprav a bez oplocení. 

31. Lokalita Z52 – bez bilancovaného záboru zemědělské půdy, navrhované využití pro zeleň 

specifickou jako zámecký lesopark v sídle Hřebeny. Se zařazením plochy lokality Z52, 

navržených na zemědělské půdě V. třídy ochrany, umístěnou mezi lesem a zčásti 

v návaznosti na zastavěné území, se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí s podmínkou. 

Tyto plochy bude i nadále součástí ZPF. Bude upraven specifický samostatný regulativ ZX1: 

v bodě C. 2. na str. 44 bude vypuštěn domek hrázného a mlýn. Doporučuje se plochy lokalit 

obnovy historické skutečnosti vyznačit v grafické části a dát do záboru půdního fondu.  

 Historické umístění panského mlýna se nachází dle Katastru nemovitostí v ostatní 

ploše a není tedy předmětem ochrany ZPF. Historické umístění domku hrázného se 

nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (PUPFL) a není tedy předmětem 

ochrany ZPF. Historické umístění nově navrženého domku porybného, podmínečně 

přípustného pouze jako obnova historických skutečností se nachází na PUPFL a 

není tedy předmětem ochrany ZPF. 

32. Zábor půdy územní rezervy pro občanské vybavení v západní části obce - R1 a územní 

rezervy pro výhledovou vodní nádrž Hřebeny – R2 dle ZÚR KK není vyhodnocen, a proto není 

předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.  

 Pořizovatel bere na vědomí. 
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33. Krajský úřad požaduje dle společného jednání dne 17.7.2012: doplnit textovou část 

Vyhodnocení ZPF o zdůvodnění dle bodu 2.6 vyhlášky, tj. proč je navrhované řešení ve 

srovnání s jiným možným řešením z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Není-li jiné možné 

řešení zpracováno, nutno doplnit zdůvodnění proč je od něj upuštěno. Odůvodnění dle § 102 

stavebního zákona a převzetím dříve schválených lokalit není v souladu s ustanovením §§ 4 a 

5 zákona. Jedná se o nový územní plán.  

 Bude respektováno. Textová část vyhodnocení ZPF bude doplněna o zdůvodnění, 

proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením z hlediska ochrany 

ZPF nejvýhodnější. Nebude-li jiné možné řešení zpracováno, bude doplněno 

zdůvodnění, proč je od něj upuštěno. Odůvodnění dle § 102 stavebního zákona není 

v souladu s ustanovením §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF. 

34. Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Josefov krajský úřad požaduje zachovat 

stejné označení lokalit jako u tohoto návrhu.  

 Bude respektováno. Při úpravě návrhu ÚP Josefov bude zachováno stejné označení 

lokalit jako v původním návrhu ÚP Josefov. Při zařazení dalších lokalit do záboru 

ZPF bude číslování lokalit pokračovat dle původního návrhu ÚP. 

35. Body 1 – 34 požaduje krajský úřad zapracovat do návrhu dalšího stupně Územního plánu 

Josefov.  

 Body 1 – 34 budou zapracovány při úpravě návrhu ÚP Josefov. 

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

na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

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

 V textové části Odůvodnění ÚP Josefov bude dopracováno Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF. 

 Na základě osobního projednání stanoviska orgánu ochrany ZPF není potřeba žádat 

o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany ZPF. 

  Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona  

č. 500/2004 Sb., správního řádu.  

 Stanovisko orgánu ochrany ZPF bylo vyhodnoceno na základě osobního projednání 

stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (Záznam z osobního 

projednání, č.j. 11765/2012/SÚPÚP/VLPO ze dne 03.09.2012) 

 Na základě osobního projednání stanoviska orgánu ochrany ZPF bude rozšířena 

lokalita 5 (Z6) o část pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Luh nad Svatavou dle přiloženého 

výkresu č. 4. Jedná se o cca 433 m
2
 v V. třídě ochrany, v návaznosti na zastavěné 

území. Podle místního šetření je tato část pozemku, z důvodu umístění ve svahu, pro 

zemědělské účely nevyužitelná. 

Odpadové hospodářství (Bc. Růžková) 

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

zákonů v platném znění uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s 

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Konstatování, že příslušným orgánem k vyjádření je Městský úřad Sokolov. 

Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS.) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Konstatování, že příslušným orgánem k vyjádření je Městský úřad Sokolov. 

Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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Městský úřad Sokolov 

odbor životního prostředí 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 57901/2012/ZP/JIRY ze dne 14.08.2012 

Vyjádření k „Návrhu Územního plánu Josefov“ 

  Dne 21.06.2012 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí výzvu k uplatnění 

stanovisek k výše uvedenému návrhu. K návrhu ÚP Josefov vydává odbor životního prostředí 

Městského úřadu Sokolov následující vyjádření: 

 

Nakládání s odpady: (Bc. Kateřina Brandlová) 

  Jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

s návrhem ÚP Josefov souhlasíme bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Ochrana přírody a krajiny: (Linda Tomeszová, DiS.) 

  Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) k uplatňování stanovisek 

k územním plánům z hlediska své přenesené působnosti a z hlediska přenesené působnosti 

pověřených obecních úřadů a obecních úřadů s návrhem Územního plánu Josefov souhlasíme, 

pouze upozorňujeme na následující:  

  V textové části na str. 93 jsou památné stromy zařazeny do obecné ochrany přírody, jedná se však 

o zvláštní ochranu. U památných stromů je uveden název Jilmy u Hřeben – zvláštní ochrana 

se vztahuje již pouze na jeden jilm a je tedy vhodné použít název Jilm u Hřeben. Dále jsou na str. 93 

vyjmenovány významné krajinné prvky ze zákona. Jsou zde uvedeny mimo jiné vodní toky a plochy. 

Významnými krajinnými prvky však nejsou dle § 3 odst. 1 zákona veškeré vodní plochy, ale pouze 

rybníky a jezera. Dále upozorňujeme, že v grafické části ve výkresu „Krajina – struktura krajiny, její 

užívání a ochrana“ není zakreslen památný strom Smrk pod Hartenberkem. 

 Souhlasné stanovisko. 

 Památné stromy budou v textové části ÚP zařazeny do zvláštní ochrany přírody. 

 Název památného stromu Jilmy u Hřeben bude změněn na Jilm u Hřeben. 

 Vyjmenování významných krajinných prvků ze zákona bude upraveno. 

 Smrk pod Hartenberkem je zakreslen, v měřítku 1:5000 není ve výkresu patrný, grafika 

bude upravena.  

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová) 

  Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu k uplatnění stanoviska je Krajský úřad 

Karlovarského kraje. 

 Konstatování, že příslušným orgánem ochrany ZPF je Krajský úřad Karlovarského 

kraje. 

Státní správa lesů: (Ing. Hubert Prágr) 

  Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s návrhem ÚP Josefov 

souhlasíme, jelikož dle návrhu ÚP budou pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) chráněny 

a respektovány jako nezastavěné území kulturní krajiny. 

 Souhlasné stanovisko. 
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Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková) 

  Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá 

k návrhu Územního plánu obce Josefov žádné připomínky. 

 Bez připomínek. 

Ing. Jitka Škrabalová 

vedoucí odboru životního prostředí  

 

 

5.2 VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ÚP JOSEFOV 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková péče  

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 79155/2013/OSÚP/IRKU ze dne 29.8.2013 

Věc: Oznámení veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu 

Josefov – stanovisko. 

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

obdržel dne 27.8.2013 oznámení veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Josefov, které se bude konat dne 9.10.2013. 

Z hlediska zájmů státní památkové péče není k oznámenému veřejnému projednání o upraveném 

a posouzeném návrhu Územního plánu Josefov připomínek. 

Upozorňujeme, že nadále zůstávají v platnosti naše stanoviska pod č. j. SÚP/181875/2011/Št ze dne 

10. listopadu 2011a č.j.: SÚP/57835/2012/Ku ze dne 26.6.2012. 

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 pozdějších předpisů. 

Irena Kučková, referent odboru stavebního a územního plánování – památková péče   

 Bez připomínek. 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. 79925/2013/OD/Me ze dne 4.9.2013 

Stanovisko 

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby 

územního řízení ve věci „Projednání návrhu a posouzení Územního plánu Josefov“ – sděluje 

následující. 

- V rámci vymezených ploch pro bydlení venkovské, plochy pro podnikání, veřejná prostranství 

a zastavitelné území je nutné zajištění napojení na stávající komunikace v obci Josefov 

včetně jednotlivých místních částí Hřebeny, Luh nad Svatavou a Radvanov. 
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- Případné změny týkající se přeložky komunikace II/181 nebo zásahy do komunikací III/21030, 

III/21030a, III/21031 v majetku Karlovarského kraje bude nutné předchozí stanovisko správce 

komunikace – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Krajského ředitelství policie 

Karlovarského kraje, DI Sokolov a našeho silničního úřadu. 

- Stanovení nových a případné rušení stávajících komunikací II. a III. třídy je plně v kompetenci 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Karel Merxbauer, silniční hospodářství 

 Bez připomínek. 

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 4000191/2013 ze dne 24.9.2013 

 

Oznámení veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Josefov – vyjádření 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“), 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 předpisů, 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 stanovisko Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Sokolov č.j. 112208/2012-

MZE-130730 ze dne 26.6.2012. 

Ve výše uvedeném stanovisku jsme upozornili, že v k.ú. Luh nad Svatavou byly zahájeny komplexní 

pozemkové úpravy. Doplňujeme, že pro zpracování těchto pozemkových úprav byl vybrán zhotovitel: 

HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant Sdružení KPÚ Sokolov, IČ: 18601227, sídlem Tetín 45, 266 01 

Beroun a v technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Radim Osička. Za účelem koordinace 

obou akcí bude zpracovatel komplexních pozemkových úprav průběžně spolupracovat 

se zpracovatelem ÚP Josefov. 

K veřejnému projednání upraveného a posouzeného Územního plánu Josefov nemáme žádné další 

připomínky. 

 

Ing. Josef Rau, pověřen vedením Pobočky Karlovy Vary 

 

 Bez připomínek. 

 Oznámení zhotovitele komplexních pozemkových úprav. 

Ministerstvo životního prostředí 

100 00 Praha 10 – Vršovice, Vršovická č. 65 

Odbor výkonu státní správy IV 

Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem 

Zn. 1821/350/13 

60765/ENV/13 ze dne 4.10.2013 
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Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Josefov. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 28.8.2013 od Městského 

úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 52 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu) o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního 

plánu Josefov se žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat 

se k ÚPD vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 

odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití 

nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto 

požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné 

územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 

zákona č. 62/1988 o geologických pracích. 

K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných 

surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou výše uvedené zájmy v návrhu 

řešeného území obce respektovány (viz. textová část na str. 134). 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

 Bez připomínek 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 3481/ZZ/13 ze dne 8.10.2013 

JOSEFOV – upravený a posouzený návrh Územního plánu Josefov 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 28.8.2013 Oznámení projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Josefov, 

a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Mgr. Krýzlová) 

K návrhu nemáme připomínky. K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství jako dotčený orgán 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 vydal stanovisko  

zn. 3489/ZZ/11 ze dne 17.10.2011 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 

požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Josefov na životní prostředí, ani na 

zpracování variantního řešení. 

 Nemá požadavky 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 
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Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková) 

Z upraveného a posouzeného návrhu Územnímu plánu Josefov nad Ohří nevyplývají další dotčení 

pozemku určených k plnění lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Nadále platí stanovisko vydané 

Krajským úřadem jako orgánem státní správy lesů č.j. 2469/ZZ/12  

ze dne 2.8.2012 .  

 Bez připomínek. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Josefov:            

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

obdržel dne 28.8.2013 pod č. j. 76906/2013/OSÚP/VLPO oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor 

stavební a územního plánování, o termínu a místě veřejného projednání  

o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Josefov 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 9.10.2013. 

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení  

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

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

plánu Josefov podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 

(dále jen „ZPF“) při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky 

MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Rovněž bylo přihlédnuto ve 

vzájemných souvislostech k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1.10.1996 

č. j. OOLP/1067/96, metodickému doporučení MMR a MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“ z července 2011“. Posouzení vycházelo 

z dokumentace upraveného a posouzeného návrhu územního plánu před veřejným projednáním, 

jejímž projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování 

červenec 2013, stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu Josefov č. j. 2469/ZZ/12 ze dne 

2.8.2012. Stanovisko bylo vydáno s požadavky na doplnění  

a dopracování Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF. Požadavky 

jsou v odůvodnění upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Josefov zohledněny. 

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám)  

na pozemcích ZPF řešeným v upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Josefov  

na základě posouzení předložené dokumentace, uplatňuje z hlediska ochrany ZPF následující 

stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona: 

36. Doporučuje zapracovat podmínku využití území: „Vybrané zastavitelné plochy bydlení jsou 

podmínečně využitelné k rozvoji až po prokázání využití min. 75 % součtu ostatních 

zastavitelných ploch bydlení vždy v jednotlivých sídlech“ do tabulky Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, např. odlišením lokality 

s vysvětlivkou. 

37. V grafické části odůvodnění územního plánu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu 

č. 3 nebo jiném výkrese doporučuje uvést čísla parcel. Uvedení čísel p.p.č. usnadňuje orgánu 

ochrany ZPF dohledávání dalších údajů v katastru nemovitostí potřebných pro vyhodnocení 

požadovaných záborů ZPF. 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 92 

 

Stanoviska krajského úřadu  k návrhu Územního plánu Josefov č.j. 2469/ZZ/12  

ze dne 2.8.2012 zůstává nadále v platnosti. 

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

řádu. 

 Doporučení – odlišení lokalit BV1 v tabulce Vyhodnocení předpokládaných důsledků... 

– bude akceptováno. 

 Doporučení – ve výkresu Předpokládaných záborů půdního fondu uvést čísla parcel – 

bude akceptováno pouze u výkresu v elektronické podobě 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Papež) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) 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 obce 

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

 Příslušným úřadem je MěÚ Sokolov - OŽP 

 

Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová, Mgr.Harzerová) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Vodní hospodářství (Bc. Minaříková) 

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

kompetencí daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v předmětné záležitosti dotčeným orgánem. Příslušným 

úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Příslušným úřadem je MěÚ Sokolov - OŽP 

 

Ing. Regina Martincová 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 978/RR/13-2 ze dne 11.10.2013 

Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k veřejnému 

projednání upraveného návrhu Územního plánu Josefov ORP Sokolov, okres Sokolov, 

Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 28.8.2013 oznámení 

o zahájení řízení o upraveném návrhu Územního plánu Josefov (dále jen „ÚP“), tj. úpravy návrhu ÚP 

před řízením, a o konání veřejného projednání dne 9.10.2013. Podklady pro zpracování úpravy 

návrhu ÚP obdržel zdejší úřad dne 14.10.2013. 

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

Sokolov 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, (díle jen „stavební zákon“). 
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 

a 2, zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. 

g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. 52 odst. 3 stavebního zákona, stanovisko 

krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem změněným 

v upraveném návrhu ÚP Josefov od společného jednání. 

1.Základní údaje: 

Upravený návrh ÚP Josefov, tj. úprava návrhu ÚP před řízením, byla zpracována v 07/2013, Ing. arch. 

Alexandrou Kaskovou, aut. arch., Karlovy Vary, na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP 

(původní návrh byl zpracován v 05/2012, společné jednání proběhlo dne 17.7.2012). 

2.Posouzení částí změněných od společného jednání v upraveném návrhu ÚP Josefov 

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

územního rozvoje, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 

Zdejší úřad po posouzení upraveného návrhu konstatuje, že neshledal rozpory 

Ing. arch. Jaromír Musil 

vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 Nejsou rozpory – bez připomínek. 

 

 

5.3 VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O 

NÁMITKÁCH A K NÁVRHU VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV PODLE §52 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  

se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č. j.: KHSKV 11728/2013/HOK/Nov ze dne 9.12.2013 

Josefov, Návrh Územního plánu – stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných při veřejném projednání 

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 

1929, 356 01 Sokolov, doručené dne 27.11.2013, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského 

kraje se sídlem v Karlových Varech 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, předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Josefov při veřejném projednání.  

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto 

závazné stanovisko: 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu 

Územního plánu Josefov při veřejném projednání se souhlasí. 

Odůvodnění: 
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Dne 27.11.2013 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech doručena žádost Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o závazné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Josefov při veřejném projednání.  

Námitka č. 1 se týká vymezení pozemku p.č. 59/7, k.ú. Radvanov, který je ve vlastnictví obce, 

do plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – parky. V současně platném ÚP je tento pozemek 

vymezen v ploše vesnického bydlení – BV. 

Námitka č. 2 se týká požadavku zahrnout pozemek p.č. 89/6 , k.ú. Radvanov do zastavitelného území 

BV. 

Námitka č. 3 se týká požadavku na vymezení cca 4000 m
2
 v ploše bydlení, na pozemcích p.č. 185/10 

a 185/15, k.ú. Radvanov (celková plocha 8600 m
2
). 

Námitka č. 4, která byla vyhodnocena jako připomínka a námitka č. 5 a 6 se týkají pozemků p.č. 3/6, 

4/1, 4/2, 65/2 a st.p.č. 4/8, vše v k.ú. Radvanov. V těchto námitkách se jedná o nesouhlas 

s umístěním rozvojové plochy Z35 – plocha výroby a skladování – výroba lehká. 

Námitka č. 7 se týká nesouhlasu vlastníků pozemků p.č. 90, 91, 86/1 a 89/2, k.ú. Luh nad Svatavou 

s umístěním a plánovanou modernizací a rozšířením stávající ČOV na pozemku p.č. 120/1, k.ú. Luh 

nad Svatavou, v obci Josefov. 

Připomínka č. 1 se týkala části rozvojové plochy Z25 (část pozemku p.č. 187/2 a část pozemku 

p.č. 187/7 oba k.ú. Radvanov) a její změny funkčního využití z BV do BV1. A současně změny 

funkčního využití rozvojové plochy Z50 z BV1 do BV. 

Připomínka č. 2 se týká požadavku obce Josefov, vymezit v sídle Hřebeny na pozemku p.č. 268, 

k.ú. Luh nad Svatavou, místo čerpací stanice odpadních vod plochu TI pro čistírnu odpadních vod, 

na kterou již bylo vydáno MěÚ Sokolov stavební povolení. 

Připomínka č. 3 byla podána jako námitka č. 4 (viz výše). 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala 

vyhodnocení námitek a připomínek vypracované pořizovatelem v návaznosti na písemný materiál s ní 

předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví. 

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. 

Ing. Edita Novotná, Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 Souhlasné stanovisko. 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

Zn.: SBS 35200/2013/OBÚ-08 ze dne 9.12.2013 

Věc: Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu 

Josefov 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 27.11.2013 Vaši žádost o 

stanovisko našeho úřadu k výše uvedenému návrhu. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
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průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům 

z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 

dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných 

a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České 

republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou 

z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. 

Protože správní území obce Josefov leží mimo ložiska nerostů, nemá Obvodní báňský úřad pro území 

kraje Karlovarského k zaslanému Návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu 

Územního plánu Josefov žádné připomínky. 

Mgr. Ing. Miloš Matz, Ph.D., předseda úřadu 

 Bez připomínek. 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary 

Závodu míru 725/26, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17 

Zn.: SPU 520037/2013 ze dne 11.12.2013 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu ÚP Josefov při veřejném projednání 

 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“), 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 k.ú. Luh nad Svatavou byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 

Pozemky, kterých se uplatněné námitky a připomínky týkají, se nacházejí mimo obvod těchto 

pozemkových úprav. Vzhledem k uvedenému nemáme k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Josefov při veřejném projednání žádné námitky ani 

připomínky. 

 

Ing. Josef Rau, pověřen vedením Pobočky Karlovy Vary 

 

 Bez připomínek a námitek. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. 48900/2013/31100 ze dne 12.12.2013 

Věc: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu 

Josefov 
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Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství 

a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 

dokumentaci podle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona následující stanovisko: 

 Na území obce nejsou výhradní ložiska nebo schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů. 

K návrhu rozhodnutí a k návrhu vyhodnocení nemáme proto připomínky. 

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

 Bez připomínek. 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 4498/ZZ/13 ze dne 17.12.2013 

JOSEFOV – žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 27.11.2013 žádost ve výše uvedené věci a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek 

 Bez připomínek. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová) 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k Návrhu Územního plánu 

Josefov nemáme připomínky. K zadání územního plánu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán 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, vydal stanovisko 

zn. 3489/ZZ/11 ze dne 17.10.2011 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 

požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Josefov na životní prostředí, ani na 

zpracování variantního řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. 

 Bez připomínek. 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

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

Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona o lesích  

a změně a doplnění některých zákonů, v platném znění uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci, 

pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí 

lesa. 
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Předložená dokumentace k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

uplatněných k návrhu Územního plánu Josefov s výše uvedeným umisťováním staveb nepočítá. 

Návrh plánu dále respektuje PUPFL jako nezastavitelné území. Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková)  

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněným při 

veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Josefov  

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

jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 zákona ČNR  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), posoudil žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování 

o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněným při 

veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Josefov.  

Posouzení vycházelo ze stanoviska krajského úřadu k návrhu Územního plánu Josefov  

č. j. 2469/ZZ/12 ze dne 2.8.2012, upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Josefov 

č. j. 3481/ZZ/13 ze dne 8.10.2013. Dále z podkladů doložených pořizovatelem  

u námitek a připomínek vzešlých z opakovaného veřejného projednání. Doplnění odůvodnění návrhu 

Územního plánu Josefov části Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) není zpracováno.  

Krajský úřad prověřil požadavky na odnětí zemědělské půdy vzešlé z námitek a připomínek 

uplatněným ke zveřejněnému návrhu a v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle  

§ 5 odst. 2 tohoto zákona uplatňuje s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu  

č. j. 2469/ZZ/12 ze dne 2.8.2012 a č. j. 3481/ZZ/13 ze dne 8.10.2013 následující stanovisko 

k námitkám a připomínkám uplatněným ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Josefov:  

Připomínka č. 1: Jedná se o část rozvojové plochy Z25 s  p.p.č. 187/2 část a 187/7 část 

v k.ú. Radvanov. Návrh funkčního využití: plochy bydlení BV – na plochy bydlení BV1 podmínečně 

zastavitelné. 

Dále se jedná o rozvojovou plochu Z50 v k.ú. Luh nad Svatavou. Návrh funkčního využití: plochy 

bydlení BV1 podmínečně zastavitelné – na plochy bydlení BV. 

Stanovisko 1a: Část lokality 22 – 3,05 ha, odsouhlasené využití pro bydlení v k.ú. Radvanov. Krajský 

úřad na základě předložených podkladů a místního šetření souhlasí se zařazením části lokality 22 

(Z25) z plochy BV – na plochy BV1 podmínečně zastavitelné. 

 Souhlasné stanovisko. 

Stanovisko 1b: Lokalita 42 – 1,83 ha, odsouhlasené využití pro bydlení v k.ú. Luh nad Svatavou. 

Krajský úřad na základě předložených podkladů a místního šetření souhlasí se zařazením lokality 42 

(Z50) z plochy BV1 podmínečně zastavitelné – na plochy BV. 

 Souhlasné stanovisko. 

Připomínka č. 2: Jedná se o novou rozvojovou plochu s p.p.č. 268 část v k.ú. Luh nad Svatavou. 

Návrh funkčního využití: plochy technické infrastruktury pro umístění čerpací stanice odpadních vod TI 

– na plochy technické infrastruktury pro umístění čistírny odpadních vod TI. 

Stanovisko 2: p.p.č. 268 část v k.ú. Luh nad Svatavou – cca 0,01 ha, navrhované využití technická 

infrastruktura.  Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost zařazenou do V. třídy 
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ochrany. Krajský úřad na základě předložených podkladů a místního šetření souhlasí dle zásad 

ochrany ZPF (§ 4 zákona) se zařazením plochy p.p.č. 268 část v k.ú. Luh nad Svatavou. 

 Souhlasné stanovisko. 

Připomínka č. 3 (= Námitka č. 4): Jedná se o rozvojovou plochu Z35 v k.ú. Radvanov. Návrh: 

přesunout výrobní plochu ke komunikaci směrem na město Habartov.  

Stanovisko 3: lokalita 31 – 1,69 ha, odsouhlasené využití pro výrobu v  k.ú. Radvanov. Jedná 

se o zemědělskou půdu v druhu orná půda zařazenou do III. a V. třídy ochrany.  

K návrhu přesunout lokalitu 31 (Z35) ke komunikaci směrem na město Habartov se nelze  

bez dopracování Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF vyjádřit.   

 Nevyjadřuje se. 

Námitka č. 1: Jedná se o novou rozvojovou plochu s p.p.č. 59/7(trvalý travní porost), výměra není 

uvedena, v k.ú. Radvanov. Návrh funkčního využití: plochy smíšené nezastavěného území 

(zemědělská, vodohospodářská) – na plochy veřejné zeleně s parkem.  

Stanovisko 4: p.p.č. 59/7 v k.ú. Radvanov – cca 1,65 ha, navrhované využití plochy veřejné zeleně 

s parkem. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost zařazenou  

do V. třídy ochrany, umístěnou mezi zastavěným územím, porostlou zčásti nálety. Krajský úřad na 

základě předložených podkladů a místního šetření souhlasí dle zásad ochrany ZPF  

(§ 4 zákona) se zařazením plochy p.p.č. 59/7 v k.ú. Radvanov.  

 Souhlasné stanovisko. 

Námitka č. 2: Jedná se o novou rozvojovou plochu s  p.p.č. 89/6, výměra není uvedena, 

v k.ú. Radvanov. Návrh funkčního využití: plochy smíšené nezastavěného území (zemědělská, 

vodohospodářská) – na plochy BV. 

Stanovisko 5: p.p.č. 89/6 v k.ú. Radvanov – cca 0,50 ha, navrhované využití bydlení. Jedná 

se o samostatnou plochu zemědělské půdy v druhu orná půda, zařazenou do III. třídy ochrany.  

Na základě předložených podkladů a místního šetření nelze, i přes nižší třídu ochrany, se zařazením 

plochy p.p.č. 89/6 v k.ú. Radvanov bez návaznosti na zastavěné území souhlasit. Návrh je v rozporu 

s obecnými požadavky na ochranu ZPF (§ 4 písm. a) a b), § 5 odst. 1 zákona).  

Krajský úřad upozorňuje, že předloženým návrhem kompenzace záborů ZPF dochází k navýšení již 

odsouhlaseného záboru ZPF pro bydlení. 

 Nesouhlasné stanovisko, bude respektováno. Pozemek p.č. 89/6, k.ú. Radvanov nebude 

zařazen do ploch pro bydlení. 

Námitka č. 3: Jedná se o novou rozvojovou plochu s  p.p.č. 185/10 část, 185/19 část,  

185/20 část, celková výměra 0,40 ha, v k.ú. Radvanov. Návrh funkčního využití: plochy zemědělské – 

na plochy BV. 

Stanovisko 6: p.p.č. 185/10 část, 185/19 část, 185/20 část v k.ú. Radvanov – cca 0,37 ha dle 

doporučení pořizovatele, navrhované využití bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý 

travní porost, zařazenou pouze do IV. třídy ochrany (I. třída ochrany není navržena). Krajský úřad na 

základě předložených podkladů a místního šetření nesouhlasí dle zásad ochrany ZPF (§ 4 písm. b) 

zákona) se zařazením plochy p.p.č. 185/10 část, 185/19 část, 185/20 část v k.ú. Radvanov. 

Krajský úřad upozorňuje, že předloženým návrhem kompenzace záborů ZPF dochází k navýšení již 

odsouhlaseného záboru ZPF pro bydlení. Případné odsouhlasení zařazení plochy podmiňuje 

zmenšením jiné lokality určené pro bydlení (BV). 
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 Nesouhlasné stanovisko, bude respektováno. Pozemky p.č. 185/10 část, 185/19 část a 

185/20 část, k.ú. Radvanov, nebudou zařazeny do ploch pro bydlení. 

Námitka č. 5: Jedná se o rozvojovou plochu Z35 v k.ú. Radvanov. Návrh: přesunout výrobní plochu 

ke komunikaci směrem na město Habartov.  

Stanovisko 7: lokalita 31 – 1,69 ha, odsouhlasené využití pro výrobu v  k.ú. Radvanov. Jedná 

se o zemědělskou půdu v druhu orná půda zařazenou do III. a V. třídy ochrany.  

K návrhu přesunout lokalitu 31 (Z35) ke komunikaci směrem na město Habartov se nelze  

bez dopracování Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF vyjádřit.   

 Nevyjadřuje se. 

Námitka č. 6: Jedná se o rozvojovou plochu Z35 v k.ú. Radvanov. Návrh: přesunout výrobní plochu 

ke komunikaci směrem na město Habartov.  

Stanovisko 8: lokalita 31 – 1,69 ha, odsouhlasené využití pro výrobu v  k.ú. Radvanov. Jedná 

se o zemědělskou půdu v druhu orná půda zařazenou do III. a V. třídy ochrany.  

K návrhu přesunout lokalitu 31 (Z35) ke komunikaci směrem na město Habartov se nelze  

bez dopracování Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF vyjádřit.   

 Nevyjadřuje se. 

Námitka č. 7: Jedná se o rozvojovou plochu Z6 v k.ú. Luh nad Svatavou. Návrh: přesunout umístění 

a plánovanou modernizaci a rozšíření stávající čistírny odpadních vod na pozemku 120/1 v k.ú. Luh 

nad Svatavou na p.p.č. 82 v k.ú. Luh nad Svatavou a vystavět zde novou čistírnu odpadních vod.  

Stanovisko 9: lokalita 5 – 0,23 ha, odsouhlasené využití pro technickou infrastrukturu v  k.ú. Luh nad 

Svatavou. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost zařazenou  

do V. třídy ochrany.  

Krajský úřad ponechává rozhodnutí o změně možného umístění lokality 5 (Z6) na p.p.č. 82 v k.ú. Luh 

nad Svatavou na pořizovateli. V obou případech se jedná o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní 

porost zařazenou do V. třídy ochrany. Navíc se jedná o umístění specifické stavby.  

 Nevyjadřuje se. 

Stanovisko krajského úřadu č. j. 2469/ZZ/12 ze dne 2.8.2012 a č. j. 3481/ZZ/13 ze dne  

8.10.2013 zůstává nadále v platnosti. 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Papež) 

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 obce 

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

 Konstatování, že příslušným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, Mgr. Harzerová/595) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 
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Vodní hospodářství (Bc. Minaříková/229) 

Příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, OŽP dle ust. § 106 odst. 2 zákona 

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

předpisů. 

 Konstatování, že příslušným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 1225/RR/13-2 ze dne 18.12.2013 

Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k rozhodnutí 

o námitkách a vyhodnocení připomínek k veřejnému projednání upraveného návrhu Územního 

plánu Josefov, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 27.11.2013 žádost 

o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu 

Územního plánu Josefov (dále jen „ÚP“) uplatněných při veřejném projednání. 

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

Josefov 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, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 

a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisům a dle ust. § 7 odst. 1 

písm. g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, 

stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu 

rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu Územního plánu 

Josefov. 

 

1.Základní údaje: 

Návrh ÚP Josefov, zpracovaný Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, aut. arch., ve 05/2012, byl ve 

společném jednání o návrhu ÚP projednán dne 17.7.2012. veřejné projednání upraveného návrhu ÚP, 

zpracovaného v 07/2013, proběhlo dne 9.10.2013 

 

2. Posouzení souladu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k upravenému 

návrhu ÚP Josefov z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 

soulad s Politikou územního rozvoje 2008, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 

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

Na základě posouzení předloženého podkladu zdejší úřad sděluje, že k němu nemá připomínky. 

 

Poznámky na závěr: (v souladu s ust. § 171 stavebního zákona) 

- V původním dopise podání: „Žádost o stanovisko…“, pořizovatel užívá název: „…návrh ÚP 

Josefov“, i když připomínky a námitky obdržel k veřejnému projednání upraveného návrhu ÚP 

Josefov, zpracovaného v 07/2013, což může být zavádějící. Jedná se o dvě různé územně 

plánovací dokumentace s odlišným obsahem. 
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- V textu obdrženého podkladu – návrhu rozhodnutí…, a návrhu vyhodnocení…, chybí odkazy 

na příslušné přílohy. 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 Bez připomínek 

 Poznámky na závěr – pořizovatel bere na vědomí 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. 104321/2013/OD/Me ze dne 23.12.2013 

Stanovisko 

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby 

řízení k „Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek – Územního plánu 

Josefov“ sděluje, že s tímto souhlasí.  

Karel Merxbauer, silniční hospodářství 

 Souhlasné stanovisko. 

Městský úřad Sokolov 

odbor životního prostředí 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 105365/2013/OŽP/JIRY ze dne 27.12.2013 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu Josefov při veřejném projednání 

Dne 27.11.2013 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k výše 

uvedenému návrhu. K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu Josefov vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov 

následující vyjádření: 

Ochrana přírody a krajiny: (Bc. Linda Tomeszová) 

Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) k uplatňování stanovisek 

k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů 

a obecního úřadu obce s rozšířenou působností souhlasíme s vyhodnocením připomínek pořizovatele.  

 Souhlasné stanovisko. 

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová) 

Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k vyjádření je Krajský úřad 

Karlovarského kraje. 

 Konstatování, že příslušným orgánem ochrany ZPF je Krajský úřad Karlovarského 

kraje. 
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Státní správa lesů: (Ing. Hubert Prágr) 

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem rozhodnutí 

o námitkách a s vyhodnocením k návrhu ÚP Josefov souhlasíme. 

 Souhlasné stanovisko. 

Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková) 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Josefov Městský úřad 

Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí. 

 Souhlasné stanovisko 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí  

Městský úřad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková péče  

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 106557/2013/OSÚP/JAST ze dne 6.1.2014 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu JOSEFOV při veřejném projednání. 

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

příslušný dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později 

platných předpisů, obdržel dne 28.11.2013 žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách 

a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu JOSEFOV při veřejném 

projednání. 

 

K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 

k návrhu Územního plánu JOSEFOV při veřejném projednání, ke kterému byly doloženy přílohy 

včetně grafických znázornění námitek a připomínek, není ze strany dotčeného orgánu státní 

památkové péče z hlediska zájmů státní památkové péče námitek. 

Upozorňujeme, že je i nadále nutné respektovat stanoviska pod č. j.: SÚP/181875/2011/Št ze dne 

10. listopadu 2011, č.j.: SÚP/57835/2012/Ku ze dne 26.6.2012 a č.j.: 79155/2013/OSÚP/IRKU ze dne 

29.8.2013. 

 

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 pozdějších předpisů. 

 

Jana Šťastná, referent odboru stavebního a územního plánování – památková péče   

 Bez připomínek. 
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5.4  VYHODNOCENÍ STANOVISEK PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU A PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU 

OCHRANY PŘÍRODY UPLATNĚNÝCH PODLE § 53 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 1328/ZZ/15 ze dne 7.5.2015 

 

JOSEFOV – návrh územního plánu – upravený po veřejném projednání - stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 15.4.2015 

Žádost o stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o stanovisko podle § 45i, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k návrhu Územního 

plánu Josefov a k tomuto vydává následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek 

 Bez připomínek. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová) 

K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený 

orgán 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 vydal stanovisko pod zn. 3489/ZZ/15 ze dne 17.10.2011 s tím, že nemá 

z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu 

Josefov na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

Na základě veřejného projednání došlo ke změnám v návrhu Územního plánu Josefov. Jedná 

se o změnu funkčního využití pozemků na ploch veřejného prostranství – veřejná zeleň – park, plochu 

pro bydlení specifické venkovské a pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Dále bude zrušena 

ochrana památného stromu „Jilm u Hřeben“, na části pozemku p.č. 328 v k.ú. Luh nad Svatavou bude 

navržena nová zastavitelná plocha pro čistírnu odpadních vod Hřebeny a zároveň bude do územního 

plánu zapracován návrh splaškové kanalizace. 

Takové návrhy do územního plánu nestanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedeného 

v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

K upravenému návrhu Územního plánu Josefov po veřejném projednání nemáme připomínky. 

 Bez připomínek. 

 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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5.5  VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP JOSEFOV 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov 

Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov 

Č.j.: HSKC-1676-2/2015-SO 

Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva 

Název stavby: Návrh Územního plánu Josefov 

Místo stavby: obec Josefov 

Stavebník – investor: obec Josefov 

Projektant: Ing. arch. Alexandra Kasková 

Druh dokumentace: Návrh Územního plánu Josefov – opakované 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 § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

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

dne 26. května 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. 

Každá změna proti schválené dokumentaci musí být neodkladně projednána. 

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco, vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

 

 Bez připomínek 

 

ČR – Státní energetická inspekce 

územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26 

Zn.: 396/15/32.103/Bá ze dne 2.6.2014 

Věc: Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Josefov 

ČR-Státní energetická inspekce bere na vědomí opakované veřejné projednání o upraveném a 

posouzeném návrhu Územního plánu Josefov, které se koná dne 08.07.2015 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Josefov, o kterém jste nás informovali Veřejnou vyhláškou ze dne 26.5.2015 č.j. 

43371/2015/OSÚP/VLPO. 

Ing. Jitka Krausová, ředitelka územního inspektorátu 

 

 Berou na vědomí konání veřejného projednání 

 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary 

Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 
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Zn. SPU 292840/2015 ze dne 16.6.2015 

Vyjádření k opakovanému veřejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Josefov 

 

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 k.ú. Luh nad Svatavou byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 

K úpravám návrhu Územního plánu Josefov, které byly provedeny od posledního veřejného 

projednání, nemáme žádné připomínky ani námitky. 

 

Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

 

 Nemají připomínky ani námitky 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 610/RR/15 ze dne 8.7.2015 

Stanovisko krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování 

k opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu Josefov, ORP 

Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 26.5.2015 oznámení 

o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Josefov (dále jen 

„ÚP“), a o konání opakovaného veřejného projednání dne 8.7.2015. 

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánovaní (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP 

Josefov 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, 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, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, 

stanovisko krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem 

změněným v upraveném návrhu ÚP od veřejného projednání. 

 

1.Základní údaje:  

Návrh ÚP Josefov, zpracovaný Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, aut. arch., ve 05/2012, byl ve 

společném jednání o návrhu ÚP projednán dne 17.7.2012. Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP 

(1. úprava), zpracovaného v 07/2013, proběhlo dne 9.10.2013. Poté byl návrh ÚP upraven - úprava 

před opakovaným veřejným projednáním (2. úprava), zpracovaná ve 12/2014.  
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2. Posouzení souladu částí změněných od veřejného jednání v upraveném návrhu ÚP 

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

územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a s územně plánovací dokumentací vydanou 

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

Na základě posouzení nemáme k úpravě návrhu ÚP z výše uvedených hledisek připomínek.  

Celou textovou část ÚP je však potřeba před vydáním ÚP upravit dle Politiky územního rozvoje ČR, 

ve znění Aktualizace č. 1, např. citaci názvu, apod. 

Konstatujeme, že Vládou ČR byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen 

„PÚR“), pořizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která je závazná od 17.4.2015 (viz metodické 

sdělení MMR:  

http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-

d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf ). 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR (odkaz:  

http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-

9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf ). 

 

Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „akt. ZÚR KK“). Dokumentace je v současné době k nahlédnutí 

na webových stránkách Karlovarského kraje (odkaz: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan 

/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 

Projednání akt. ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před 

vydáním ÚP, bude potřeba ÚP uvést do souladu s ní. 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

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

s PÚR ČR, v znění aktualizace č. 1 a souladu se ZÚR KK nemají připomínky 

 Textová část ÚP bude upravena ve smyslu PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 

 V textové části bude upraven název PÚR ČR 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 1620/DS/15 ze dne 9.7.2015 

Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Josefov 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 26.5.2015 

oznámení k opakovanému veřejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního 

plánu Josefov ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

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 

http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf
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
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pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k zahájení řízení k opakovanému 

veřejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Josefov 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.: 1678/ZZ/15 ze dne 13.7.2015 

JOSEFOV – opakované veřejné projednání návrhu územního plánu - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 26.5.2015 Oznámení o opakovaném veřejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Josefov a k tomuto vydává následující stanovisko:  

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová) 

K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený 

orgán 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 vydal stanovisko zn. 3489/ZZ/11 ze dne 17. 10. 2011 s tím, že nemá z hlediska 

posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Josefov na 

životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

Na základě veřejného projednání došlo ke změnám v návrhu Územního plánu Josefov. Jedná 

se o změnu funkčních využití pozemků na plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň – park, 

plochu pro bydlení specifické venkovské a pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Dále byla 

zrušena ochrana památného stromu „Jilm u Hřeben“, na části pozemku p. č. 328 v k. ú. Luh nad 

Svatavou bude navržena nová zastavitelná plocha pro čistírnu odpadních vod Hřebeny a zároveň 

bude do územního plánu zapracován návrh splaškové kanalizace. Tyto změny návrhu nedosahují 

kapacitních hodnot dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Takové návrhy do územního plánu nestanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedeného 

v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Josefov po veřejném projednání nemáme 

připomínky. 

 Bez připomínek 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková) 
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Z předloženého oznámení o opakovaném veřejném projednávání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Josefov nevyplývají žádná dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nadále platí 

stanovisko vydané Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství jako orgánem státní 

správy lesů: č.j. 2469/ZZ/12 ze dne 02.08.2012. 

 Potvrzení platnosti stanoviska ke společnému jednání o Návrhu ÚP Josefov 

(konstatování, že příslušným orgánem k vyjádření je Městský úřad Sokolov) 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu 

Josefov 

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

obdržel dne 26. 5. 2015 pod č.j. 43371/2015/OSÚP/VLPO oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor 

stavební a územního plánování o termínu a místě opakovaného veřejného projednání návrhu 

Územního plánu Josefov 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 8. 7. 2015. 

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

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), posoudil dokumentaci upraveného návrhu Územního plánu Josefov 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 Územního plánu Josefov, 

jejímž projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování 

prosinec 2014, stanoviska krajského úřadu k návrhu Územního plánu Josefov č.j. 2469/ZZ/12 ze dne 

2. 8. 2012, upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Josefov č.j. 3481/ZZ/13 ze dne 8. 

10. 2013, stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněným 

při veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Josefov č.j. 4498/ZZ/13 

ze dne 17. 12. 2013.  

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

pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným v upraveném návrhu Územního plánu Josefov na 

základě posouzení předložené dokumentace, uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona následující 

stanovisko: 

K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Josefov není připomínek. Požadavky 

krajského úřadu jsou zohledněny. Části řešení, které byly od společného jednání změněny byly 

vzájemně projednány a jsou doplněny dle požadavků uplatněných ve stanovisku č.j. 2469/ZZ/12 ze 

dne 2. 8. 2012, stanovisku č.j. 3481/ZZ/13 ze dne 8. 10. 2013, stanovisku č.j. 4498/ZZ/13 ze dne 17. 

12. 2013.  



                       ÚP JOSEFOV  

 

 109 

Krajský úřad doporučuje v grafické části výkresu Výkres předpokládaných záborů půdního fondu č. 3 

uvést čísla p.p.č. Důvodem je možnost posouzení dle § 4 zákona, tj. jak je pro nezemědělské účely 

použita především nezemědělská půda a tím i odnímána jen nejnutnější plocha zemědělského 

půdního fondu. Tj. zda pro navrhované funkční využití lze využít okolních nezemědělských pozemků. 

Dále pro posouzení hranice návrhu zastavěného území a dohledávání dalších údajů v katastru 

nemovitostí potřebných pro vyhodnocení požadovaných záborů zemědělského půdního fondu. 

Stanovisko krajského úřadu  č.j. 2469/ZZ/12 ze dne 2. 8. 2012 k návrhu Územního plánu Josefov 

zůstává nadále v platnosti. 

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., se vydává ve znění tohoto zákona účinném 

přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 41/2015 Sb., a podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu. 

 Bez připomínek 

 Doporučení – ve výkresu Předpokládaných záborů půdního fondu uvést čísla parcel – 

bude akceptováno pouze u výkresu v elektronické podobě 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner) 

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

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

s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

 Konstatování, že stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov, OŽP 

 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková) 

Příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životní prostředí dle ust. § 106 

odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Konstatování, že vodoprávním úřadem příslušným k vyjádření je MěÚ Sokolov, OŽP 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

odbor hornictví 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 25067/2015 ze dne 4.8.2015 

Věc: Návrh územního plánu Josefov – opakované veřejné projednání 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 

dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona připomínky. Na území obce se nenalézají 

výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. 
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S upraveným a projednaným návrhem územního plánu souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, ředitel odboru hornictví 

 souhlasné stanovisko 

 stanovisko bylo uplatněno po zákonném termínu 

 

 

6  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 

S BODY (1 – 4) UVEDENÝMI VE VYHL. 500 V PŘÍLOZE 7 ČÁSTI II. BOD B) 

 

 V souladu se schváleným zadáním ÚP projektant zapracoval do ÚP tyto návrhy: 

- je zapracována a zpřesněna VPS D.23 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava 

– Habartov, vymezená v ZÚR KK jako Z36 a VPS VD2 

- je zohledněno VPO U.101 – regionální biocentrum RBC 10109 – Boučský vrch, vymezené v ZÚR 

KK, VPO není vymezeno dle stavebního zákona, v platném znění, 

- je respektována územní rezerva pro VVoN poř. č. 99 Hřebeny – Povodí Ohře vymezená v ZÚR KK, 

- je zohledněno dotčení řešeného území oblastí krajinného rázu Pahorkatina Josefov – Krajková, 

- jsou zapracovány požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, 

- je zachována stávající urbanistická koncepce, budou i nadále respektována existující sídla: obec 

Josefov a sídla Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny, 

- rozvoj sídla Hřebeny je výrazně zaměřen na obnovu hradu a zámku Hartenberg včetně obnovy 

lesoparku, 

- je respektován současný krajinný ráz obce a sídel Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny, 

- ÚP přebírá z ÚPO tyto rozvojové plochy Z1, Z2, Z3, Z8, Z10, Z12, Z18, Z21, Z27, Z31, Z34, Z38, 

Z42, Z43, Z46, Z49,  

- ÚP přebírá z ÚPO další rozvojové plochy, které však byly přehodnoceny a ÚP u nich stanovil jiné 

funkční využití území. Jedná se o tyto rozvojové plochy vymezené v ÚP jako zastavitelné plochy 

Z5, Z9, Z11, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z22, Z39, Z51,  

- ÚP navrhuje nad rámec ÚPO tyto rozvojové plochy Z6, Z7, Z19, Z20, Z23, Z28, Z30, Z33, Z36, 

Z37, Z45, Z47, Z48, Z52, část Z14, Z24, Z25, Z29, Z44, Z55 

- úměrně rozvoji území je řešen i rozvoj veřejné infrastruktury: 

- jsou zapracovány přeložky silnic II. a III. třídy, přeložka cyklotrasy a nová regionální cyklostezka 

podél řeky Svatavy, 

- v Hřebenech je doplněno nové parkoviště, původně navržené parkoviště v Josefově bylo změněno 

na veřejné prostranství (Z15) 

- v sídlech jsou doplněny místní komunikace ve vazbě na rozvojové plochy, 

- koncepce zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horka je zachována, 

- do rozšířené ČOV Josefov budou svedeny splaškové vody Josefova a Radvanova, 

- splaškové vody z Luhu nad Svatavou budou likvidovány v nové ČOV Luh nad Svatavou, 

- splaškové vody z Hřebenů budou likvidovány v nové ČOV Hřebeny, toto řešení nevylučuje 

možnost převedení splaškových vod ze sídla Hřebeny čerpacími stanicemi odpadních vod a 

výtlačnou splaškovou kanalizací do kanalizačního systému obce Josefov a dále do ČOV Josefov, 

kde budou likvidovány, 

- dešťové vody jsou po zadržení svedeny do vodotečí,  

- jsou posíleny stávající trafostanice a navrženy nové trafostanice, 

- zástavba jak v obci Josefov, tak i ve všech 3 sídlech bude plynofikována, 
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- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je pouze stabilizováno, 

- jsou navržena nová veřejná prostranství s veřejnou zelení – v Radvanově Z30, P1, Z57, 

- nad rámec ploch veřejných prostranství ÚP výrazně pracuje s plochami specifických zelení ZX1 a 

ZX2, které znamenají v sídlech další rozšíření veřejně přístupné sídelní zeleně, 

- na základě odborného posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení (kap. 11 

odůvodnění ÚP) provedeného až při úpravě návrhu ÚP před řízením (novela stavebního zákona a 

jeho prováděcích vyhlášek k 1.1.2013) a z důvodu ochrany ZPF před znehodnocením nahodilou 

roztroušenou výstavbou RD na velkých rozvojových plochách bydlení jsou vybrané zastavitelné 

plochy bydlení Z1, Z18, Z21, Z29, Z42 a Z54 podmínečně využitelné k rozvoji až po prokázání 

využití min. 75 % ostatních zastavitelných ploch bydlení vždy v jednotlivých sídlech. Tato podmínka 

se nevztahuje na výstavbu oplocení, na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

 

 Na základě schváleného zadání ÚP Josefov nebyly do návrhu ÚP zapracovány tyto 

skutečnosti: 

- textová odůvodnění ÚP Josefov, kap. 13 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF a PUPFL  a grafická část odůvodnění návrhu ÚP Josefov, v. č. 3 Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, je zpracován dle nového společného 

metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 2011, 

- do ÚP nebyly zapracovány tabulky ZPF nad rámec nového společného metodického doporučení 

MMR ČR a MŽP ČR. Společný metodický pokyn zavedl zcela nové formy práce, které  

nepředpokládají a ani nepožadují vypracovat „zdrojové tabulky“ jako seznamy pozemků 

jednotlivých rozvojových ploch s konkrétními zábory ZPF. Tabulková část vyhodnocení ZPF, tedy 

obsahuje pouze požadovanou tabulku Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF, která je přiložena ke kapitole 13.1 textové části odůvodnění návrhu ÚP Josefov. 

 

 

7  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve 

smyslu stavebního zákona, vydal k Návrhu zadání Územního plánu Josefov z hlediska posuzování 

vlivů na životní prostředí následující stanovisko, že Návrh zadání Územního plánu Josefov nemůže 

mít významný vliv na životní prostředí. Na základě tohoto stanoviska nebylo požadováno 

zpracování posouzení návrhu územního plánu Josefov z hlediska  jeho vlivů na životní prostředí. 

 Z toho stejného důvodu nebylo nutno zpracovat ani celkové Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP Josefov 

na udržitelný rozvoj území. 

 

  ÚP výrazně posiluje všechny 3 pilíře udržitelného rozvoje území a ve vztahu k nim řeší: 

 

 Posílení ekonomického pilíře: 

- rozvojová plocha výroby ve východní části obce (Z19), 

- rozvojová plocha výroby a skladování pro lehký průmysl jižně od sídla Radvanov (Z35), 

- rozvojová plocha výroby a skladování jako rozšíření areálu dřevovýroby při jižní hranici řešeného 

území (Z37), 
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- aktivity zajišťující služby pro turistický ruch jako formy ekonomického rozvoje území: 

- rozvojová plocha občanského vybavení v centrální části obce (Z12), 

- rozvojová plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu hradu a zámku 

Hartenberg (Z45), 

- rozvojová plocha občanského vybavení jako lesní restaurace v severní části sídla 

Hřebeny (Z46), 

- rozvojová plocha občanského vybavení jako přestavba statku v sídle Hřebeny (P2), 

- rozvojová plocha občanského vybavení jako přestavba areálu bývalého zámeckého 

pivovaru (P4), 

- rozvojová plocha občanského vybavení jako obnova areálu hradu a zámku 

Hartenberg včetně Cikánského dvora (P5), 

- rozvojová plocha občanského vybavení jako přestavba bývalého špýcharu a bývalé 

školy (P6), 

- rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské Z5, Z44, P3, 

- rozvojová plocha smíšená obytná – rekreační Z14, 

- doplnění technické infrastruktury místního významu (vodní hospodářství, zásobování el. energií, 

zásobování plynem), 

- doplnění dopravní infrastruktury místního významu (místní komunikace v sídlech, parkoviště v 

Hřebenech), stabilizace a zapracování dopravní infrastruktury nadmístního významu dle ZÚR KK 

(silnice II. třídy č. 181 a silnice III. třídy, přeložka cyklotrasy a cyklostezka podél Svatavy). 

 

 Posílení environmentálního pilíře: 

- zaměření na ekologicky šetrný turistický ruch spojený s cykloturistikou – cyklostezka podél Svatavy, 

- vymezení prvků ÚSES, 

- respektování registrovaných významných krajinných prvků, 

- respektování významných krajinných prvků ze zákona, 

- návrh rozvojových ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení (Z20, Z30, P1, Z57), 

- návrh rozvojové plochy zeleně specifické jako historický zámecký lesopark v sídle Hřebeny (Z52), 

- návrh rozvojové plochy zeleně specifické jako park Novorozenců v Josefově (Z17), 

- návrh ploch změn v krajině k založení prvku ÚSES (K3 – K5),  

- návrh ploch změn v krajině jako plocha sanace a rekultivace území (K1),  

- přiměřená ochrana nejkvalitnější ZPF I. a II. třídy ochrany, 

- respektování údolních niv toků, kromě zahrádek Z39 bez možnosti výstavby chatek, lokální ČOV 

Luh nad Svatavou (Z38), přestavby bývalého pivovaru P4 a plochy změn v krajině K2 pro dětský 

letní přírodní tábor na Poslední šanci, 

- důsledným využitím dosud nevyužitých zbytkových ploch v ZÚ včetně zapracování dosud 

nezastavěných již dříve schválených rozvojových ploch dle ÚPO, 

- návrh ploch přestavby, 

- stanovení podmínek ochrany krajinného rázu všech ploch s rozdílným způsobem využití území – 

prostorové regulativy, 

- návrh rozvojové plochy zeleně specifické jako park Novorozenců v Josefové (Z17), 

- na ochranu ZPF před zhodnocením roztroušenou nahodilou výstavbou jednotlivých RD na 

zastavitelných plochách jsou vybrané zastavitelné plochy bydlení podmínečně využitelné k rozvoji 

až po prokázání využití min. 75 % ostatních zastavitelných ploch bydlení vždy v jednotlivých 

sídlech. Tato podmínka se nevztahuje na dopravní ani technickou infrastrukturu. 
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 Posílení pilíře sociální soudržnosti: 

- stabilizace sídelní struktury návrhem dostatečného množství rozvojových ploch bydlení a 

smíšeného bydlení v hranicích ZÚ a v návaznosti na ZÚ ve vazbě na ÚPO Josefov, 

- stabilizace ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura, 

- návrh veřejných prostranství s veřejnou sídelní zelení charakteru parku jako prostoru nových 

sociálních kontaktů (Z17, P1, Z57), 

- návrh veřejného prostranství s veřejnou zelení pro zlepšení podmínek pro bydlení v obci a sídle 

Radvanov (Z20, Z30), 

- stabilizace a rozvoj ploch rekreace zahrádkových osad v sídle Luh nad Svatavou (Z39), 

- návrh rozvojových ploch smíšeného bydlení, výroby a skladování jako zdroje pracovní příležitosti 

v území,  

- návrh rozvojových ploch občanského vybavení jako zdroje pracovní příležitosti v území v terciální 

sféře ve vazbě na realizovanou urbanistickou studii západní části Sokolovské pánve,  

- návrh plochy občanského vybavení se specifickým využitím pro pořádání kulturních a 

společenských akcí v obci, 

- návrh plochy veřejného prostranství v Josefově za OÚ jako shromažďovací plochy občanů. 

 

 

8 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

 

 Na území obce se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

 ÚP navrhuje na území zejména plochy bydlení. Navrhovány jsou rovněž plochy občanského 

vybavení, veřejných prostranství a technické infrastruktury, plochy výroby do 2 ha. 

 Krajský úřad Karlovarského kraje , jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a  

odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, po posouzení záměru "Návrh zadání územního plánu Josefov", vydal v souladu s 

ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:  

 Záměr "Návrh zadání územního plánu Josefov" nemůže mít významný vliv na evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti. Z výše uvedeného důvodu nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu návrhu 

ÚP Josefov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

 

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

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 

NEBYLY 

 

  Na základě tohoto stanoviska KÚKK, OŽP nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Josefov 

na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti ani vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Josefov na 

udržitelný rozvoj území. 

 

 

10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY 

 

  Řešené území leží v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, na území obce s rozšířenou působností 

Sokolov, ve vzdálenosti cca 7 km severozápadně od města Sokolov. Správní území obce se rozkládá 
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na dvou katastrálních území: Luh nad Svatavou a Radvanov o celkové rozloze 833,36 ha. Na území 

obce se kromě vlastní obce Josefov nachází sídla Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny. 

  Území obce sousedí s obcemi Dolní Nivy, Krajková, Habartov, Svatava, Lomnice. 

  Celé území obce Josefov leží v OP letiště s výškovým omezením staveb veřejného mezinárodního 

letiště Karlovy Vary, tak z toho důvodu není tento limit, který daleko překračuje správní území obce, 

zobrazen ani v grafické části odůvodnění ÚP. Na výkresu č. 1 a příloze B v grafické části odůvodnění 

ÚP je pouze poznámka o tomto limitu, který pokrývá celé území obce. 

  Přes centrální část řešeného území ve směru jihozápad – severovýchod prochází nadřazená 

elektrická soustava VVN 110 kV ze Sokolova do Rotavy a rozvody VN 22 kV pro zásobování 

řešeného území obce ze 4 distribučních trafostanic.  

  Obec není plynofikována. Na severu obce zasahuje do řešeného území bezpečností pásmo 

plynovodu VTL. Na území obce Josefov se nacházejí tři mobilní zásobníky plynu – za budovou OÚ č. 

p. 12, u č. p. 58, č. p. 53. 

  Obec Josefov je napojena na skupinový vodovod Horka s využitím vodojemu Markvarec a vodojemů 

Josefov sloužící jako přerušovací komory a redukční tlaková stanice.  

  Obec Josefov je napojena na jednotnou kanalizační síť, která zaúsťuje do stávající čistírny 

odpadních vod v severní části obce. V sídlech Hřebeny, Luh nad Svatavou a Radvanov není 

vybudována kanalizační síť. Splaškové a odpadní vody z jednotlivých objektů jsou zachycovány 

v jímkách (žumpy), biologických septicích nebo domovních ČOV. 

  Jihovýchodní částí území obce prochází radiové směrové spoje Klínovec – Zelená Hora.    

  Na území obce Josefov v sídle Hřebeny se nacházejí 4 památkově chráněné objekty. 

  Obec Josefov se bude rozvíjet jako polyfunkční obytně obslužná obec, v sídle Radvanov bude i 

nadále rozvíjen obytný charakter sídla, sídlo Luh nad Svatavou se bude rozvíjet jako obytně rekreační 

sídlo, sídlo Hřebeny se bude nadále rozvíjet jako obytné sídlo s výrazným rozvojem turistického ruchu 

v úzké vazbě na areál hradu a zámku Hartenberg. 

  Pro obec Josefov byl v roce 2006 zpracován Územní plán obce Josefov schválený usnesením ZO na 

37. zasedání dne 21.06.2006, závazná část ÚPO byla vyhlášena dne 21.06.2006 OZV č. 1/2006, 

která nabyla účinnosti 01.08.2006. 

  ÚP přiměřeně přebírá schválený ÚPO Josefov, který pozbyde platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto 

nového ÚP. 

  Rozvoj obce je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu. Na zpracování variantního řešení 

ÚP Josefov Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, požadavek 

neuplatnil. Z tohoto důvodu nebyl pro ÚP Josefov zpracován koncept ÚP. Po schválení zadání ÚP 

Josefov Zastupitelstvem obce Josefov dne 05.12.2011, usnesením ZO bodem III. byl jako další etapa 

územního plánu, zpracován Návrh ÚP Josefov. 

  V současné době je osídlení řešeného území polycentrické obklopené kulturní krajinou a navazující 

na blízké město Sokolov. Obec Josefov se bude dále rozvíjet jako polyfunkční obytně obslužná obec.¨ 

 

 

10.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

  ÚP zachovává stávající urbanistickou strukturu území. K rozvoji jsou využita především zbytková 

nevyužitá území ve vymezeném zastavěném území. Rozvoj území je především soustředěn do obce 

Josefov, která si nadále zachovává obytně obslužný charakter. Rozvoj v sídle Radvanov je zaměřen 

výhradně na bydlení a veřejnou zeleň, rozvoj v sídle Luh nad Svatavou je zaměřen na bydlení a 
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rekreaci a rozvoj v sídle Hřebeny je zaměřen především na bydlení a služby turistického ruchu 

v návaznosti na areál hradu a zámku Hartenberg. 

  ÚP stabilizuje plochu bývalého zemědělského areálu v sídle Hřebeny jako plochu občanského 

vybavení agroturistika a navrhuje jeho další rozvoj. 

  Areál lehkého průmyslu pily Herkules při jižní hranici řešeného území je stabilizován a ÚP navrhuje 

jeho další rozvoj. ÚP navrhuje novou plochu lehké výroby jako průmyslovou zónu jižně od sídla 

Radvanov. 

 ÚP navrhuje plochu zemědělské výroby ve východní části obce Josefov jako zemědělské zázemí pro 

chov, především pro ustájení a volný výběh hospodářských zvířat. 

  ÚP přiměřeně přebírá ÚPO Josefov. 

  ÚP přebírá rozsah navrhovaných rozvojových ploch dle ÚPO v západní části obce (plochy výroby a 

skladování – drobná a řemeslná výroba a plochy smíšené obytné - venkovské), ale mění jejich využití 

na rozvojovou plochu smíšenou obytnou – rekreační na zeleň specifickou – park Novorozenců, a na 

územní rezervu pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Tímto návrhem ÚP 

zachovává příznivé životní prostředí v obci, jehož snížení by vyvolal navrhovaný rozvoj na ploše 

výroby v návaznosti na plochy bydlení dle ÚPO. Rozvojové plochy, zajišťující pracovní příležitosti na 

území obce Josefov, ÚP navrhuje při jižní hranici řešeného území a jižně od sídla Radvanov, kde 

předpokládané zvýšení dopravního zatížení území nezhorší kvalitní životní podmínky v obci ani v 

sídlech. Doprava k těmto plochám výroby a skladování bude probíhat mimo sídla a to po přeložce 

silnice II/181 a nové silnici III/21031. 

  ÚP přebírá navrhovaný rozsah rozvojových ploch dle ÚPO v jižní části sídla Hřebeny (plocha 

veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň), ale mění jejich využití na 

rozvojovou plochu bydlení – v rodinných domech – venkovské, plochu bydlení – specifické venkovské 

– BV1 s odloženým zahájením výstavby RD a plochu dopravní infrastruktury – silniční. A dále 

v severní části sídla Hřebeny (plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura, plocha smíšená 

obytná – venkovská a plocha občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední), ale mění 

jejich využití na rozvojové plochy občanského vybavení – se specifickým využití – areál hradu a 

zámku Hartenberg. Tímto řešením ÚP zachovává jednotu a kontinuitu využití historicky významného 

areálu hradu a zámku Hartenberg, jehož rozvoj ÚP dále rozšiřuje do původního historického rozsahu 

a to včetně obnovy lesoparku. 

  ÚP nenavrhuje žádné solitérní rozvojové zastavitelné plochy v krajině, kromě rozvojových ploch Z35 

a Z36. Rozvojovou plochu Z36 vymezuje ZÚR KK jako VPS D.23. Kulturní krajina je určena 

především pro extenzivní zemědělskou výrobu při respektování podmínek ochrany CHOPAV Krušné 

Hory, oblasti krajinného rázu – Pahorkatina Josefov - Krajková. Vysoce přírodně hodnotná krajina 

v severní části území a podél řeky Svatavy je využívána především k turistickým aktivitám. 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Josefov před řízením projektant 

provedl tyto práce: 

- byly zrušeny zastavitelné plochy Z26 v Josefově pro dopravní infrastrukturu, Z32 v Radvanově pro 

bydlení, Z41 pro vyhrazenou zeleň v Luhu nad Svatavou, 

- byly rozšířeny zastavitelné plochy Z2 a Z4 v Josefově pro bydlení, Z39 v Luhu nad Svatavou pro 

rekreaci, 

- byly zmenšeny zastavitelné plochy Z22 v Josefově pro dopravní infrastrukturu, Z24 v Josefově pro 

bydlení, Z25 v Josefově pro bydlení, Z44 v Luhu nad Svatavou pro smíšené bydlení, Z50 

v Hřebenech pro bydlení specifické venkovské, 
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- byla upravena hranice ZÚ v kontaktu těchto lokalit: u Z24 v Josefově, u Z39 a Z40 v Luhu nad 

Svatavou, u stávajícího hřiště a stávajícího parku Novorozenců v Josefově, 

- dle předaných podkladů bylo stávající hřiště v Josefově výrazně zmenšeno pouze na nově 

oddělený p. p. č. 92/6 v k. ú. Radvanov, 

- byly doplněny definice pojmů v textové části ÚP, 

- byly doplněny regulační podmínky druhů ploch s rozdílným způsobem využití RX1, DZ, ZX1, DS, 

PV, PX1, PX2, ZV, ZX1, NSk, 

- byla zapracována nová DKM, 

- byla doplněna kapitola č. 1 do textové části odůvodnění ÚP poskytnutá pořizovatelem, 

- plocha Z22 pro páteřní místní komunikaci v Josefově byla díky zaslepení na svém severním konci 

ve vazbě na úpravu plochy Z2 rozšířena o možnost vybudování obratiště, 

- byla přeložena stávající trafostanice TS4 na jihu Radvanova z důvodu omezování výstavby RD. 

 

 Projektant na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Josefov před řízením 

prověřil nové skutečnosti a navrhl tyto úpravy: 

- pozemek pč. 92/1 (TTP mimo ZÚ) v Josefově v k. ú. Radvanov vzniklý po oddělení stávajícího 

hřiště na p. p. č. 92/6 je řešen jako další rozvojová zastavitelná plocha Z53 – plocha občanského 

vybavení se specifickým využitím pro pořádání kulturních a společenských akcí u hřiště v Josefově 

– OX3, tato rozvojová plocha bude trvalou součástí ZPF, 

- pro nově navržený druh plochy s rozdílným využitím OX3 byly stanoveny zcela nové regulační 

podmínky. 

- park Novorozenců v Josefově, který byl v návrhu ÚP řešen na p. p. č. 91 k. ú. Radvanov jako 

plocha ZV stávající v hranicích ZÚ a zastavitelná plocha Z17 – ZV mimo hranice ZÚ, byl upraven 

takto: celý pozemek p. č. 91 je řešen mimo ZÚ, pro stávající i navržený park Novorozenců byl 

stanoven nový druh plochy ZX2 – zeleň – se specifickým využitím – park Novorozenců a to včetně 

stanovení regulačních podmínek, samotný popis plochy Z17 se změnil z původního „plocha 

veřejného prostranství s veřejnou zelení jako rozšíření parku Novorozenců – ZV“ na nový popis 

„plocha zeleně specifické jako rozšíření parku Novorozenců – ZX2“. 

- vybrané zastavitelné plochy bydlení rozložené ve všech sídlech (Z1, Z18, Z21, Z29, Z42, Z50) jsou 

z důvodu ochrany rozdrobenosti ZPF nesoustředěnou nahodilou výstavbou jednotlivých RD 

podmíněně využitelné k rozvoji až po využití 75 % ostatních zastavitelných ploch bydlení vždy 

v každém sídle. Tato podmínka se nevztahuje na výstavbu oplocení, na dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

- ve vazbě na zmenšení zastavitelné plochy v Josefově a v Radvanově byly zrušeny navrhované 

trafostanice TS9 a TS12, upraveny navrhované inženýrské sítě zejména v Josefově u Z25, a Z24 a 

v Luhu nad Svatavou u Z40. 

 

 Na základě velké novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek platné k 1.1.2013 

provedl projektant tyto úpravy návrhu ÚP před řízením: 

- z textové části výroku ÚP byly odstraněny popisné věty, které pouze stabilizovaly stávající stav, 

- v textové části výroku byly doplněny podmínky omezení umisťování staveb dle § 18 stavebního 

zákona, v platném znění, byly doplněny regulační podmínky u vybraných druhů ploch s rozdílným 

způsobem využití, 

- v grafické části výroku ÚP byl aktualizován v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací, M 1:5 000, 
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- byl aktualizován obsah textové části návrhu ÚP, zejména odůvodnění ÚP – nové kapitoly, doplnění 

textu původních kapitol, 

- byl aktualizován seznam navržených VPS a VPO, zejména VPO a inženýrské sítě jsou řešeny 

pouze s možností vyvlastnění, možnost uplatnění předkupního práva je u těchto VPO a VPS 

zrušena, 

- byl aktualizován seznam pozemků pro uplatnění předkupního práva, 

- v grafické části odůvodnění ÚP byly nepovinné rozšiřující výkresy dříve nazvané „schéma“ 

přejmenovány na „příloha“, aby nedocházelo k záměně se schématy v grafické části výroku dle 

vyhl. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 

 Projektant neprovedl tyto práce, které byly požadovány v pokynech pořizovatele k úpravě 

návrhu ÚP před řízením: 

- nebyly doplněny regulační prostorové podmínky plochy přírodní – NP, jedná se o nezastavěnou 

plochu kulturní krajiny, kam lze umisťovat pouze stavby dle § 18 stavebního zákona, v platném 

znění, jejichž umístění je omezeno tímto ÚP v kap.6 textové části. 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným 

projednáním provedl projektant tyto práce: 

- na pozemku p.č. 59/7 v k.ú. Radvanov, v sídle Radvanov byla vymezena nová zastavitelná plocha 

Z57 pro park (ZV) 

- severní část zastavitelné plochy Z25 (BV) p.č. 187/2 a 187/7 v k.ú. Radvanov byla nově vymezena 

jako další nová zastavitelná plocha Z54 pro bydlení specifické BV1 s odloženým zahájením 

výstavby 

- původní zastavitelná plocha Z50 pro BV1 byla zrušena a nahrazena novou zastavitelnou plochou 

Z55 pro BV v původním plošném rozsahu jako Z50 

- v Hřebenech na části pozemku p.č. 328 v k.ú. Luh nad Svatavou je vymezena nová zastavitelná 

plocha Z56 pro TI pro navrženou ČOV Hřebeny, na kanalizaci včetně ČOV Hřebeny bylo vydáno 

stavební povolení, ve vazbě na tuto skutečnost byl přepracován návrh koncepce splaškové 

kanalizace v Hřebenech 

- v tabulkové části vyhodnocení záborů ZPF i ve výkresu č.3 Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu byly odlišeny zastavitelné plochy bydlení BV1 s odloženým zahájením možnosti 

výstavby RD 

- do v.č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1:5 000, byla v elektronické podobě 

doplněna čísla pozemků, vyhotovené výkresy č. 3 zůstaly i nadále bez čísel pozemků 

- byla zrušena ochrana památného stromu Jilm u Hřeben 

 

 Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným 

projednáním provedl projektant tyto další úpravy návrhu ÚP: 

- v Hřebenech byla zapracována koncepce splaškové kanalizace dle vydaného stavebního povolení 

dle předaných podkladů od obce (zrušení ČSOV a výtlačné splaškové kanalizace, nové trasy 

splaškové kanalizace), zároveň na základě požadavku obce byla zachována možnost převedení 

splaškových vod z Hřebenů do ČOV Josefov 

- VPS pro přeložky krajských silnic II. a III. třídy s možností vyvlastnění a předkupního práva (dříve 

WD11, WD12) byly převedeny na VD1, VD2 jako VPS pouze s možností vyvlastnění a to na 

základě metodických doporučení MMR ČR 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 118 

- VPS pro regionální cyklostezku podél řeky Svatavy (dříve WD14) byla převedena na VD3, jako 

VPS pouze s možností vyvlastnění 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním provedl projektant tyto 

úpravy návrhu ÚP: 

- byla zapracovaná nově schválená Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 

- byly doplněny kap., č.1, 5, 15, 16 textové části odůvodnění ÚP zpracované pořizovatelem 

- byl upraven regulativ plochy s rozdílným způsobem využití BV1 – bydlení – specifické venkovské 

tak, že v bodě A byla doplněna možnost výstavby oplocení pozemku. Tato úprava regulačních 

podmínek je nepodstatná, neboť oplocení je možno realizovat v území na základě § 18 stavebního 

zákona, v platném znění. Toto doplnění regulačních podmínek umožní soukromým majitelům 

jednotlivých pozemků i v plochách BV1 oplotit své majetky a ochránit je tak před případným 

vandalstvím. 

- bylo změněno funkční využití plochy Z15 – dříve DS (parkoviště za OÚ), nyní změněno na PV 

(veřejné prostranství se shromažďovací funkcí za OÚ), jedná se o obecní pozemek, který je 

dlouhodobě užíván právě dle změněné funkce PV, rozsah i poloha plochy zůstaly stejné 

 

 Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním provedl projektant tyto 

práce: 

- byla odstraněna chyba a do kap. 10.1. textové části odůvodnění ÚP byla doplněna poznámka o 

tom, že na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným 

projednáním byl zrušen památný strom Jilm u Hřeben 

- byl aktualizován seznam stávajících zdrojů požární vody dle nařízení Karlovarského kraje č. 1/2014 

ze dne 10.2.2014 

 

Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným využitím území (funkční plochy) dle vyhl. č.501/2006 

Sb., v platném znění:   

 

* Plochy bydlení (B) 

- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV, 

- bydlení – specifické venkovské – BV1, 

* Plochy rekreace (R) 

- rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI, 

- rekreace – zahrádkové osady s možností chatek – RZ1, 

- rekreace – zahrádkové osady bez možnosti chatek – RZ2, 

- rekreace - se specifickým využitím- v rozptylu - RX1. 

* Plochy občanského vybavení (O) 

- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV, 

- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  – OM, 

- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS, 

- občanské vybavení – se specifickým využitím – agroturistika – OX1, 

- občanské vybavení –  se specifickým využitím – areál hradu a zámku Hartenberg – OX2, 

- občanské vybavení – se specifickým využitím – plochy pro pořádání kulturních a společenských akcí 

– OX3. 

* Plochy smíšené obytné (S) 

- smíšené obytné – venkovské – SV, 
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- smíšené obytné - rekreační – SR. 

* Plochy dopravní infrastruktury (D) 

- dopravní infrastruktura – silniční – DS, 

- dopravní infrastruktura – železniční – DZ, 

- dopravní infrastruktura – se specifickým využitím – DX. 

* Plochy technické infrastruktury (T) 

- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI, 

- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – TO. 

* Plochy výroby a skladování (V) 

- výroba a skladování - zemědělská výroba – VZ, 

- výroba a skladování – lehký průmysl – VL. 

* Plochy veřejných prostranství (P) 

- veřejná prostranství – PV, 

- veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1, 

- veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PX2, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky – ZV. 

* Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zemědělské (A) 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní (L) 

- plochy lesní– NL. 

* Plochy přírodní (N) 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy smíšené nezastavěného území (H) 

- plochy smíšené nezastavěného území – NS… 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

k – kulturně historická, 

o – ochranná, 

v – vodohospodářská, 

x – přírodní letní dětský tábor. 

 

  Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a 

nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového 

uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž 

podmínečně přípustné využití. Pro plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV a plochy 

bydlení – specifické venkovské – BV1 se stanovuje minimální výměra pro vymezování stavebních 

pozemků. 

  Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 ods.(5) stavebního zákona, v platném 

znění se stanovují tyto omezující podmínky: 

- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských, na plochách 

přírodních a na plochách smíšených nezastavěného území přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a 
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jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu,  pro ochranu přírody a krajiny, 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 

- zemědělské stavby lze  umisťovat pouze na plochách zemědělských a na plochách smíšených 

nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m, 

- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo lesní a na plochy smíšené 

nezastavěného území zemědělské nebo lesnické a to bez podezdívky, do v. 2 m a pouze pokud 

neomezí prostupnost krajinou. 

 

  Nad rámec stanovených ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhl. č.  501/2006 Sb., v platném 

znění, ÚP navrhuje tyto další druhy ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

PLOCHY ZELENĚ (Z) 

* Zeleň - soukromá vyhrazená- ZS 

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území, nezahrnutá do jiných druhů ploch s rozdílným způsobem 

využití (zeleň v rámci areálu) sloužící k rekreaci a k pěstební činnosti. 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

4. hrubé terénní úpravy. 

5. účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí 

techniky pro údržbu zahrady do 16 m
2
 zastavěné plochy a 1 NP. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy: 85. 
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* Zeleň – se specifickým využitím - lesopark – ZX1 

 

A. Hlavní využití 

sídelní a krajinná zeleň na okraji sídel s odpočinkovou, relaxační, estetickou a krajinotvornou funkcí 

zejména na ploše regionálního ÚSES 

 

B. Přípustné využití 

1. obnova zámeckého parku přírodního krajinářského charakteru s obnovenou historickou vybaveností 

(mobiliář, drobná architektura), 

2. pozemky určené k funkci lesa, zemědělský půdní fond, 

3. hustá síť lesních cest doplněných lavičkami, schodišti, plastikami, odpadkovými koši, 

4. hradní příkopy, 

5. vodní toky, vodní kanály,  

6. údolní niva toku, 

7. obnovení krajinných průhledů v zámeckém parku, 

8. obnova zámeckých rybníků, 

9. obnova a rekonstrukce historických objektů zejména: 

 Goethova vyhlídka, 

 odpočívadla, altány, kašny, 

10. naučné stezky, cyklostezky, cyklotrasy, značené turistické cesty, hipostezky, 

11. infotabule, mapy, 

12. arboreta, 

13. studánky, pomníčky, sakrální stavby – křížky, boží muka, 

14. mimolesní zeleň se shodnou druhovou skladbou, 

15. pozemky související dopravní infrastruktury, 

16. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. dřevěné vyhlídkové plošiny pouze jako dočasné stavby a v souladu s krajinným rázem a s ohledem 

na plochu regionálního ÚSES,  

2. kapličky, domek hrázného a domek porybného pouze jako obnova historických skutečností 

s ohledem na plochu regionálního ÚSES, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby kromě výše jmenovaných a kromě nezbytných staveb dopravní a 

technické infrastruktury, 

2. parkoviště. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 1, 

2. maximální podlažnost: 1  NP, obnova historických staveb dle původních plánů. 
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* Zeleň – se specifickým využitím – park Novorozenců – ZX2 

 

A. Hlavní využití 

významné plochy veřejně přístupné sídelní zeleně v kontaktu se zástavbou sloužící pro nepobytovou 

rekreaci a relaxaci charakteru parku 

 

B. Přípustné využití 

1. cíleně vysázený a udržovaný park na plochách nevyužívaného ZPF, 

2. porost mimolesní zeleně na ostatních plochách, 

3. nepobytové loučky, 

4. pozemky dopravní infrastruktury, 

5. pozemky technické infrastruktury, 

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

7. vodní plochy a toky, 

8. pomník, lavičky. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. altán pouze jako dočasná stavba.  

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 3, 

2. maximální podlažnost: 1  NP, 

3. minimální % ozelenění plochy: 97. 

  Důvodem pro vymezení těchto ploch zeleně je ochrana dosud nezastavěných zahrad, zahrad 

přírodního charakteru, historických zahrad a parku přírodního charakteru a několik let budovaného 

parku Novorozenců v území, které představují mimořádné a zcela ojedinělé přírodní a kulturní 

hodnoty. Zároveň nejsou tyto plochy určeny k dalšímu zastavění kromě obnovy historických 

skutečností. 

 

 

10.1.1  Přehled navržených rozvojových ploch  

ÚP navrhuje na území obce Josefov zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. 

Základní členění rozvojových ploch řeší grafická část: 

*  vlastní návrh ÚP: 

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

 

* část odůvodnění ÚP: 

- řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby je prezentováno na: v. č. 1 Koordinační výkres,            

M 1:5 000. 

   

  Rozvojové plochy jsou označeny symbolem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších 

výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000. 

  Označení rozvojových ploch: 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 123 

Z - zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, K – plochy změn v krajině. 

 

ÚP JOSEFOV NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY: 

Obec Josefov 

* Zastavitelné plochy 

Z1 – plocha bydlení v severozápadní části obce – BV1 

Z2 – plocha bydlení mezi zástavbou v severozápadní části obce – BV 

Z3 – plocha bydlení na severním okraji obce u silnice III/21030 – BV 

Z4 – plocha bydlení na severním okraji obce – BV 

Z5 – plocha smíšená obytná v severní části obce u ČOV – SV 

Z6 – plocha technické infrastruktury jako rozšíření stávající ČOV – TI 

Z7 – plocha dopravy jako rozšíření místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou 

– DS 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba střední části obce – BV 

Z9 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace ve střední části obce – PV 

Z10 – plocha bydlení u rybníčka – BV 

Z11 – plocha veřejného prostranství jako shromažďovací prostor u požární zbrojnice – PV 

Z12 – plocha občanského vybavení v centrální části obce – OM 

Z13 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace v západní části obce – PV 

Z14 – plocha smíšená obytná v západní části obce – SR 

Z15 – plocha veřejného prostranství za OÚ - PV 

Z16 – plocha bydlení v centrální části obce u OÚ – BV 

Z17 – plocha zeleně specifická jako rozšíření parku Novorozenců – ZX2 

Z18 – plocha bydlení jako dostavba východní části obce – BV1 

Z19 – plocha výroby ve východní části obce – VZ 

Z20 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako izolační pás zeleně ve východní části obce 

– PX2 

Z21 – plocha bydlení za kapličkou – BV1 

Z22 – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace v jihozápadní části obce – DS 

Z23 – plocha bydlení v jihovýchodní části obce – BV 

Z24 – plocha bydlení v jižní části obce východně od silnice III/21030 – BV 

Z25 – plocha bydlení v jižní části obce západně od silnice III/21030 – BV 

Z27 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace za kapličkou – PV 

Z28 – plocha dopravy jako místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov - DS 

Z53 – plocha občanského vybavení se specifickým využitím pro pořádání kulturních a společenských 

akcí  u hřiště v Josefově – OX3 

Z54 – plocha bydlení v jižní části obce - BV1 

 

Sídlo Radvanov 

* Zastavitelné plochy 

Z29 – plocha bydlení ve východní části sídla – BV1 

Z30 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení v severní části sídla – PX1 

Z31 – plocha bydlení jako dostavba historické návsi – BV 

Z33 – plocha dopravy jako přeložka silnice III/21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice 

II/181 – DX 

Z34 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla – BV 
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Z35 – plocha výroby a skladování jako průmyslová zóna jižně od sídla – VL 

Z36 – plocha dopravy jako přeložka silnice II/181 – DX 

Z37 – plocha výroby a skladování jako rozšíření areálu dřevovýroby při jižní hranici řešeného území – 

VL 

Z57 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení u Prasečáku - ZV 

 

* Plochy přestavby 

P1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako obnova historického parku na návsi včetně 

sanací garáží – ZV 

 

Sídlo Luh nad Svatavou 

* Zastavitelné plochy 

Z38 – plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV v severní části sídla – TI 

Z39 – plocha rekreace jako zahrádkářská osada bez možnosti umístění chatek – RZ2 

Z40 – plocha bydlení jako dostavba jižní části sídla pod přejezdem – BV 

Z42 – plocha bydlení jako dostavba západní části sídla nad přejezdem – BV1 

Z43 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla nad přejezdem – BV 

Z44 – plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla - SV 

 

Sídlo Hřebeny 

* Zastavitelné plochy 

Z45 – plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu hradu a zámku Hartenberg – OX2 

Z46 – plocha občanského vybavení jako lesní restaurace v severní části sídla – OX2 

Z47 – plocha bydlení nad statkem v západní části sídla – BV 

Z48 – plocha bydlení nad statkem naproti bývalému vodojemu v západní části sídla – BV 

Z49 – plocha dopravy jako parkoviště v centrální části sídla – DS 

Z51 – plocha bydlení u bývalé školy ve východní části sídla – BV 

Z52 – plocha zeleně specifické jako historický zámecký lesopark – ZX1 

Z55 – plocha bydlení naproti dvojdomkům v jihozápadní části sídle – BV 

Z56 – plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV na východě sídla - TI 

 

* Plochy přestavby 

P2 – plocha občanského vybavení jako přestavba statku – OX1 

P3 – plocha smíšená obytná jako přestavba bývalé drážní budovy – SV 

P4 – plocha občanského vybavení jako přestavba areálu bývalého zámeckého pivovaru – OX2 

P5 – plocha občanského vybavení jako obnova areálu hradu a zámku Hartenberg včetně Cikánského 

dvora – OX2 

P6 – plocha občanského vybavení jako přestavba bývalého špýcharu a bývalé školy – OM 

 

 

10.1.2  Přehled změn v krajině  

 

10.1.2.a) Přehled navržených ploch nezastavěného území 

  ÚP navrhuje na území obce celkem 5 ploch změn v krajině ozn. K1 – K5, z toho jako sanace a 

rekultivace území (K1), jako přírodní letní dětský tábor (K2) a jako opatření k založení prvků ÚSES 

(K3 – K5). 
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Seznam ploch změn v krajině: 

K1 – sanace a rekultivace části rušené silnice III/21233 – NZ, NP 

K2 – přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci – NSx, NSxvo 

K3 – výsadba a skupin mimolesní zeleně jako za lože ní prvků ÚSES LBK 1 – NSzpv 

K4 – založení remízků a pásů křovin jako založení prvků ÚSES LBK 3 s protierozní funkcí – NSzpkv 

K5 – změna orné půdy na TTP a skupinová dosadba mimolesní zeleně jako za ložení prvků ÚSES 

LBK 6 s protierozní funkcí – NSzp 

 

10.1.2. b) Přehled navržených veřejně prospěšných opatření v krajině 

  ÚP navrhuje vybrané plochy změn v krajině jako veřejně prospěšná opatření: 

 Veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění pouze vyvlastnění: 

 

 VPO pro založení dnes nefunkčních prvků ÚSES:   

VU1 - založení lokálního biokoridoru LBK 1 - plocha změn v krajině K3 

VU2 - založení lokálního biokoridoru LBK 3 s protierozní funkcí - plocha změn v  

krajině K4 

VU3 - založení lokálního biokoridoru LBK 6 s protierozní funkcí - plocha změn v  

krajině K5 

 

 

10.1.3 Územní rezervy 

  ÚP navrhuje na území obce Josefov tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě: 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro občanské vybavení v západní části obce - OM 

R2 - územní rezerva pro výhledovou vodní nádrž Hřebeny dle ZÚR KK – W 

 

  Územní rezerva R1 bude zapracována do ÚP jako zastavitelná plocha občanského vybavení 

změnou ÚP po prokázání využitelnosti min 75 % součtu všech navržených zastavitelných ploch 

občanského vybavení v obci Josefov, a to změnou ÚP Josefov. 

  Územní rezerva R2, pro výhledovou vodní nádrž v sídle Hřebeny bude do ÚP zapracována jako 

rozvojová plocha vodní a vodohospodářská na základě požadavku aktualizace ZÚR KK a to změnou 

ÚP Josefov. 

 

 

10.1.4 Plochy bydlení a smíšené plochy obytné 

  Stávající obytná zástavba je stabilizována jako plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské 

(BV) a plochy smíšené obytné - venkovské (SV). 

  ÚP stabilizuje plochy bydlení BV a SV jako stávající zastavěné plochy. ÚP navrhuje plochy bydlení 

BV, plochy bydlení - specifické venkovské (BV1)  a SV jako zastavitelné plochy. ÚP navrhuje plochu 

SV jako plochu přestavby. Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné a plochy přestavby 

smíšené obytné jsou řešeny v jedné etapě bez udání časového horizontu. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy bydlení jako plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské a 

plochy bydlení – specifické venkovské: 

 v obci Josefov: v severní, jižní, východní a západní části obce v již schváleném rozsahu (č. J-

1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6) dle ÚPO, 
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 v sídle Radvanov: ve východní, jihozápadní a severní části sídla v již schváleném rozsahu (č., 

R-2 a část R-1) dle ÚPO, 

 v sídle Luh nad Svatavou: v jižní a jihozápadní části sídla v již schváleném rozsahu (č. L-2) dle 

ÚPO, 

 v sídle Hřebeny: v jihozápadní části sídla v již schváleném rozsahu (č. H-1) dle ÚPO. 

ÚP navrhuje nové plochy smíšeného bydlení jako plochy smíšené obytné - venkovské: 

 v sídle Luh nad Svatavou: v jižní části sídla v již schváleném rozsahu (č. L-11) dle ÚPO. 

 ÚP navrhuje rozvojové plochy bydlení jako plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské a 

plochy bydlení – specifické venkovské v rozsahu již schválených rozvojových ploch s rozdílným 

způsobem využití dle ÚPO v západní části sídla Hřebeny (č. H-51).  

ÚP navrhuje nové plochy bydlení jako plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské nad rámec 

ÚPO: 

 v jižní části obce Josefov, v centrální části obce v hranicích ZÚ, v severní části obce 

v návaznosti na navrhované rozvojové plochy pro bydlení, 

 v jižní a severní části sídla Radvanov v hranicích ZÚ a v těsné návaznosti na ZÚ, 

 v jižní části sídla Luh nad Svatavou mimo hranice ZÚ v návaznosti na stávající plochy bydlení, 

 ve východní části sídla Hřebeny v návaznosti na stávající plochy bydlení. 

  ÚP dále navrhuje plochu přestavby s funkčním využitím plochy smíšené obytné – venkovské 

v severní části sídla Hřebeny jako přestavbu bývalé drážní budovy. 

 

 Plochy bydlení zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Josefov:   24,14 ha 

 Plochy bydlení zastavitelné nad rámec ÚPD:          4,42 ha 

 Plochy smíšené obytné zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Josefov:  1,45 ha 

* Plochy smíšené obytné zastavitelné nad rámec ÚPD:         0,27 ha 

 Plochy smíšené obytné jako plochy přestaveb:         0,03 ha 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 

Celkem rozvojové plochy pro bydlení  a plochy smíšené obytné     30,31 ha 

   

  Na základě stanoviska DO ochrany ZPF k Návrhu ÚP byly výrazně zmenšeny zastavitelné plochy 

bydlení Z24, Z25 v Josefové, Z50 (respektive Z55) v Hřebenech a byla úplně zrušena zastavitelná 

plocha bydlení Z32 v Radvanově. 

Vybrané zastavitelné plochy bydlení – specifické venkovské (BV1) Z1, Z18, Z21, Z54 v Josefově,  Z29 

v Radvanově a Z42 v Luhu nad Svatavou jsou podmínečně využitelné k rozvoji až po prokázání 

využití min. 75 % součtu ostatních zastavitelných ploch bydlení (BV) vždy v jednotlivých sídlech. Tato 

podmínka zapracovaná v bodě A Hlavní využití pro BV1 se nevztahuje na výstavbu oplocení, na 

dopravní ani technickou infrastrukturu. Tato podmínka pro výstavbu RD v zahradách byla stanovena 

z důvodu ochrany ZPF na vybraných rozvojových plochách před rozdrobeností vzniklou nahodilou 

roztroušenou výstavbou jednotlivých RD v zastavitelných plochách. Tato podmínka zachovává i 

nadále celkovou koncepci rozvoje území. Zbývající funkční i prostorové regulační podmínky výstavby 

na plochách BV1 jsou shodné s podmínkami ploch BV (body B, C, D, E). 

  Na rozvojových zastavitelných plochách bydlení a zastavitelných plochách smíšených obytných dle 

ÚP v rozsahu 30,31 ha budou vytvořeny podmínky pro bydlení 575 nových obyvatel, což odpovídá 

160 % stávajícího počtu obyvatel. 
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10.1.5 Plochy občanského vybavení 

  ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou 

sledovány pouze plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury - OV. ÚP stabilizuje 

zastavěné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura jako budovu OÚ s ordinací 

praktického lékaře. ÚP nenavrhuje žádnou další plochu občanského vybavení charakteru veřejné 

infrastruktury. 

  Na území obce Josefov se dále vyskytují další plochy občanského vybavení, které však 

nepředstavují veřejnou infrastrukturu.  

  ÚP stabilizuje nohejbalové hřiště v západní části obce jako plochu občanského vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, prodejnu se smíšeným zbožím, objekt bývalé hospody a 

hasičskou zbrojnici se zvoničkou v centrální části obce a kapličku v západní části obce, areál 

historické sýpky v sídle Hřebeny jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 

– OM. 

  ÚP navrhuje plochu služeb v centrální části obce jako plochu občanského vybavení – komerční 

zařízení malá a střední - OM, lesní restauraci a rozšíření areálu hradu a zámku Hartenberg jako 

plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – areál hradu a zámku Hartenberg – OX2. 

  ÚP navrhuje plochy přestavby občanského vybavení - přestavbu bývalého špýcharu a bývalé školy 

v sídle Hřebeny jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM, 

přestavbu statku v sídle Hřebeny jako plochu občanského vybavení – se specifickým využitím – 

agroturistika – OX1, přestavbu bývalého zámeckého areálu a obnovu areálu hradu a zámku 

Hartenberg včetně Cikánského dvora v sídle Hřebeny jako plochy občanského vybavení – se 

specifickým využitím – areál hradu a zámku Hartenberg – OX2. Dále ÚP navrhuje plochu občanského 

vybavení – se specifickým využitím – plochy pro pořádání kulturních a společenských akcí – OX3 u 

stávajícího hřiště při západním okraji Josefova. 

 

* Plochy občanského vybavení zastavitelné řešené na rozvojových plochách  

dle ÚPO Josefov:            0,40 ha 

 Plochy občanského vybavení zastavitelné nad rámec ÚPD:        2,91 ha 

 Plochy občanského vybavení jako plochy přestaveb:        3,88 ha 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Celkem rozvojových ploch občanské vybavení         7,19 ha 

 

 

10.1.6 Plochy rekreace 

  ÚP stabilizuje plochu rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ve východní části obce – RI, 

zahrádkové osady v sídle Luh nad Svatavou jako plochy rekreace - zahrádkové osady s možností 

chatek – RZ1, a dále v sídle Hřebeny plochu rekreace - se specifickým využitím - v rozptylu – RX1. 

  ÚP navrhuje jednu rozvojovou plochu jako plochu rekreace – zahrádkové osady bez možnosti chatek 

– RZ2 v severní části sídla Luh nad Svatavou v údolní nivě řeky Svatavy v záplavovém území. 

 

* Plochy rekreace zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Josefov: 0,23 ha 

* Plochy rekreace zastavitelné nad rámec ÚPD:      0,96 ha 

 Plochy rekreace jako plochy přestaveb:       0,00 ha 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Celkem rozvojových ploch rekreace        1,19 ha 
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10.1.7 Plochy veřejných prostranství 

  Tyto plochy jsou v ÚP řešeny jednak jako veřejná prostranství (PV), jejichž součástí jsou vždy místní 

komunikace, nebo shromažďovací prostor a dále jako veřejná prostranství s veřejně přístupnou 

sídelní zelení. 

  Vybrané veřejně přístupné plochy sídelní zeleně jsou řešeny jako veřejná prostranství – veřejná 

zeleň -  parky (ZV), veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň (PX1) veřejná 

prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň (PX2). 

  ÚP zachovává stávající veřejná prostranství: v centrální části sídla Luh nad Svatavou veřejnou zeleň 

charakteru parku a veřejnou zeleň v severní části sídla Radvanov, v severní části sídla Luh nad 

Svatavou, v severní a centrální části sídla Hřebeny. 

  ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství jako shromažďovací prostor za OÚ u hasičské zbrojnice 

v obci (Z15). 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství charakteru parku jako plochu přestavby v centrální části sídla 

Radvanov a další plochu parku na severozápadním okraji Radvanova. Dále ÚP navrhuje veřejnou 

zeleň v severní části sídla Radvanov a veřejnou zeleň s ochrannou a izolační funkcí ve východní části 

obce u  navrhované rozvojové plochy zemědělské výroby. 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství s místní obslužnou komunikací ve východní, západní a jihozápadní 

části obce.  

 

 Plochy veřejných prostranství zastavitelné řešené na rozvojových plochách  

   dle ÚPO Josefov:                        2,03 ha 

 Plochy veřejných prostranství zastavitelné navržené nad rámec ÚPO:    0,65 ha 

 Plochy veřejných prostranství jako plochy přestaveb:       0,24 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch veřejného prostranství                         2,92 ha 

 

 ÚP zohledňuje v řešeném území požadavek odst. 2 § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění 

takto: 

  ÚP navrhuje rozvojové zastavitelné plochy bydlení v rozsahu 28,6 ha, smíšeného bydlení v rozsahu 

1,72 ha, rekreace v rozsahu 1,2 ha a občanského vybavení v rozsahu 3,3 ha o celkové rozloze 34,8 

ha. Znamená to tedy, že v ÚP má být navrženo celkem min. 1,74 ha veřejných prostranství s veřejnou 

zelení. ÚP řeší tento rozsah zastavitelných ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení: 

 veřejná zeleň v severní části sídla Radvanov (Z30) o rozloze 0,53 ha, 

 izolační a ochranná zeleň ve východní části obce (Z20) o celkové rozloze 0,05 ha, 

 park v Radvanově (Z54) o rozloze 1,65 ha. 

 

  Celkem ÚP navrhuje 2,23 ha veřejných prostranství s veřejnou zelení, což je v souladu se 

zákonným požadavkem. ÚP navrhuje o 0,49 ha zastavitelných ploch veřejným prostranství 

s veřejnou zelení více (28%), než je požadavek vyhl. 501/2006Sb., v platném znění.  

 

 

10.1.8 Plochy dopravní infrastruktury 

  ÚP jako plochy silniční dopravy řeší stávající silnice III. třídy, sběrné místní komunikace  a obslužné 

místní komunikace v kulturní krajině v návaznosti na zastavěné a zastavitelné plochy.   
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  ÚP přebírá a vymezuje v jižním části řešeného území obce část VPS D23  – přeložka navrhované 

trasy přeložené silnice II/181 v úseku Svatava - Habartov vymezenou v ZÚR KK k rektifikaci 

směrového oblouku v trase přeložené silnice II/181, rozvojová plocha Z36 a VPS VD2. 

    ÚP navrhuje přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo Radvanov přímo na přeložku silnice 

II/181 a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní komunikaci, rozvojová plocha Z33, VPS 

VD1. 

  ÚP navrhuje novou rozvojovou plochu jako plochu dopravní infrastruktury – silniční pro parkoviště 

v centrální části sídla Hřebeny (rozvojová plocha Z49). 

  ÚP stabilizuje v kulturní krajině účelové cesty a stabilizuje cyklotrasy: 2178 – Svatava – Josefov – 

Krajková – Kraslice, 2184 – Josefov – Luh nad Svatavou – Hřebeny – Krajková, navrhuje přeložku 

cyklotrasy 2179 – Kačerov - Habartov – Josefov – Hřebeny v úseku Habartov – Josefov v trase 

přeložky silnice II/181, a dále navrhuje trasu regionální cyklostezky podél řeky Svatavy (VPS VD3). 

 

 Plochy dopravy zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Josefov: 1,47 ha 

 Plochy dopravy zastavitelné navržené nad rámec ÚPD:      3,58 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch dopravy                             5,05 ha 

 

 

10.1.9 Plochy technické infrastruktury 

  ÚP stabilizuje plochy technické infrastruktury severně od obce jako vodojem a v západní části sídla 

Hřebeny jako plochu bývalého vodojemu a plochu sběrného dvora v centrální části obce.  

  ÚP navrhuje rozvojové zastavitelné plochy technické infrastruktury jako rozšíření a modernizaci 

stávající ČOV Josefov v severní části obce (rozvojová plocha Z6), plochu pro umístění nové ČOV Luh 

nad Svatavou v severní části sídla Luh nad Svatavou (rozvojová plocha Z38) a plochu pro umístění 

nové ČOV Hřebeny severně nad sídlem (rozvojová plocha Z56). 

 

 Plochy technické infrastruktury zastavitelné řešené na rozvojových plochách  

dle ÚPO Josefov:         0,2 ha 

 Plochy technické infrastruktury zastavitelné navržené nad rámec ÚPD:  0,19 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch technické infrastruktury                           0,39 ha 

 

 

10.1.10 Plochy výroby a skladování 

  ÚP stabilizuje areál lehké výroby pily Herkules při jižní hranici řešeného území. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy výroby a skladování - plocha výroby ve východní části obce jako 

plocha výroby a skladování – zemědělská výroba – VZ (Z19), dále plochy výroby jako rozšíření pily 

Herkules při jižní hranici řešeného území (Z37) a průmyslovou zónu východně od sídla Radvanov 

(Z35) jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL. 

 Plochy výroby zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Josefov:  0,00 ha 

 Plochy výroby zastavitelné navržené nad rámec ÚPD:     2,96 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch výroby                             2,96 ha 
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10.1.11 Plochy zeleně 

  ÚP kromě standardních ploch veřejných prostranství s veřejně přístupnou sídelní zelení řeší nad 

rámec vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, jako další druh plochy s rozdílným využitím plochy zeleně, 

které představují jednak plochy vyhrazené zeleně – zahrady soukromé (ZS), které ÚP pouze 

stabilizuje, nebo plochy zeleně se specifickým využitím, které jsou veřejně přístupné. Jako tyto veřejně 

přístupné plochy specifické zeleně jsou řešeny plochy lesoparku (ZX1) a plochy parku Novorozenců 

(ZX2). Oba druhy ploch zeleně představují svým významem, účelem i způsobem využívání natolik 

specifické plochy, že bylo třeba pro navrhnout tyto specifické regulativy ZX1 a ZX2. 

  ÚP navrhuje ve vazbě na komplexní rozsáhlou přestavbu areálu hradu a zámku Hartenberg rovněž i 

obnovu rozsáhlého lesoparku přiléhajícího a užívaného k zámku a to včetně obnovy drobné historické 

architektury – vyhlídky, altány, schodiště, terasy: plocha Z52 – ZX1. ÚP navrhuje i rozšíření 

stávajícího parku Novorozenců v Josefově Z17: ZX2, rozloha 1,15 ha. Opět se jedná o zcela 

specifickou plochu úzce účelově založeného a stále se rozrůstajícího parku tentokrát bez jakékoliv 

zástavby. 

  ÚP stabilizuje plochu soukromé vyhrazené zeleně (zahrady) při jižní hranici řešeného území u areálu 

pily Herkules a zároveň stabilizuje stávající park Novorozenců v Josefově. 

  Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu a ploch občanského vybavení, 

ploch smíšených obytných, výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň u RD 

nebo staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace. 

   

 Plochy zeleně zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Josefov:  12,19 ha 

 Plochy zeleně zastavitelné navržené nad rámec ÚPD:     13,22 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch zeleně                             25,41 ha 
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ÚP řeší  tento rozsah ploch přestavby (v ha): 

 

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) přestavbové   

           

  funkce rekreace funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P Z S D T V ∑ 

 

Radvanov    0,24      0,24 

Hřebeny   3,88   0,03    3,91 

Celkem:   3,88 0,24  0,03    4,15 
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ÚP řeší  tento rozsah zastavitelných ploch (v ha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) zastavitelné    

           

  funkce rekreace funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P Z S D T V ∑ 

 

Josefov 16,38  1,51 0,5 0,72 1,07 2,72 0,34 0,23 23,47 

Radvanov 8,01   2,18   2,08  2,73 15 

Luh nad 

Svatavou 1,29 1,19    0,65  0,04  3,17 

Hřebeny 2,88  1,80  24,69  0,25 0,009  29,629 

Celkem 28,56 1,19 3,31 2,68 25,41 1,72 5,05 0,389 2,96 71,269 
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Celková bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha) 

 

Funkce 
plochy 

přestavby 

zastavitelné plochy 

řešené v ÚPD 

zastavitelné plochy 

nově navržené 

Celkem zastavitelné 

plochy 
Celkem ÚP 

Bydlení - B  24,14 4,42 28,56 28,56 

Rekreace - R  0,23 0,96 1,19 1,19 

Občanské vybavení - O 3,88 0,40 2,91 3,31 7,19 

Veřejné prostranství - P 0,24 2,03 0,65 2,68 2,92 

Zeleň – Z  12,19 13,22 25,41 25,41 

Smíšené obytné - S 0,03 1,45 0,27 1,72 1,75 

Dopravní infrastruktura – D  1,47 3,58 5,05 5,05 

Technická infrastruktura - T  0,20 0,19 0,39 0,39 

Výrobní, smíšené výrobní - V   2,96 2,96 2,96 

Celkem 4,15 42,11 29,16 71,27 75,43 
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10. 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

  Na území obce se nacházejí tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních 

rozhodnutí: 

 

HRANICE: 

- hranice řešeného území, 

- hranice katastrálního území, 

- hranice zastavěného území k 31.03.2013, 

 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY: 

územní systém ekologické stability – obecná ochrana 

* ÚP přebírá ze ZÚR KK a dále zpřesňuje: 

- regionální biocentrum  funkční:  - RBC 10109 – Boučský vrch 

* ÚP navrhuje: 

- lokální biocentrum funkční:  - LBC1 – Hřebenské sady 

     - LBC2 – Radvanovské mokřiny 

- lokální biocentrum nefunkční:   - LBC3 – V kamení 

- lokální biokoridor nefunkční:  - LBK1 –  spojnice LBC1 – LBC2 

     - LBK2 – spojnice RBC10109 – hranice obce 

- LBK3 – spojnice LBC2 – LBC3 

     - LBK4 – spojnice hranice obce – LBC3 

     - LBK5 – spojnice LBC3 – hranice obce 

     - LBK6 – spojnice RBC10109 – LBK5 

 

zvláštní ochrana 

- památný strom: - Borovice u Hartenberku, 

 - Hřebenské lípy, 

 - Smrk pod Hartenberkem, 

- v současné době byl podán návrh o přidání dalšího památného stromu 

(Javor v Radvanově na č. p. 4/3) 

obecná ochrana 

- významný krajinný prvek ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. 

           

OCHRANA LESA: 

- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa = 50 m, 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD: 

- chráněná oblast přirozené akumulace vod – CHOPAV Krušné hory, 

 

OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI: 

- aktivní zóna záplavového území řeky Svatavy, 

- záplavové území Q100 řeky Svatavy, 
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OCHRANA PAMÁTEK: 

- nemovité kulturní památky: - socha Panny Marie Immaculaty (přemístěna do muzea, původně 

před zámkem), rejstř. č. 46874/4-697,  

- smírčí kříž – u bývalého mlýna čp. 28, st. p. č. 305/1 rejstř. č. 

50120/4-5168, 

- sýpka – jihocentrální část sídla Hřebeny, st. p. č. 361 , rejstř. č. 

104010, 

- hrad a zámek Hartenberg– centrální část sídla Hřebeny, st. p. č. 346 

a p.p.č. 347, rejstř. č. 36028/4-696. 

 

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 

- vodovod pitný, OP = 1,5 m, 

- vodovod skupinový, OP = 2,5 m, 

- vodojem, OP = 10 m, 

- redukční tlaková stanice, OP dle příslušných technických norem použitého konkrétního výrobku 

- jednotná kanalizace, OP = 1,5 m, 

- výtlačná kanalizace splašková, OP = 1,5 m, 

- kanalizace splašková, OP = 1,5 m, 

- kanalizace dešťová, OP = 1 m, 

- ČOV – čistírna odpadních vod, OP = 20 m, 

- ČSOV – čerpací stanice odpadních vod, OP dle příslušných technických norem použitého 

konkrétního výrobku 

- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7 m,  

- venkovní vedení VVN 110 kV, OP = 12 m, 

- trafostanice stožárová, OP = 7 m, 

- trafostanice zděná, OP = 2 m, 

- VTL plynovod, DN 100 - BP = 15 m, OP = 4 m, 

- STL plynovod, OP v ZÚ = 1 m, OP mimo ZÚ = 4 m, 

- radiový směrový spoj, OP = 3,3 m, 

 

OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 

- silnice II. třídy (II/181), OP = 15 m, 

- silnice III. třídy (III/21030, III/21031, III/21033, III/21030a), OP = 15 m, 

- regionální železnice č. 145, OP = 60 m, 

- ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata (vnější vodorovná 

překážková rovina 803 m.n.m., šikmá překážková rovina 1:20 2553 m.n.m.). 

 

LIMITY VYPLÝVAJÍCÍ Z VLASTNOSTI ÚZEMÍ: 

- BPEJ  - I. a II. třída ochrany půd, 

- investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorace), 

- staré důlní dílo: Schäfer II – polymetalické rudy, 

- poddolované území – Dolina u Krajkové a Luh nad Svatavou, Radvanov a Svatava 1, 

- sesuvné území – Svatava – potenciální stupeň aktivity. 

- archeologická naleziště:  – I. kategorie:  registr. č. 11-12-24/2– Zřícenina Hartenberg, 

 - II. kategorie:  registr. č. 11-14-04/4– Radvanov - jádro vsi. 
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10.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 

10.3.1 Silniční doprava 

  Obec je napojena na silniční síť silnicemi III. třídy č. 21030 procházející středem řešeného území 

obce od jihu k severozápadu, č. 21031 napojenou v jižní části obce Josefov na silnici III/21030 

směrem do sídla Radvanov a č. III/21033 procházející jižní částí řešeného území. Územím prochází 

řada místních komunikací v kulturní krajině v návaznosti na zastavěné a zastavitelné plochy.  

  ÚP přebírá a vymezuje jako rozvojovou plochu Z36 (VPS VD2) v jižní části řešeného území část 

VPS D.23  – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava - Habartov vymezenou v ZÚR 

KK k rektifikaci směrového oblouku v trase silnice II/181, a dále navrhuje jako plochu změn v krajině 

K1 sanaci a rekultivaci rušené silnice III. třídy č. 21033 při jižní hranici řešeného území – celkem 3 

úseky. 

  ÚP navrhuje jako rozvojovou plochu Z33 (VPS VD1) přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo 

Radvanov přímo na přeložku silnice II/181 a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní 

komunikaci. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy jako plochy dopravní infrastruktury – silniční pro parkoviště v centrální 

části sídla Hřebeny. 

  ÚP navrhuje nové místní sběrné komunikace jako rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční 

mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou, v jihozápadní části obce. 

  ÚP navrhuje nové místní obslužné komunikace jako rozvojové plochy dopravní infrastruktury – 

silniční mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov a v jižní části sídla Radvanov jako součást komplexního 

řešení propojení sídla Radvanov s přeložkou silnice II/181.  

  Ostatní nově navrhované místní obslužné komunikace jsou v ÚP řešeny jako součást ploch 

veřejného prostranství v jihozápadní, západní a střední části obce. 

  Stabilizovány jsou pouze vybrané místní komunikace a to jako veřejná prostranství. 

    

10.3.2 Železniční doprava 

  Na řešeném území při jeho východní hranici prochází regionální železniční trať č. 145 Sokolov - 

Kraslice. ÚP na východě řešeného území stabilizuje dvě železniční zastávky Luh nad Svatavou a 

Hřebeny. V areálu železniční zastávky Hřebeny navrhuje ÚP přestavbu jedné budovy na plochu 

smíšeného bydlení – P3. 

 

10.3.3 Vodní doprava 

  Na území obce se nenachází žádná trasa ani plocha vodní dopravy. 

 

10.3.4 Letecká doprava 

    ÚP respektuje ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata 

(vnější vodorovná překážková rovina 803 m.n.m., šikmá překážková rovina 1:20 2553 m.n.m.). 
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10.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

10.4.1 Vodní hospodářství 

  

Zásobení pitnou vodou 

  Správní území obce Josefov leží 6 km severozápadně od města Sokolov. Do správního území obce 

Josefov patří kromě sídla Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny. Území leží v nadmořské výšce 

460 – 550 m n. m, na rozhraní Sokolovské pánve a Krušných hor. 

  Sídla správního území obce Josefov jsou zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horka, 

řad III. Tlak vodovodní sítě v sídlech Hřebeny a Luh nad Svatavou je dán úrovní hladiny ve vodojemu 

Markvarec. Obec Josefov je napojena rovněž na skupinový vodovod přes redukční šachtu. Sídlo 

Radvanov je napojeno na skupinový vodovod o 400 mm z vodojemu Josefov.  

Výchozí stav 

  Obec Josefov a sídlo Luh nad Svatavou se nacházejí na trasách potrubí skupinového vodovodu 

Horka (SVH), který spojuje další vodojemy k zásobování Habartova, Svatavy a Lomnice. Z tohoto 

důvodu a dále z dostatečně kapacitní úpravny vody u VD Horka a zásobního objemu VD je zřejmé, že 

správní území obce Josefov má pro svůj navržený rozvoj dostatečné množství vody.  

Rozvoj vodovodů ve správním území 

  Územní plán respektuje stávající koncepci. Zásobování obce a sídel pitnou vodu je ze skupinového 

vodovodu Horka (SVH).  

  Zvýšená potřeba pitné vody na nových rozvojových plochách bude kryta z dodávky vody z SVH.  

  Celkový nárůst obyvatel se předpokládá z dnešních 353 na 900 ve výhledu roku 2025. 

 

Současná potřeba vody: 

Q24  = EO . specifická spotřeba v l / osobu a den   

(120 l / osoba / den) 

Q24 = 352 . 125 l / osobu / den  = 42,24 m
3
 . den 

-1
 

Qd = Q24 . kd    kd = 1,5 

Qd = 63,36 m
3
 . den 

-1 

Potřeba vody ve výhledovém roce 2025 

(specifická potřeba 100 l / osobu / den) 

Q24 = EO . 0,1 m
3
 . den 

-1
 

Q24 = 107 m
3
 . den 

-1
 

Qd =  Q24 . kd    kd = 1,5 

Qd =  160,5 m
3
 . den 

-1 

 

  Předpokládaný nárůst z rozvojových ploch celého správního území obce Josefov činí                    

97,14 m
3
 . den 

-1
. Roční nárůst potřeby vody by po realizaci rozšíření obce a sídel dle návrhu 

územního plánu činil 35 000 m
3
. Toto množství bude postupně započítáváno do bilance odběrů pro 

SVH a bude pokrýváno zásobním objemem vodárenské nádrže Horka. 

  Níže popsané zásobování jednotlivých rozvojových ploch pitnou vodou vychází ze stávajících 

rozvodů, které jsou dále rozšiřovány. Pro návrh tras vodovodů jsou v maximální možné míře 

využívány stávající nebo nově navrhované veřejné komunikace nebo plochy. 
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Obec Josefov 

* Zastavitelné plochy 

Z1 – plocha bydlení v severozápadní části obce – BV1 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z2 – plocha bydlení mezi zástavbou v severozápadní části obce – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z3 – plocha bydlení na severním okraji obce u silnice III/21030 – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z4 – plocha bydlení na severním okraji obce – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z5 – plocha smíšená obytná v severní části obce u ČOV – SV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z6 – plocha technické infrastruktury jako rozšíření stávající ČOV – TI 

Plocha je napojena na stávající vodovod. 

Z7 – plocha dopravy jako rozšíření místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou 

– DS 

Nebude zásobeno vodou. 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba střední části obce – BV1 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z9 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace ve střední části obce – PV 

Nebude zásobeno vodou. 

Z10 – plocha bydlení u rybníčka – BV 

K rozvojové ploše bude přiveden nový vodovod místní komunikací od Z8. 

Z11 – plocha veřejného prostranství jako shromažďovací prostor u požární zbrojnice – PV 

Nebude zásobeno vodou. 

Z12 – plocha občanského vybavení v centrální části obce – OM 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z13 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace v západní části obce – PV 

Nebude zásobeno vodou. 

Z14 – plocha smíšená obytná v západní části obce – SR 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z15 – plocha veřejného prostranství za OÚ - PV 

Nebude zásobeno vodou. 

Z16 – plocha bydlení v centrální části obce u OÚ – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z17 – plocha zeleně specifické jako rozšíření parku Novorozenců – ZX2 

Nebude zásobena vodou. 
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Z18 – plocha bydlení jako dostavba východní části obce – BV1 

Plocha zásobena novým vodovodem současně s plochou Z10. Voda přivedena místní komunikací od 

Z8. 

Z19 – plocha výroby ve východní části obce – VZ 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z20 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako izolační pás zeleně ve východní části obce 

– PX2 

Nebude zásobeno vodou. 

Z21 – plocha bydlení za kapličkou – BV1 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z22 – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace v jihozápadní části obce – DS 

Nebude zásobeno vodou. 

Z23 – plocha bydlení v jihovýchodní části obce – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z24 – plocha bydlení v jižní části obce východně od silnice III/21030 – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z25 – plocha bydlení v jižní části obce západně od silnice III/21030 – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z27 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace za kapličkou – PV 

Nebude zásobeno vodou. 

Z28 – plocha dopravy jako místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov – DS 

Nebude zásobeno vodou. 

Z53 – plocha občanského vybavení se specifickým využitím pro pořádání kulturních a společenských 

akcí u hřiště v Josefově – OX3 

Nebude zásobeno vodou. 

Z54 – plocha bydlení v jižní části obce – BV1 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci. 

 

Sídlo Radvanov 

* Zastavitelné plochy 

  Sídlo Radvanov je napojeno na skupinový vodovod z vodojemu Josefov. Vzhledem k výšce jeho 

hladiny není v tomto vodovodu dostatečný tlak a některé stavby budou nuceny využívat čerpadel. Pro 

napojení objektů na nových rozvojových plochách bude tento vodovod rozšířen. 

Z29 – plocha bydlení ve východní části sídla – BV 

Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu a dále z nového vodovodu, který bude 

veden po severovýchodním okraji plochy k místní komunikaci (napojení i plochy P1). 

Z30 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení v severní části sídla – PX1 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z31 – plocha bydlení jako dostavba historické návsi – BV 
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Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z33 – plocha dopravy jako přeložka silnice III/21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice 

II/181 – DX 

Nebude zásobeno vodou. 

Z34 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla – BV 

Plocha bude napojena novým vodovodem, který bude veden ze středu sídla místní komunikací 

severozápadním směrem (napojení i stávající zástavby u  Z34). 

Z35 – plocha výroby a skladování jako průmyslová zóna jižně od sídla – VL 

Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem, který bude veden novou cestou Z34 z centra 

sídla. 

Z36 – plocha dopravy jako přeložka silnice II/181 – DX 

Nebude zásobeno vodou. 

Z37 – plocha výroby a skladování jako rozšíření areálu dřevovýroby při jižní hranici řešeného území – 

VL 

Plocha bude napojena na vodovodní systém města Habartov (Kluč). 

Z57 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení u Prasečáku – ZV 

Nebude zásobeno vodou. 

 

* Plochy přestavby 

P1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako obnova historického parku na návsi včetně 

sanací garáží – ZV 

Nebude zásobeno vodou. 

 

Sídlo Luh nad Svatavou 

* Zastavitelné plochy 

  Sídlo je napojeno na skupinový vodovod Horka vodovodním řadem, který zajistí dostatek vody i pro 

rozvojové plochy. 

Z38 – plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV v severní části sídla – TI 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z39 – plocha rekreace jako zahrádkářská osada bez možnosti umístění chatek – RZ2 

Plocha je zásobena novým vodovodem, který je veden z centrální části sídla. 

Z40 – plocha bydlení jako dostavba jižní části sídla pod přejezdem – BV 

Plocha je zásobena novým vodovodem, který je veden z centrální části sídla. 

Z42 – plocha bydlení jako dostavba západní části sídla nad přejezdem – BV1 

Plocha je zásobena novým vodovodem, který je veden z centrální části sídla. 

Z43 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla nad přejezdem – BV 

Plocha je zásobena novým vodovodem, který je veden místní komunikací. 

Z44 – plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla - SV 

Plocha je zásobena novým vodovodem, který je veden místní komunikací. Nutno zkontrolovat tlakové 

poměry v potrubí. 
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Sídlo Hřebeny 

* Zastavitelné plochy 

  Sídlo Hřebeny je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horka. Vodovodní přípojka pro 

Hřebeny je vysazena před vodojemem Josefov a je vedena polem k objektům zemědělského areálu a 

dále do centra sídla. Pro zásobování vodou sídla Hřebeny je navržena nová vodovodní přípojka, která 

je napojena na vodovod z Horky a je vedena místní komunikací do sídla Hřebeny. 

Z45 – plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu hradu a zámku Hartenberg – OX2 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 

Z46 – plocha občanského vybavení jako lesní restaurace v severní části sídla – OX2 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 

Z47 – plocha bydlení nad statkem v západní části sídla – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z48 – plocha bydlení nad statkem naproti bývalému vodojemu v západní části sídla – BV 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

Z49 – plocha dopravy jako parkoviště v centrální části sídla – DS 

Nebude zásobeno vodou. 

Z51 – plocha bydlení u bývalé školy ve východní části sídla – BV 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 

Z52 – plocha zeleně specifické jako historický zámecký lesopark – ZX1 

Nebude zásobeno vodou. 

Z55 – plocha bydlení naproti dvojdomkům v jihozápadní části sídla – BV 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 

Z56 – plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV na východě sídla - TI 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 

 

* Plochy přestavby 

P2 – plocha občanského vybavení jako přestavba statku – OX1 

Rozvojová plocha bude zásobována z vodovodu, který je veden v přilehlé komunikaci, resp. prochází 

rozvojovou plochou. 

P3 – plocha smíšená obytná jako přestavba bývalé drážní budovy – SV 

Rozvojová plocha bude napojena na vodovod Horka z redukční šachty pro Luh nad Svatavou, 

vodovod bude veden v trase cyklostezky podél železniční tratě. 

P4 – plocha občanského vybavení jako přestavba areálu bývalého zámeckého pivovaru – OX2 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 

P5 – plocha občanského vybavení jako obnova areálu hradu a zámku Hartenberg včetně Cikánského 

dvora – OX2 

Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod, který bude tvořit páteř sídla Hřebeny. Je veden 

z vodovodu Horka a je ukončen u zámeckého pivovaru. 
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P6 – plocha občanského vybavení jako přestavba bývalého špýcharu a bývalé školy – OM 

Rozvojová plocha je napojena na přípojku z vodovodu sídla Hřebeny u statku, vodovod je veden podél 

komunikace. 

 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma vodojemů 

  Ochranné pásmo vodojemů je dáno oplocením areálu objektů vodojemů. Minimální vzdálenost je 10 

m od paty svahu obsypu vodárenských nádrží. 

 

Vodovodní potrubí 

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma 

vodovodních řadů a) (dále jen „ochranná pásma“). 

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený 

k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona 

tímto nejsou dotčena. 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 

každou stranu: 

a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; 

b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m; 

c) u vodovodních řadů nebo o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 

líce zvyšují o 1,0 m. 

 

10.4.2 Kanalizace 

Výchozí stav 

Josefov 

  Obec Josefov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Ta odvádí splaškové vody z téměř celé 

obce kromě 5 nemovitostí. Kanalizace je ukončena v mechanicko - biologické čistírně odpadních vod 

(ČOV). Kapacita čistírny činí cca 24 m
3
 splaškových vod za den. To odpovídá počtu cca 160-180 

Ekvivalentních obyvatel (EO).   

Radvanov 

  Sídlo nemá vybudovanou systematickou kanalizační síť. 

Luh na Svatavou 

  Sídlo nemá vybudovanou systematickou kanalizační síť. 

Hřebeny 

  V sídle Hřebeny je vybudovaná kanalizace pro řadové domy na jižním okraji sídla. Kanalizace je 

zaústěna do biologického septiku.  

 

Rozvoj kanalizace na správním území obce Josefov 

Splaškové vody odpadní 

  Územní plán předpokládá rozšíření stávající systémové splaškové kanalizace v obci Josefov i 

sídlech Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny.  

  Pro sídlo Radvanov se navrhuje gravitační kanalizace s následnou dopravou splaškových vod 

výtlačnými řady do kanalizace obce Josefov.  

Územní plán předpokládá modernizaci a intenzifikaci ČOV v Josefově  (plocha Z6) na kapacitu, která 

bude odpovídat produkci splaškových vod stávajících domů i objektů na nových rozvojových plochách.  
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Výhledově se předpokládá kapacita ČOV Josefov o velikosti 950 EO. Na základě požadavku obce 

byla změněna koncepce odkanalizování v Josefově pro plochu Z54. Tato plocha byla původně 

odkanalizovaná navrženou splaškovou kanalizací vedenou v ploše Z22. V této ploše Z22 je veden 

skupinový vodovod Horka s OP = 5 m, a tudíž sem lze navrhovat omezené množství inženýrských sítí. 

Proto je splašková kanalizace pro plochu Z54 vedena po východním okraji plochy Z54 s možností 

připojení na stávající jednotnou kanalizaci v komunikaci na ppč. 122, přes ppč. 129/2, vše v k.ú. 

Radvanov. 

Pro sídlo Hřebeny byla při úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním změněna 

koncepce likvidace splaškových vod. Původně bylo řešeno čerpání splaškových vod z Hřebenů do 

ČOV Josefov. Obec však předala projektantovi dokumentaci ke stavebnímu řízení pro kanalizaci a 

lokální ČOV Hřebeny, na kterou bylo vydáno SP. Tato nová koncepce odkanalizování v Hřebenech je 

tedy do ÚP plně zapracovaná, ČOV Hřebeny s kapacitou 100 EO je umístěna u bývalého zámeckého 

pivovaru severně od sídla. Jedná se o zděný objekt v oploceném pozemku s mechanicko-biologickou 

čistírnou odpadních vod. Odkanalizování stávající zástavby a rozvojových ploch bude gravitační 

splaškovou kanalizací. Na základě požadavku obce toto řešení koncepce likvidace splaškových vod 

zároveň nevylučuje možnost převedení splaškových vod z Hřebenů do ČOV Josefov a to systémem 

čerpacích stanic odpadních vod (na ploše Z56 pro ČOV Hřebeny a dále na východním okraji sídla 

Hřebeny) a výtlačné kanalizace. V příloze C2 grafické části odůvodnění ÚP není tato možnost graficky 

řešena. Předpokládá se vedení výtlačné kanalizace v místních komunikacích nebo v souběhu 

s navrženou gravitační splaškovou kanalizací. Východní čerpací stanice odpadních vod v Hřebenech 

je řešena jako VPS WT16.  

  Pro sídlo Luh nad Svatavou se předpokládá realizace nové splaškové kanalizace a nové ČOV. 

Uvažovaná výhledová kapacita 100 EO. ČOV Luh nad Svatavou by měla být umístěna mimo aktivní 

zónu velkých vod. Při jejím návrhu bude brán zřetel na výškovou úroveň povodňových průtoků. 

  Splaškové vody sídla Luh nad Svatavou by z důvodu převýšení mezi územím sídla Luh a plochou 

ČOV obce Josefov a velké vzdálenosti byly obtížně čerpatelné. Proto je navržena i  lokální ČOV 

v sídle Luh na Svatavou. 

 

Dešťové odpadní vody 

  Dešťové vody budou zachycovány v retenčních jímkách. Přepady z těchto jímek budou přednostně 

zaústěny do zasakovacích drenážních systémů na vlastních pozemcích. Doporučuje se, aby tato 

zařízení byla navrhována dle ČSN 75 9010 „ Vsakovací zařízení srážkových vod“. 

  Pro případ nasycení území dešťovou vodou je v návrhu územního plánu řešeno odvedení dešťových 

vod otevřenými příkopy, vodotečemi nebo dešťovou kanalizací.  

 

ODKANALIZOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH OBCE 

 

Obec Josefov 

* Zastavitelné plochy 

Z1 – plocha bydlení v severozápadní části obce – BV1 

Pro rozvojovou plochu bude realizována nová splašková kanalizace, která bude vedena v přilehlé 

komunikaci a napojena do stávající.V případě realizace přečerpávání splaškových vod z Hřebenů do 

rozšířené ČOV Josefov bude splašková kanalizace z plochy Z1 napojena na výtlačnou kanalizaci 

z Hřebenů. 

Z2 – plocha bydlení mezi zástavbou v severozápadní části obce – BV 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena v přilehlé komunikaci. 
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Z3 – plocha bydlení na severním okraji obce u silnice III/21030 – BV 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena v přilehlé komunikaci. 

Z4 – plocha bydlení na severním okraji obce – BV 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena v přilehlé komunikaci. 

Z5 – plocha smíšená obytná v severní části obce u ČOV – SV 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena středem této plochy. 

Z6 – plocha technické infrastruktury jako rozšíření stávající ČOV – TI 

Plocha je napojena na kanalizaci. 

Z7 – plocha dopravy jako rozšíření místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou 

– DS 

Plocha bude odvodněna povrchovým příkopem do údolí. 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba střední části obce – BV1 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena středem této plochy. 

Z9 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace ve střední části obce – PV 

Plocha bude odvodněna povrchovým příkopem a svedená do bezejmenné vodoteče pod ČOV. 

Z10 – plocha bydlení u rybníčka – BV 

Splašková kanalizace svedená do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Výtlak ukončen ve stávající 

kanalizaci v Z9. 

Dešťové vody svedeny do bezejmenné vodoteče pod ČOV přes retenční nádrž. 

Z11 – plocha veřejného prostranství jako shromažďovací prostor u požární zbrojnice – PV 

Rozvojová plocha bude odkanalizována do dešťové kanalizace budované v nejbližší době. 

Z12 – plocha občanského vybavení v centrální části obce – OM 

Plocha bude odkanalizována do jednotné kanalizace, která vede na okraji komunikace III/21030. 

Z13 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace v západní části obce – PV 

Plocha bude odvodněna povrchovým příkopem. 

Z14 – plocha smíšená obytná v západní části obce – SR 

Plocha bude odkanalizována jednotnou kanalizací. Ta bude přivedena do stávající na sever od 

rozvojové plochy. 

Z15 – plocha veřejného prostranství za OÚ - PV 

Plocha bude odvodněna do dešťové kanalizace. 

Z16 – plocha bydlení v centrální části obce u OÚ – BV 

Plocha bude odkanalizována jednotnou kanalizací. Ta bude přivedena do stávající na sever od 

rozvojové plochy. 

Z17 – plocha zeleně specifické jako rozšíření parku Novorozenců – ZX2 

Rozvojová plocha nebude odkanalizována. 

Z18 – plocha bydlení jako dostavba východní části obce – BV1 

Splašková kanalizace svedená do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Výtlak ukončen ve stávající 

kanalizaci proti požární nádrži. 

Dešťové vody svedeny do bezejmenné vodoteče pod ČOV přes retenční nádrž. 

Z19 – plocha výroby ve východní části obce – VZ 

Rozvojová plocha bude vybavena individuální ČSOV. 

Splaškové vody budou načerpány do stávající kanalizace proti požární nádrži. 

Dešťové vody do podmoku přes retenční jímku. 

Z20 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako izolační pás zeleně ve východní části obce 

– PX2 

Rozvojová plocha nebude odkanalizována. 
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Z21 – plocha bydlení za kapličkou – BV1 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena v přilehlé komunikaci. 

Z22 – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace v jihozápadní části obce – DS 

Plocha bude odvodněna do dešťové kanalizace. 

Z23 – plocha bydlení v jihovýchodní části obce – BV 

Plocha bude odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, která je vedena v přilehlé komunikaci. 

Z24 – plocha bydlení v jižní části obce východně od silnice III/21030 – BV 

Splašková kanalizace svedena do nové ČSOV a vyčerpána do stávající kanalizace na jižním okraji 

obce. 

Dešťové vody přes retenční nádrže do podmoku. 

Z25 – plocha bydlení v jižní části obce západně od silnice III/21030 – BV 

Splašková kanalizace svedena do nové ČSOV a vyčerpána do stávající kanalizace na jižním okraji 

obce. 

Dešťové vody přes retenční nádrže do podmoku. 

Z27 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace za kapličkou – PV 

Plocha bude odvodněna povrchovým příkopem. 

Z28 – plocha dopravy jako místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov – DS 

Odvodněno povrchovým příkopem do potoka v sídle Radvanov. 

Z53 – plocha občanského vybavení se specifickým využitím pro pořádání kulturních a společenských 

akcí u hřiště v Josefově – OX3 

Plocha nebude odkanalizována. 

Z54 – plocha bydlení v jižní části obce – BV1 

Splašková kanalizace svedena do nové ČSOV podél východního okraje plochy Z54 a vyčerpána do 

stávající jednotné kanalizace v komunikaci ppč. 122 k.ú. Radvanov, nebo gravitačně svedena do 

stávající kanalizace na jižním okraji obce. 

 

Sídlo Radvanov 

* Zastavitelné plochy 

  Územní plán počítá s oddílnou kanalizací, která bude svedena do ČSOV. Tato může být situována 

na ploše Z34, lépe Z33, která je umístěna v území níže a na levém břehu vodoteče, kde se nachází 

větší část objektů. ČSOV dopraví splaškové vody z Radvanova do kanalizace Josefova a dále na 

rekonstruovanou ČOV Josefov. 

  V Radvanově bude realizována páteřní splašková, gravitační kanalizace ve směru sever – jih 

s ukončením v ČSOV. (Odkanalizování ploch Z30, Z31, Z35, stávající zástavba.) Dále budou 

realizovány podružné větve – západní (plocha Z34) a východní (plocha Z29). 

  Dešťové vody budou kombinací otevřených příkopů a dešťovou kanalizací svedeny nejkratší cestou 

do bezejmenné vodoteče – levostranného přítoku Radvanovského potoka. 

  Plochy komunikací Z33, Z36 budou odvodněny do vodotečí. 

  Splaškové vody Z37 budou svedeny do kanalizačního systému města Habartov. 

 

Sídlo Luh nad Svatavou 

* Zastavitelné plochy 

  V sídle Luh nad Svatavou se předpokládá realizace nové čistírny odpadních vod (ČOV). Novou ČOV 

umístit nejlépe mimo aktivní zónu  záplavového území a nad hladinu Q100. Při tom je nutno 

minimalizovat vliv stavby na průchod velkých vod. 
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  Alternativně by bylo možné dopravovat splaškové vody na ČOV Josefov. K tomu by bylo třeba dvou 

ČSOV. Důvodem je výškový rozdíl nejnižšího místa v Luhu nad Svatavou a plochy ČOV v Josefově. 

ČSOV 1 u řeky Svatavy – umístění 426 m n. m., ČSOV 2 Nad dráhou   – umístění cca 444 m n. m., 

ČOV Josefov cca 502 m n. m. 

  V sídle Luh nad Svatavou se počítá s výstavbou oddílné kanalizace ve směru jih – sever, která bude 

umístěna v místní komunikaci. Kanalizace kříží dráhu, je vedena středem sídla a předpokládá se 

ukončení v ČOV Luh nad Svatavou. 

  Páteřní kanalizace zajistí odvod splaškových vod rozvojových ploch Z42, Z43 a Z44. 

  Boční větev kanalizace zajistí odvod splašků Z40, případně Z39. 

  Dešťové vody budou otevřenými příkopy v kombinaci s dešťovou kanalizací svedeny do řeky 

Svatavy. 

 

Sídlo Hřebeny 

* Zastavitelné plochy 

  V sídle Hřebeny mají vybudovanou kanalizaci řadové rodinné domy v jižní části sídla. Kanalizace je 

ukončena v septiku.  

  Územní plán počítá s realizací nové lokální ČOV Hřebeny u areálu bývalého pivovaru, 472 m n. m.a 

s realizací splaškové gravitační kanalizace dle vydaného stavebního povolení. 

  Doprava splaškových vod od stávající zástavby i rozvojových ploch bude vedena páteřní gravitační 

kanalizací od jihu od dvojdomků v silnici III. třídy č. 21030a, pak zadem podél východního okraje 

zástavby směrem k areálu zámku. Odtud svahem a dále místní komunikací k bývalému pivovaru, kde 

je na pravém břehu Dolinského potoka umístěna nová lokální ČOV pro 100 EO. Tímto páteřním 

řadem splaškové kanalizace budou odkanalizovány rozvojové plochy Z55, Z51, Z49, Z46, P5, Z45 i 

P4. Západní okraj zástavby a rozvojové plochy Z48, Z47 P2 a areál bývalého statku budou odvodněny 

touto západní větví splaškové kanalizace. Stávající čerpací stanice odpadních vod u statku bude 

zrušena. Toto řešení zároveň nevylučuje možnost přečerpání splaškových vod ze sídla Hřebeny do 

rozšířené ČOV Josefov a to výtlačnou kanalizací zejména v komunikacích s využitím nových ČSOV 

na ploše Z56 pro ČOV Hřebeny a další ČSOV na východním okraji Hřebenů. 

  Plocha P3 bude řešit likvidaci splašků pomocí domovní ČOV s přepadem do řeky Svatavy. 

 

Ochranná pásma kanalizace 

  K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují 

ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). 

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních 

stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního 

zákona tímto nejsou dotčena. 

 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 

vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Pro všechny ČOV, které budou zděné objekty v oplocených areálech, je stanoveno ochranné pásmo 

20m.  
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10.4.3 Zásobování elektrickou energií 

  Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení nadřazené 

soustavy VVN 110 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV. 

  Přes centrální část zájmového území ve směru jihozápad - severovýchod prochází vedení VVN 110 

kV ze Sokolova do Rotavy. Vedení je provedeno vodiči 2x3xAlFe na ocelových příhradových 

stožárech. Trasa tohoto vedení je situována severně od hranice současně zastavěného Josefova a 

jižně od současně zastavěného území Hřebenů. 

  Ve VN rozvodech 22 kV jsou pro zásobování zájmového území umístěny 4 trafostanice, jejichž 

základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky: 

 

označ. název   trafo  stání  konstrukce            uživat.    

TS1 TS Obec (Josefov) 250 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS2 TS Obec (Hřebeny) 160 kVA 250 kVA minaret   ČEZ 

TS3 TS Obec (Luh n.Svat.) 100 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS4 TS Obec (Radvanov) 100 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

 

  Ze západu vstupuje do jižní části předmětného území VN linka od Krajkové. Přímo na hranici 

předmětného území se rozděluje na dvě větve.  

  První větev je orientovaná směrem na severovýchod do Hřebenů k trafostanici TS2. Jižně od 

Hřebenů je z této větve provedena odbočka zhruba východním směrem na Luh nad Svatavou pro 

napájení trafostanice TS3. Asi v polovině trasy této odbočky je provedena přípojka, která vede jižním 

směrem a je z ní připojena trafostanice TS1. 

  Druhá větev je vedena východním směrem jižně od Radvanova. Zde je provedena odbočka pro 

napájení trafostanice TS4 a odbočka na Kluč. Větev pokračuje dále směrem na Svatavu. 

  Celková využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích v majetku fy ČEZ distribuce a.s. je 

odhadovaná na 1070 kVA. 

 

Návrh: 

Obec Josefov 

  V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch smíšených obytných, ploch 

občanského vybavení, plochy technické infrastruktury a plochy výroby. 

  Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

 Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=2250 kVA 

 plochy smíšeného bydlení Ps=100 kVA 

  plochy občanského vybavení Ps=30 kVA 

 plochy technické infrastruktury  Ps=50 kVA 

 plochy výroby   Ps=50 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 2480 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS1 

osadit na plný příkon 630 kVA. Dále bude nutné v severní části obce postavit novou trafostanice TS5 

s příkony 630 kVA a 400 kVA a v jižní části obce bude potřeba vybudovat nové trafostanice TS7 a 

TS8 s příkony po 630 kVA. V sídle Radvanov bude přeložena stávající trafostanice TS4 s příkonem 

400 kVA včetně vedení 22 kV na parcelu 39/7, k. ú. Radvanov.  
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Sídlo Radvanov 

  V návrhu rozvoje sídla plánovaná realizace ploch pro bydlení a  ploch výroby. 

  Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=795 kVA 

 plochy výroby   Ps=80 kVA 

 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 875 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS4 

osadit na plný příkon 400 kVA a v severní a východní části sídla postavit novou trafostanici TS13 s 

příkonem 630 kVA. Stávající trafostanice TS4 na jihu Radvanova byla přeložena z důvodu omezování 

výstavby RD. 

 

Sídlo Luh nad Svatavou 

  V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch smíšených obytných a  ploch 

technické infrastruktury.  

  Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=210 kVA 

 plochy smíšeného bydlení Ps=180 kVA 

 plochy technické infrastruktury  Ps=30 kVA 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 420 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS3 

osadit na plný příkon 400 kVA a na východě sídla postavit novou trafostanici TS11 s příkonem 400 

kVA. 

 

Sídlo Hřebeny 

  V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení a ploch občanského vybavení. Dále 

je počítáno s přestavbou plochy smíšené obytné, ploch občanského vybavení a plochy technické 

infrastruktury. 

  Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

 Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=510 kVA 

 plochy smíšeného bydlení Ps=20 kVA 

  plochy občanského vybavení Ps=300 kVA 

 plochy technické infrastruktury Ps=30 kVA 

  

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 860 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst výkonu pokrýt, bude nutné stávající TS2 přestavět a osadit 

transformátorem o výkonu 630 kVA a přibližně ve středu sídla postavit novou trafostanici TS10 s 
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příkonem 630 kVA.  

 

  Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární NN sítě a 

rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely. 

 

10.4.4 Zásobování plynem 

    Do severního území obce Josefov zasahuje okrajově část trasy VTL plynovodu DN 500, který ÚP 

zohledňuje beze změny. V současné době není území obce Josefov plynofikováno. 

  Dle konzultace s RWE Plzeň bude středotlaký (STL) plynovod přiveden ze severovýchodní části 

sousedního města Habartov, část Kluč. 

  STL plynovod je navržen v trase Kluč (napojení na potrubí dn 63 mm) – Radvanov – Josefov. 

V Josefově se hlavní řad rozděluje na trasy Josefov – Luh nad Svatavou a Josefov – Hřebeny. 

Plynovod je veden především v místních komunikacích. Předpokládá se plošné napojení stávající 

zástavby i navržených rozvojových ploch ve všech sídlech. 

 

  Zásobení jednotlivých rozvojových ploch bude v návaznosti na páteřní rozvody středotlakého 

plynovodu.  

  Pro každý objekt bude vysazena středotlaká plynovodní přípojka, která bude ukončena na hranici 

pozemku v pilířku s hlavním uzávěrem plynu a středotlakým regulátorem. Další rozvod je v tlakové 

úrovni nízkotlak. 

  Středotlaké rozvody jsou schopny zásobovat domácnosti nebo objekty živnostníků.  

 

Ochranná pásma 

Středotlaké plynovody 

- v ZÚ: 1 m na obě strany od půdorysu potrubí 

- mimo ZÚ: 4 m na obě strany od půdorysu potrubí 

  Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na 

obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může 

zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový 

systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. 

 

Bezpečnostní pásma     

  Bezpečnostní pásma jsou stanovena pro vysokotlaké části plynovodu a jsou určena k zamezení 

nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku 

osob. Bezpečnostním pásem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu 

plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 

  Rozsah bezpečnostních pásem: 

druh zařízení:                            velikost pásma: 

Regulační stanice vysokotlaké         10 m 

Vysokotlaké plynovody 

do DN 100                                        15 m 

do DN 250                                        20 m 

nad DN 250                                      40 m 

Bezpečnostní pásma STL plynovod nemá. 
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10.4.5 Zásobování teplem 

  Na území obce se nevyskytuje soustava centrálního zásobování teplem. ÚP takovou soustavu 

nenavrhuje. 

  Stávající výstavba na území obce je vytápěna individuálně lokálními kotli vždy samostatně pro jeden 

objekt. 

  ÚP předpokládá zachování individuálního systému vytápění pro veškerou navrhovanou výstavbu. 

Zdroj tepla bude plyn, dále elektrický proud, dřevo a další ekologické zdroje (solární panely, výměníky 

tepla). Jako ekologické palivo je třeba chápat plyn, dřevo, dřevěný odpad včetně pelet, sluneční 

energie získaná z kolektorů a tepelná čerpadla. Je třeba vzít v úvahu vhodnou kombinaci více druhů 

energie v objektech pro vytápění, vaření i ohřev TUV. 

 

10.4.6 Vnější sdělovací rozvody 

  Obec Josefov spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35 do okresu Sokolov. Obec je 

napojena na automatickou telefonní ústřednu v Krajkové. Místní telefonní rozvody jsou vedeny 

vzdušným vedením. V obci Josefov a sídle Luh nad Svatavou se nacházejí veřejné telefonní stanice 

provozované společností Telefónica O2.  Územím obce prochází trasa dálkového sdělovacího kabelu. 

Jihovýchodní částí obce prochází dva radiové směrové spoje Klínovec – Zelená Hora. 

  ÚP zachovává tyto stávající podmínky v území k napojení zástavby na slaboproudé rozvody. 

 

10.4.7 Nakládání s odpadem 

  ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu svozem z území 

centrálně mimo správní území obce. ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku odpadu. ÚP 

stabilizuje v centrální části obce plochu sběrného dvora, kterou provozuje Obec Josefov. ÚP řeší 

likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce. Rozvojové plochy 

pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování  i rekreaci budou napojeny 

na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. 

  Na území obce Josefov jsou vymezena místa pro tříděný odpad v obci Josefov – u obchodu, před 

sběrným dvorem a u odbočky do sídla Luh nad Svatavou, v sídle Radvanov na návsi, v sídle Luh nad 

Svatavou na návsi a v sídle Hřebeny u budovy bývalé školy.  

 

 

10.5  KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 

 

 Na území obce se nacházejí tato chráněná území kulturní krajiny:  

- významný krajinný prvek ze zákona: 

lesy,  

vodní toky, rybníky,  

údolní nivy, 

- památný strom: - Borovice u Hartenberku, 

 - Hřebenské lípy, 

 - Smrk pod Hartenberkem, 

 - v současné době byl podán návrh o vyhlášení dalšího památného stromu 

(Javor v Radvanově na č. p. 4/3) 

- chráněná oblast přirozené akumulace vod – CHOPAV Krušné hory, 

Poznámka: Problematika ÚSES řešena v kap. 10.6. 
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  Osídlení na území obce je soustředěno především do obce Josefov, která se bude i nadále rozvíjet 

jako polyfunkční obytně obslužná obec. V sídle Radvanov je stabilizován a dále rozvíjen obytný 

charakter a v sídlech Luh nad Svatavou a Hřebeny je stabilizován a navržen rozvoj obytně 

rekreačního charakteru. V sídle Hřebeny je rozvoj bydlení a turistického ruchu navrhován především 

v návaznosti na areál hradu a zámku Hartenberg. Většinu území obce tvoří extenzivně využívaný 

zemědělský fond. Lesní masívy se nacházejí především na svazích údolí Svatavy a v západní a 

severozápadní části území. Kulturní krajina v řešeném území je protkána vodními toky a menšími 

vodními plochami, východní hranice řešeného území je tvořena řekou Svatavou. 

  Západní část řešeného území leží v CHOPAV Krušné hory, severní část řešeného území leží v 

oblasti krajinného rázu – Pahorkatina Josefov – Krajková, východní část řešeného území leží v místě 

krajinného rázu Svatava, západní část řešeného území leží v místě krajinného rázu Bukovany. 

V severní části řešeného území se nachází regionální biocentrum 10109 Boučský vrch vymezené 

v ZÚR KK.  

   

V řešeném území v sídle Hřebeny se nachází 4 nemovité kulturní památky: 

 socha Panny Marie Immaculaty (přemístěna do muzea, původně před zámkem), rejstř. č. 

46874/4-697,  

 smírčí kříž – u bývalého mlýna čp. 28, st. p. č. 305/1 rejstř. č. 50120/4-5168, 

 sýpka – jihocentrální část sídla Hřebeny, st. p. č. 361 , rejstř. č. 104010, 

 hrad a zámek Hartenberg– centrální část sídla Hřebeny, st. p. č. 346 a p.p.č. 347, rejstř. č. 

36028/4-696. 

  Obec Josefov nemá žádnou výškovou dominantu obce. Přirozenou dominantou v obci je bývalá 

hasičská zbrojnice se zvoničkou v centrální části obce. Sídla Radvanov a Luh nad Svatavou nemají 

žádnou výškovou ani hmotovou dominantu. Výškovou dominantou sídla Hřebeny je hrad a zámek 

Hartenberg. 

  Na území obce se nachází území s archeologickými nálezy I. kategorie registr. č. 11-12-24/2– 

Zřícenina Hartenberg, jedná se o území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným 

výskytem archeologických nálezů, a II. kategorie: registr. č. 11-14-04/4– Radvanov - jádro vsi, jedná 

se o území na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 

indicie tomu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%. 

ÚP řeší v kulturní nezastavěné krajině na ochranu jejích přírodních a kulturních hodnot a na ochranu 

krajinného rázu zejména: 

- struktura osídlení je zachována, rozvojové plochy jsou soustředěny především do vlastní obce 

Josefov, v sídle Radvanov je navrhován obytný charakter zástavby, v sídlech Luh nad Svatavou 

a Hřebeny je navrhován obytně rekreační charakter zástavby, rozsáhlý areál hradu a zámku 

Hartenberg včetně přilehlého lesoparku je navržen k obnově. 

- nejsou navrhovány žádné VTE, FVE, MVE. Fotovoltaické panely mohou být na řešeném území 

umístěny na střeše nebo fasádě objektů,   

- ÚP výrazně nenavyšuje krajinnou fragmentaci – z důvodu zamezení rozdrobenosti ZPF 

v zastavitelných plochách bydlení jsou vybrané plochy bydlení  řešené jako plochy specifické 

venkovské podmínečně využitelné po prokázání využití min. 75% všech ostatních zastavitelných 

ploch bydlení vždy v jednotlivých sídlech. Jedná se o plochy (Z1, Z18, Z21, Z29, Z42, Z54). 

- na území jsou zachovány polní, lesní a pěší cesty, 

- je navržen regionální a lokální ÚSES a zpřesněn do katastrální mapy, 

- ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy k založení nefunkčních prvků 

lokálního ÚSES, 
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- ÚP navrhuje rozvojovou plochu zeleně se specifickým využitím lesopark jako sídelní a krajinnou 

zeleň na okraji sídla Hřebeny s odpočinkovou, relaxační, estetickou a krajinotvornou funkcí bez 

bilancovaného záboru ZPF, jedná se o obnovu historických skutečností včetně drobné 

architektury (schodiště, terasy, vyhlídky, altány) a včetně obnovy konkrétních domů. 

- ÚP navrhuje rozšíření stávajícího parku Novorozenců v západní části obce (Z17), 

- ÚP stabilizuje plochy zeleně – soukromé a vyhrazené a zeleně – zahrady, které nejsou určeny 

k dalšímu zastavění, 

- jsou přiměřeně respektovány údolní nivy toků jako nezastavěné území kulturní krajiny, do údolní 

nivy řeky Svatavy jsou situovány rozvojové plochy Z39 zahrádková osada bez možnosti 

výstavby chatek, Z38 ČOV Luh nad Svatavou, K2 dětský letní tábor v lokalitě na Poslední šanci, 

- ÚP řeší nové plochy výroby a skladování pro umístění zemědělské výroby (Z19), rozšíření 

areálu pily Herkules (Z37) a novou průmyslovou zónu v jižní části řešeného území obce (Z35), 

- ÚP rozšiřuje rekreační využití krajiny: návrh nové regionální cyklostezky podél řeky Svatavy, 

stabilizace cyklotras, návrh přeložky cyklotrasy č. 2179 v trase přeložky silnice II/181, stabilizace 

účelových komunikací, rozšíření parku Novorozenců  v obci, obnova historického parku na návsi 

v sídle Radvanov, plocha změn v krajině K2 jako přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci, 

návrh obnovy lesoparku v Hřebečné – plocha Z52, velký park v Radvanově (Z57) 

- ÚP zapracovává VPS D.23  – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava - 

Habartov vymezenou v ZÚR KK, jako rozvojovou plochu Z36 a VPS VD2, 

- ÚP zapracovává sanaci a rekultivaci rušené silnice III. třídy č. 21033 při jižní hranici řešeného 

území v trase navrhované přeložky silnice II/181 jako plocha změn v krajině K1 (3 úseky), 

- ÚP navrhuje v záplavovém území řeky Svatavy rozvojovou plochu v sídle Luh nad Svatavou bez 

možnosti umístění trvalých staveb (Z39). Navrhovaná ČOV v sídle Luh nad Svatavou (Z38) 

bude technologicky navržena nad stanovené záplavové území Q100 řeky Svatavy. Dále je 

v záplavovém území řešen dětský letní tábor K2, 

- ÚP zapracovává přeložku silnice III. třídy 21031 napojující sídlo Radvanov přímo na přeložku 

silnice II/181, rozvojová plocha Z33, a převedení původní trasy silnice III/21031 na místní 

komunikaci (Z33, VPS VD1), 

- ÚP navrhuje 4,13 ha ploch přestavby, které představují nové využití dnes nedostatečně 

využívaných ploch, kterými se omezí nový zábor kulturní krajiny, 

- ÚP řeší územní rezervu R2 pro výhledovou vodní nádrž v sídle Hřebeny na základě požadavku 

ZÚR KK, 

- bez vazby na zastavěné území v kulturní krajině ÚP nenavrhuje žádnou novou rozvojovou 

plochu kromě rozvojových ploch Z35 a Z36, z toho Z36 je převzata ze ZÚR KK, 

- z celkových navržených 75,42 ha rozvojových ploch v ÚP je 42,1 ha ploch řešených v ÚPO,  

- z navržených 71,27 ha rozvojových zastavitelných ploch a 4,15 ha ploch přestavby v ÚP je 

29,16 ha ploch řešených nad rámec ÚPO, přičemž rozloha navrhované rozvojové plochy 

historického zámeckého lesoparku Z52 představuje 24,69 ha.  

  Navržená opatření v kulturní krajině jsou řešena jako plochy změn v krajině a mění strukturu krajiny: 
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označení 

plochy 

změny 

navržené 

využití 

název 

opatření 
umístění podmínky využití 

K1 NZ, NP 
sanace a 

rekultivace 

při jihovýchodní 

hranici řešeného 

území 

sanace a rekultivace části rušené 

silnice III/21233 – 3 úseky 

K2 NSxvo, 

NSx 

přírodní letní 

dětský tábor 

severně od sídla 

Hřebeny 

přírodní dětský letní tábor 

K3 NSzpv založení prvku 

ÚSES 

v západní části 

řešeného území u 

silnice III/21219 

výsadba skupiny mimolesní zeleně 

K4 NSzpkv založení prvku 

ÚSES a 

protierozní 

opatření 

západně od sídla 

Radvanov 

založení remízků a pásů křovin 

K5 NSzp založení prvku 

ÚSES a 

protierozní 

opatření 

východně od sídla 

Radvanov 

změna orné půdy na TTP a 

skupinová dosadba mimolesní 

zeleně 

Vysvětlivky: 

NZ… plochy zemědělské 

NP... plochy přírodní 

NSx… plocha smíšená nezastavěného území přírodní letní dětský tábor 

NSxvo … plocha smíšená nezastavěného území s vodohospodářsky ochrannou funkcí a funkcí 

přírodního letního dětského tábora 

NSzpv… plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodně vodohospodářskou funkcí 

NSzpkv… plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodně kulturně historicko 

vodohospodářskou funkcí 

NSzp … plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí 

 

 

10.6 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES 

 

Nadregionální ÚSES 

ZÚR KK nevymezuje na území obce Josefov žádné prvky nadregionálního ÚSES. 

 

Regionální ÚSES 

  V řešeném území se nachází jeden prvek regionálního významu: 

 regionální biocentrum č. 10 109 Boučský vrch 

  Tento RBK byl převzat ze ZÚR KK a dále upřesněn do katastrální mapy. Funkční RBC 10109 

Boučský vrch je v ZÚR KK řešen jako VPO U.101. ÚP tento funkční RBC 10109 pouze vymezuje a 

zpřesňuje do katastrální mapy a nenavrhuje pro něj žádné změny v krajině, které by znamenaly 

změny její struktury. Na základě stavebního zákona, v platném znění, nepředstavuje tedy RBC 10109 

žádné VPO. 
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Místní ÚSES a interakční prvky  

  ÚP navrhuje na území obce Josefov prvky lokálního ÚSES: 

* lokální biocentrum funkční: - LBC1 – Hřebenské sady 

    - LBC2 – Radvanovské mokřiny 

* lokální biocentrum nefunkční: - LBC3 – V kamení  

* lokální biokoridor nefunkční: - LBK1 –  spojnice LBC1 – LBC2 

    - LBK2 – spojnice RBC10109 – hranice obce 

- LBK3 – spojnice LBC2 – LBC3 

    - LBK4 – spojnice hranice obce – LBC3 

    - LBK5 – spojnice LBC3 – hranice obce 

    - LBK6 – spojnice RBC10109 – LBK5 

  Jednotlivé prvky ÚSES jsou vymezeny a zpřesněny do katastrální mapy. 

 

  Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Nejsou pro ně stanoveny žádné 

prostorové parametry, rovněž režim využívání je zpravidla volnější. 

  Předpokládá se, že budou přesně vymezeny, případně doplněny, včetně požadovaných zásahů a 

režimu využívání až v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemků apod. Proto na základě 

dosavadních zkušeností nejsou zahrnuty do grafické ani tabulkové části. 

  Současně je nutno uvést, že zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, termín interakční prvek nezná, což značně znevýhodňuje jejich praktické prosazování. 

 

Tabulky biocenter a biokoridorů 

  Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách textové části vlastního ÚP v kapitole 5.2. Údaje 

v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. 

Zároveň jsou tabulky koncipovány jednoduše a srozumitelně, aby mohly být přímo použity v územně 

plánovací dokumentaci. Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění 

funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou základním podkladem pro 

rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např. pozemkových 

úprav, projektů ÚSES. 

 

 

10.7 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO  

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

  ÚP nemění stávající podmínky ochrany nerostných surovin na území obce. 

  Na území obce se nenacházejí žádná ložiska surovin, žádná chráněná ložisková území ani dobývací 

prostory. 

Na území se nachází staré důlní dílo: 

o Schäfer II – polymetalické rudy,  

Na území se nachází sesuvné území: 

o Svatava – potenciální stupeň aktivity, 

Na území se nacházejí poddolovaná území: 

o Dolina u Krajkové č. 164,   

o Luh nad Svatavou č. 182,  

o Radvanov č. 181, 

o Svatava 1 č. 218.  
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  Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického 

průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.     

Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba - Geofond ČR Praha. Na 

poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem 

Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV., pracoviště Ústí nad Labem, a za jím 

stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin 

platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena. 

 

ÚP tyto skutečnosti respektuje.  

  V grafické části odůvodnění ÚP jsou zobrazeny hranice poddolovaných území a sesuvné území, a 

dále staré důlní dílo. 

  Na území se vyskytuje zejména střední úroveň radonového rizika. 

 

 

10.8 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

 Zájmy obrany státu 

  Na řešeném území nejsou žádné zájmy obrany státu. ÚP žádné takové aktivity nenavrhuje. 

 

 Zájmy civilní ochrany 

  Obec Josefov má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno 

ukrytí plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. Plán ukrytí 

musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel a 100 % nejsilnější směny zaměstnanců v objektech. 

V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě mimořádných událostí 

k ukrytí stálých obyvatel.  

  Na rozvojových plochách řešených v ÚP  pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost, 

výrobu a skladování a lehkou výrobu bude řešeno ukrytí obyvatelstva a osazenstva objektů 

v improvizovaných úkrytech, a to vždy v jednotlivých objektech na potřebnou kapacitu objektů. 

  Na rozvojových plochách veřejných prostranství i na plochách zeleně a rekreace se neuvažuje 

s trvalým pobytem osob. Z toho důvodu na těchto plochách nebudou zřizovány ani v mimořádných 

situacích improvizované úkryty. 

 

Jako zdroje požární vody na území obce slouží: 

 Obec Josefov: požární nádrž, p.p.č. 146/3, k.ú. Radvanov 

 Sídlo Luh nad Svatavou: řeka Svatava, p.p.č. 401/1, k.ú. Luh nad Svatavou 

Tyto stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách     

v jednotlivých sídlech. 

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

ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – 

Zdroje požární vody. 

Komunikace pro příjezd a přístup techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802, 

respektive 73 0804. 

 

    Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje. Na území obce vyjíždí jednotka HZS ze Sokolova a jednotka SDH Krajková. 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 156 

  V případě ohrožení varuje obec své obyvatele bezdrátovým rozhlasem. V obci Josefov se dále 

nachází zvonice na bývalé hasičské zbrojnici. Na území obce není umístěna siréna. 

  Při východní hranici řešeného území se nachází řeka Svatava, která má stanovené záplavové území 

Q100 a aktivní zónu záplavového území. Záplavové území ohrožuje stávající zástavbu podél historické 

návsi v sídle Luh nad Svatavou. ÚP neřeší žádná aktivní protipovodňová opatření. Jako 

protipovodňová bariéra působí železniční násyp regionální železnice č. 145. Navrhovaná zástavba 

s trvalými stavbami je umístěna mimo záplavové území řeky Svatavy kromě plochy Z38 pro ČOV Luh 

nad Svatavou. V záplavovém území v sídle Luh nad Svatavou ÚP navrhuje rozvojovou plochu bez 

možnosti umístění trvalých staveb (Z39 – plocha rekreace jako zahrádková osada bez možnosti 

umístění chatek) a dále plochu změn v krajině K2 pro letní dětský tábor. Navrhovaná ČOV v sídle Luh 

nad Svatavou bude technologicky řešena nad stanovené záplavové území Q100. 

 V obci Josefov a sídle Hřebeny nehrozí nebezpečí průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní 

povodní, zástavba se nachází mimo údolní nivu řeky Svatavy. Nad sídlem Radvanov je umístěn 

rybník o výšce hráze min. 3 m. V minulosti v 60. letech již došlo k protržení hráze rybníka a v sídle tak 

vznikly značné problémy. Stav hráze je třeba sledovat. 

  Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a 

válečný stav (Vyhláška MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na 

základě počtů sdělených OÚ Josefov, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a připraveny 

k výdeji. 

  K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádné události se 

využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které si občané 

připravují svépomocí z dostupných prostředků. 

  V současné době není v obci ani v jeho sídlech žádná ubytovací kapacita, která by mohla být využita 

jako nouzové ubytování v případě mimořádné události. V případě nouze by mohla být zřízena stanice 

humanitární pomoci s výdejem  pomůcek CO, šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek i 

nejnutnějších potravin v budově OÚ. Zabezpečení výdeje bude zajišťovat OÚ Josefov a ostatní složky 

integrovaného záchranného systému. Pro objekt OÚ bude zřízen náhradní zdroj elektrické energie. 

  Na území obce Josefov nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. V případě kontaminace 

centrálního zdroje pitné vody v obci (skupinového vodovodu Horka) přistaví Vodohospodářská 

společnost Sokolov, s.r.o. do obce mobilní cisterny pitné vody ze zdroje Nebanice nebo bude 

rozdávána balená pitná voda.  

  Na území obce Josefov se nenachází hřbitov. Pro bezodkladné pohřební případy slouží stávající 

hřbitov v Krajkové nebo v sousední Svatavě. 

  Na území obce Josefov není provozován žádný zemědělský areál. V sídle Hřebeny se nachází 

bývalý zemědělský areál využívaný dnes jako plocha agroturistiky. Mimořádná karanténní opatření 

řeší krajská veterinární správa. 

  V obci je ordinace praktického lékaře v komplexu stavebních buněk vedle OÚ. Nejbližší nemocnice je 

ve městě Sokolov vzdáleném cca 7 km. Na území obce Josefov není stanovena zóna havarijního 

plánování. 

  Menší množství stavebního a demoličního odpadu získaného při záchranných, likvidačních a 

obnovovacích pracích je možno přechodně uložit na veřejném prostranství u požární zbrojnice v 

centru obce Josefov v majetku obce. Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého 

při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při OÚ Josefov vhodnou lokalitu na území obce ve 

volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. OÚ 

Josefov nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů v řešeném území.  
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10.9 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

  ÚP Josefov navrhuje kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území obce: 

  ÚP řeší: 

- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v obci: vlastní kompaktní zástavba obce Josefov 

je zaměřena  zejména na bydlení, smíšené bydlení, plochy občanského vybavení včetně sportu, 

plochy veřejného prostranství s veřejnou zelení, plochy zeleně a plochy technické infrastruktury, 

zástavba v sídle Radvanov je zaměřena zejména na bydlení a veřejné prostranství s veřejnou 

zelení, zástavba v sídle Luh nad Svatavou je zaměřena na bydlení, plochy rekreace a na plochy 

veřejného prostranství s veřejnou zelení, zástavba v sídle Hřebeny je zaměřena na bydlení, plochy 

občanského vybavení a plochy zeleně zejména v návaznosti na postupnou rekonstrukci areálu 

hradu a zámku Hartenberg jako centra turistického ruchu a plochy zeleně, 

- ÚP umisťuje plochy výroby mimo obec a sídla, rozvoj výroby nebude zatěžovat obyvatele hlukem, 

imisemi a vibracemi spojené s výrobou, ÚP řeší zejména plochu výroby a skladování Z35 u 

Radvanova mimo vlastní obytné klidové sídlo a navíc s přímým dopravním napojením na 

plánovanou přeložku silnice II/181 mimo průjezd obcí Josefov i mimo průjezd Radvanovem, 

- ÚP navrhuje změny v silniční dopravě, které zlepší dopravní dostupnost obce a zajistí pohyb 

nákladní dopravy mimo obytnou část obce a sídel:  

 návrh přeložky navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava - Habartov vymezenou 

v ZÚR KK k rektifikaci směrového oblouku v trase silnice II/181 

 návrh přeložky silnice III. třídy 21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 a 

převedení původní trasy silnice III/21031 na místní komunikaci. 

- ÚP stabilizuje v centrální části sídel plochy veřejné zeleně a západně od Josefova plochu 

specifické zeleně, 

- ÚP navrhuje nové plochy  veřejné zeleně jako plochu přestavby v sídle Radvanov, jako rozšíření 

plochy specifické zeleně v Josefově, dále ÚP řeší obnovu historického lesoparku Z52 v Hřebenech 

včetně obnovy drobné architektury a konkrétních domů dle historických skutečností, 

- hlavní důraz je kladen na rozvoj bydlení v obci i v sídlech,  

- z důvodu ochrany území před rozdrobeností krajiny zejména ZPF nahodilou individuální výstavbou 

jednotlivých RD v zahradách na rozhlehlých zastavitelných plochách, je část zastavitelných ploch 

bydlení řešena jako podmínečně využitelné plochy bydlení specifické venkovské BV1, které je 

možno zastavět až po prokázání využití min. 75% součtu všech zbývajících zastavitelných ploch 

bydlení vždy v jednotlivých sídlech. Jedná se o zastavitelné plochy Z1, Z18, Z21, Z29, Z42, Z54. 

- přiměřeně k rozvoji území řeší ÚP inženýrské sítě: 

veškerá zástavba v obci a sídlech bude napojena na veřejný vodovod zásobený ze skupinového 

vodovodu Horka s využitím vodojemu Markvarec a vodojemů Josefov, je zachováván stávající 

systém likvidace splaškových vod obce Josefov v ČOV Josefov a ÚP navrhuje modernizaci a 

intenzifikaci stávající ČOV Josefov. ÚP navrhuje nový způsob likvidace splaškových vod v sídle 

Radvanov vybudováním oddílné kanalizace, která bude výtlačným řadem kanalizace splaškové 

přes ČSOV vedena do modernizované a intenzifikované ČOV Josefov. Splaškové vody 

z navrhované rozvojové plochy Z39 budou svedeny do kanalizačního systému města Habartov. 

Dešťové vody budou kombinací otevřených příkopů a dešťové kanalizace svedeny nejkratší cestou 

do bezejmenné vodoteče – levostranného přítoku Radvanovského potoka. ÚP navrhuje nový 

způsob likvidace splaškových vod v sídle Luh nad Svatavou vybudováním oddílné kanalizace 

napojené na navrhovanou ČOV Luh nad Svatavou. Dešťové vody budou otevřenými příkopy 

v kombinaci s dešťovou kanalizací svedeny do řeky Svatavy. ÚP navrhuje nový způsob likvidace 
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splaškových vod v sídle Hřebeny a to dle vydaného stavebního povolení. V sídle bude vybudována 

oddílná kanalizace napojena na navrhovanou ČOV Hřebeny u bývalého pivovaru u Dolinského 

potoka. Toto řešení nevylučuje likvidaci splaškových vod z Hřebenů v ČOV Josefov. Dešťové vody 

budou otevřenými příkopy v kombinaci s dešťovou kanalizací svedeny do řeky Svatavy. Je 

respektováno venkovní vedení VVN 110 kV procházející přes centrální část řešeného území ve 

směru jihozápad – severovýchod ze Sokolova do Rotavy. ÚP navazuje na stávající koncepci 

zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic a venkovním vedením VN 22kV, 

je navržena nová koncepce plynofikace  obce Josefov, STL plynovod bude přiveden do řešeného 

území ze severovýchodní části sousedního města Habartov – část Kluč, bude plynofikována obec 

Josefov i sídla Radvanov, Luh nad Svatavou a Hřebeny. 

- ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny, větrné elektrárny ani žádné specifické výrobní 

rozvojové plochy určené výhradně pro umístění fotovoltaické elektrárny, fotovoltaické panely 

mohou být na řešeném území umístěny na střeše nebo fasádě objektů.   

- ÚP nerozšiřuje meliorační opatření, pouze rozvojové plochy Z1, Z2, Z13, Z14, Z18, Z19, Z21, Z22, 

Z23, Z24, Z25, Z27, Z28, Z29, Z31, Z34, Z54, Z57 jsou dotčeny melioracemi, ostatní rozvojové 

plochy nejsou melioracemi dotčené, 

- ÚP navrhuje plochy veřejné zeleně s ochrannou a izolační funkcí na rozhraní ploch výroby a 

bydlení,  

- ÚP navrhuje v kulturní krajině v návaznosti na urbanizované území obce opatření k založení 

nefunkčních prvků ÚSES, které podporují zachování hodnotné kulturní krajiny na území obce 

Josefov, 

- ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny, ÚP navrhuje na pozemcích PUPFL 

zastavitelnou plochu zeleně – se specifickým využitím – lesopark jako trvalou součást půdního 

fondu, 

- ÚP respektuje CHOPAV Krušné hory, který pokrývá severní část území obce Josefov, 

- ÚP respektuje oblast krajinného rázu Pahorkatina Josefov - Krajková v severní části řešeného 

území obce Josefov, 

- ÚP respektuje místo krajinného rázu Svatava ve východní části řešeného území obce, 

- ÚP respektuje místo krajinného rázu Bukovany v západní části řešeného území obce, 

   

  Na území obce Josefov se nenacházejí žádné zemědělské areály, bývalé zemědělské areály jsou 

řešeny jako plochy pro agroturistiku – OX1. ÚP navrhuje novou plochu zemědělské výroby ve 

východní části obce. Při jižní hranici řešeného území se nachází plocha lehké výroby areál pily 

Herkules, kterou ÚP rozšiřuje, dále ÚP navrhuje jižně od sídla Radvanov novou plochu lehké výroby 

jako novou průmyslovou zónu. V obci Josefov je dlouhodobě sledována téměř dvojnásobná míra 

nezaměstnanosti oproti celorepublikovému průměru, tímto řešením ÚP vytvoří podmínky pro zvýšení 

pracovních míst v obci. 

 

  Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu 

zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující 

imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze 

zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení 

krajských emisních stropů a imisních limitů. 
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11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území:  

  Hranice zastavěného území je stanovena k 31.3.2013. 

  ÚP se zaměřuje rozvojovými plochami na dostavbu proluk v ZÚ a dalších nevyužitých ploch v ZÚ a 

využívá nejvíce vhodné území navazující na ZÚ k návrhu rozvojových ploch.  

Zastavěné území obce a sídel je limitováno zejména těmito limity využití území: 

o v obci: ze západní strany pozemky lesa, z jihovýchodní strany  zemědělskými půdami v I. 

třídě ochrany a ze severní strany  zemědělskými půdami v II. třídě ochrany, 

o v sídle Radvanov: z jižní a jihozápadní strany nadzemním vedením VN 22 kV, ze severní 

strany lesním masívem a z východní a západní strany zemědělskými půdami v I. třídě 

ochrany, 

o v sídle Luh nad Svatavou: ze západní, severní a  východní strany regionálním prvkem 

ÚSES, ze západní, severní a  východní strany záplavových územím Q100 a aktivní zónou 

záplavového území řeky Svatavy, z jižní strany nadzemním vedením VN 22 kV, celé ZÚ 

obce je obklopeno zemědělskými půdami v I. a II. třídě ochrany, 

o v sídle Hřebeny: ze severní a  východní strany regionálním prvkem ÚSES, ze 

severozápadní a severovýchodní strany lokálními prvky ÚSES, ze západní strany 

nadzemním vedením VN 22 kV, ze severní, západní a východní strany lesním masívem, a 

z východní strany zemědělskými půdami v II. třídě ochrany, 

* Dostavba v ZÚ v obci Josefov a v sídlech je řešena v jedné etapě rozvoje s důrazem zejména na 

plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a technickou infrastrukturu. Vybrané 

zastavitelné plochy bydlení jsou podmínečně zastavitelné s odsunutým zahájením výstavby až po 

prokázání využití 75% součtu ostatních zastavitelných ploch bydlení vždy v daném sídle. V ZÚ jsou 

rovněž řešené plochy přestavby v rozsahu 4,15 ha, které jsou zaměřené zejména na plochy bydlení, 

smíšené obytné, občanského vybavení a veřejného prostranství.  

* Plochy veřejně přístupné sídelní zeleně jako urbanistické hodnoty, které je třeba chránit před 

zástavbou, jsou v ÚP řešeny jednak jako plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, jednak jako 

plochy zeleně. V ZÚ jsou stabilizována tato veřejná prostranství s veřejnou zelení: 

- sídlo Radvanov - plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná 

zeleň (PX1) v severní části sídla, 

- sídlo Luh nad Svatavou - plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná 

zeleň (PX1) v severní části sídla a plocha veřejného prostranství –– 

veřejná zeleň – parky (ZV) v centrální části sídla, 

- sídlo Hřebeny  - plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná 

zeleň (PX1) v centrální části sídla a v severní části sídla nad bývalým 

pivovarem a plocha veřejného prostranství –– veřejná zeleň – parky 

(ZV) naproti Cikánskému dvoru. 

  V ZÚ jsou navrženy tyto plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení:  

- sídlo Radvanov - plocha P1 (ZV) – park na návsi, plocha Z30 – veřejná zeleň v severní části sídla, 

plocha Z57 – park na severozápadě. 

  Plochy zeleně jsou řešené pouze mimo ZÚ a to jako lesopark v Hřebenech (Z52) nebo jako stávající 

park Novorozenců v Josefově a jeho další rozšíření (Z17). Na plochách veřejných prostranství 

s veřejnou zelení je významně omezena možnost výstavby.  
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* Všude jinde v ZÚ na území obce Josefov je stabilizovaná stávající zástavba nebo navržena 

zástavba nová jako rozvojové plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejná prostranství, 

plochy smíšené obytné, dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování a plochy 

vodní a vodohospodářské. Vymezení hranice ZÚ bylo v průběhu zpracování ÚP významně korigováno 

DO ochrany ZPF a to zejména v Josefově v lokalitě hřiště a parku Novorozenců a v Luhu nad 

Svatavou na jižním a východním okraji sídla. 

  Využití zastavěného území v obci a ve všech ostatních sídlech je kompaktní, účelné. Zároveň jsou 

stabilizovány a tím ochráněny před dalším zastavěním hodnotné plochy veřejného prostranství 

s veřejnou zelení, které jsou nezbytné pro další harmonický a vyvážený život příštích generací na 

řešeném území. 

 

 Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch v ÚP Josefov 

 

A. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení v ÚP Josefov 

 Rozvoj území obce Josefov je řešen diferencovaně a je soustředěn zejména do obce Josefov a 

sídla Radvanov. ÚP řeší rozvojové zastavitelné plochy v rozsahu 71,27 ha, z toho pro bydlení 

28,56 ha zastavitelných ploch a pro plochy smíšené obytné 1,72 ha zastavitelných ploch, celkem 

tedy 30,3 ha. Plných 25,59 ha (84,4 %) těchto navržených ploch je dříve schváleno v ÚPO Josefov. 

Zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení tvoří 42,5 % všech navržených zastavitelných 

ploch v ÚP. Rozvoj obce je řešen v jedné etapě s důrazem na dostavbu proluk ZÚ a dalších 

nevyužitých ploch v ZÚ. Je zohledněn platný ÚPO Josefov a jeho dosud nezastavěné rozvojové 

plochy. 

 V průběhu posledních 20 let počet obyvatel plynule trvale stoupá a spolu s ním stoupá i počet 

obydlených bytů a počet RD. Zcela dramaticky stoupl počet RD právě za posledních 10 let: 

- v roce 1992 žilo na území obce 277 obyvatel v 99 trvale obydlených bytech v 98 RD, 

- v roce 2001 žilo na území obce 305 obyvatel ve 105 trvale obydlených bytech ve 100 RD, 

- v roce 2011 žilo na území obce 342 obyvatel ve 118 obydlených bytech ve 137 RD, 

- k 1.7.2013 žilo na území obce 353 obyvatel, 

- k 31.12.2014 žilo na území obce 369 obyvatel v 141 RD. 

  Za posledních 20 let stoupl počet obyvatel řešeného území ze 277 na 353, tzn. o 92 obyvatel = 

33,2%. Zároveň stoupl počet obydlených bytů z původních 99 na nových 122 obydlených bytů, tzn. o 

23 obydlených bytů = 23,2 % a ve vazbě na to stoupl zcela logicky i počet RD z 98 na 141, tzn. nárůst 

o 43RD = 43,9 %. 

  Dnešní průměrná velikost bytové domácnosti je 3,0 obyv./byt. Ve 19 % obydlených bytů však bydlí 2 

a více hospodařících domácností. 

  O území obce Josefov je mezi lidmi zájem, sousední městys Svatava začíná již být pro novou 

zástavbu RD prostorově vyčerpaný, a tak se zájem o stavební parcely pro RD posouvá dál o další 

obec směrem od města Sokolov. Tyto prokázané skutečnosti je třeba v ÚP Josefov zohlednit a 

navrhnout v řešeném území dostatečný rozsah zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení. 

  Území obce Josefov neleží v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose vymezené v ZÚR KK. Území 

obce neleží ani v žádné specifické oblasti vymezené v ZÚR KK. 

 

 ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy bydlení formou individuální výstavby: 

- 1 RD = 1 BJ = 1.500 m
2
, velikost bytové domácnosti 3,0 obyv. / byt.  Velikost území pro 1 RD 

je navržen v takovém rozsahu na základě odst. (1i) § 19 stavebního zákona, v platném znění, 

a rovněž z důvodu venkovského charakteru zástavby obce, který předpokládá větší 
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hospodářské zázemí u RD a zároveň zohledňuje požadavek na výsadbu ovocných stromů u 

RD, které není možno s úspěchem sázet na menších parcelách, a přitom stromy tvoří 

nedílnou součást venkovské zástavby, venkovské krajiny a krajiny bezprostředně přiléhající. 

Rovněž je třeba mít na paměti, že součástí ploch bydlení i smíšeného bydlení jsou veřejná 

prostranství, parkoviště, víceúčelová sportoviště, stavby technické infrastruktury a to až do 

rozsahu 25 % vymezených zastavitelných ploch. Všechny tyto jiné aktivity ve svém důsledku 

snižují skutečnou výslednou velikost pozemku 1 RD. Navíc ekonomický rozvoj v území je 

zaměřen na turistický ruch. A právě na plochách bydlení jsou často provozována malá 

ubytovací a stravovací zařízení, která ve svém důsledku rovněž snižují skutečnou výměru 

vlastního pozemku pro výstavbu RD. Kobercová výstavba RD na nepřiměřeně malých 

pozemcích vede k vytvoření „sídelní kaše“ bez jakéhokoliv zázemí veřejných prostranství, což 

má logicky negativní vliv na vytváření podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území a 

dochází tak k ohrožení kvalitních podmínek života generací budoucích, což je v rozporu 

s odst. (1) § 18 stavebního zákona, v platném znění. 

 

 ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy smíšené obytné formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ = 2.300 m
2
, velikost bytové domácnosti 3,0 obyv. / byt. Součástí domů je 

provozovna řemesel a nevýrobní služby, zejména pro turistický ruch, hospodářské skladové a 

provozní zázemí, manipulační plochy, parkoviště pro zákazníky, ale i klidové zázemí bytu – 

okrasná nebo produkční zahrada, garáže, místní komunikace jako veřejná prostranství. 

ÚP navrhuje poměr plochy bydlení ku smíšeným plochám bydlení 15 : 1.  

Rozvoj území obce je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu. Z důvodu ochrany 

ZPF před rozdrobeností nekoordinovanou nahodilou výstavbou jednotlivých izolovaných RD 

na rozsáhlých vymezených zastavitelných plochách bydlení  jsou po dohodě obce i 

pořizovatele vybrané zastavitelné plochy bydlení specifické venkovské podmínečně 

zastavitelné (BV1). Tyto zastavitelné plochy specifického bydlení Z1, Z18, Z21 a Z54 

v Josefově, Z29 v Radvanově a Z42 v Luhu nad Svatavou jsou podmínečně využitelné 

k rozvoji až po prokázání využití 75 % ostatních zastavitelných ploch bydlení (BV) vždy 

v každém sídle. Tato podmínka se nevztahuje na výstavbu oplocení, na dopravní ani 

technickou infrastrukturu. V řešeném území je vymezeno takto podmínečně využitelných 

zastavitelných 9,19 ha v Josefově, 5,94 ha v Radvanově, 0,56 ha v Luhu nad Svatavou, 

celkem 15,7 ha. 

 

 Odborné posouzení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení: 

 Požadavky vyplývající z demografického vývoje: 

nárůst o 25 % obyvatel = 93 obyvatel = 31 bytů, z toho 29 bytů v RD = 4,2 ha, 2 byty ve smíšeném 

bydlení = 0,46 ha, celkem 4,66 ha zastavitelných ploch  

 Požadavky z nechtěného soužití: 

nárůst o 20 bytů, z toho 19 bytů v RD = 2,85 ha, 1byt ve smíšeném bydlení = 0,23 ha, celkem 3,1 ha 

zastavitelných ploch 

 Požadavky vzhledem k poloze obce v systému osídlení: 

  Obec Josefov neleží v žádné rozvojové ose ani rozvojové oblasti vymezené v ZÚR KK, neleží ani 

v žádné specifické oblasti. Přesto v obci hraje migrace obyvatel podstatnou roli, přičemž určující 

podmínkou migrace je možnost získání levného bydlení v kvalitní krajině a perspektivního zaměstnání 

v daném regionu. Obě podmínky obec Josefov splňuje. Právě vzhledem k současné situaci v obci, k 

doloženým výsledkům sčítání lidu, domů a bytů 2011 a počtu obyvatel k 31.12.2014 na pozadí rozvoje 
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regionu je třeba zohlednit hodnoty území obce Josefov a navýšit potřeby rozvojových ploch bydlení 

z pohledu očekávané migrace obyvatel:  

nárůst o 35 % obyvatel = 130 obyvatel = 44 byty, z toho 41 byty v RD = 6,15 ha a 2 byty ve smíšeném 

bydlení  = 0,46 ha, celkem 6,61 ha. 

 Požadavky na sanace území zejména vzhledem k záplavovému území: 

Nárůst o 10 % bytů = 13 bytů, z toho 12 bytů v RD = 1,8 ha, 1 byt ve smíšeném bydlení = 0,23 ha, 

celkem 2,03 ha 

 Celkem zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení: 16,4 ha 

 Rezerva pro zvláštní situace: 10 % = 1,64 ha 

 

 Celková potřeba zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce: 18,0 ha 

  ÚP navrhuje celkem 30,3 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, z toho 24,14 ha dříve 

schválených ploch bydlení a 1,45 ha dříve schválených ploch smíšeného bydlení, celkem tedy 25,59 

ha dříve schválených zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení. Těchto 30,3 ha navržených 

zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení v ÚP nelze považovat z jednostranného pohledu 

tohoto posouzení dle metodického pokynu za přiměřené a odůvodněné řešení. Při posuzování 

přiměřenosti návrhu zastavitelných ploch v ÚP Josefov je však třeba zohlednit několik specifických 

aspektů: 

- z 30,3 ha navrhovaných ploch bydlení a smíšeného bydlení je 25,59 ha dříve schválených v ÚPO 

Josefov, výstavba RD v řešeném území plynule pokračuje, v současné době je v území rozestavěno 5 

RD, další 2 RD jsou dokončené těsně před kolaudací. Všech těchto 7 RD je dosud zahrnuto do 

zastavitelných ploch, 

- orgán ochrany ZPF schválil ve svém stanovisku k návrhu ÚP po uskutečněné podrobné prohlídce 

území a následné dohodě s obcí za účasti pořizovatele takto upravené a zapracované rozvojové 

plochy, 

- odborné posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bylo pro ÚP Josefov zpracováno až jako 

součást úpravy návrhu ÚP před veřejným projednáním v červenci 2013 na základě velké novely 

stavebního zákona k 1.1.2013, 

- obec i pořizovatel na základě předloženého posouzení pružně reagovaly a dohodly se na velkém 

rozsahu podmínečně zastavitelných rozvojových ploch specifického bydlení (BV1 - celkem 15,7 ha), 

které ve svém důsledku sníží rozlohu reálně okamžitě zastavitelných ploch bydlení z navržených 30,3 

ha pouze na 14,6 ha. 

  Tyto neomezeně a hlavně okamžitě využitelné zastavitelné plochy bydlení (bydlení – v rodinných 

domech – venkovské: BV) ve sníženém rozsahu 14,6 ha představují 81 % požadovaných 

zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení dle zpracovaného odborného posouzení. Z výše 

nastíněných zcela specifických důvodů lze považovat takto vymezených 30,3 ha zastavitelných ploch 

bydlení a smíšeného bydlení (z toho podmínečně zastavitelných specifických ploch bydlení 15,7 ha) 

za zcela přiměřené, opodstatněné a odůvodněné řešení. 

 

B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch v ÚP Josefov 

  Z přehledných tabulek zastavitelných ploch v kap. 10.1. textové části odůvodnění ÚP  řešených v ÚP 

vyplývá, že 57,5 % všech zastavitelných ploch je jiné funkce než bydlení a smíšené bydlení: 

ÚP dále řeší tento rozsah zastavitelných ploch: 

* Občanské vybavení: 3,3 ha 

Naprostá většina zastavitelných ploch občanského vybavení je dříve schválených. Jedinou nově 

vymezenou rozvojovou plochou občanského vybavení je Z53 v Josefově pro specifické plochy 
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občanského vybavení pouze pro pořádání kulturních a společenských akcí. Plocha Z53 je vymezena 

na místě původně v ÚPO stabilizovaném stávajícím sportovišti, které však neslouží ke svému účelu 

v plném svém rozsahu. V ÚP bylo proto stávající sportoviště výrazně zmenšeno v hranicích ZÚ a 

zbývající přilehlý porost TTP, který je již dnes příležitostně užíván pouze pro občasné společenské 

akce, je řešen jako zastavitelná plocha Z53 (OX3). 

* Veřejná prostranství: 2,68 ha 

Navržená veřejná prostranství řeší jak nové místní komunikace a shromažďovací prostor v Josefově 

pro občany, tak i plochy veřejně přístupné sídelní zeleně na veřejných prostranstvích (PV, ZV, PX1, 

PX2). 

* Rekreace: 1,19 ha 

Jako zastavitelné plochy rekreace řeší ÚP zahrádkovou osadu v Luhu nad Svatavou a to ve výrazně 

zmenšené rozloze oproti řešení ÚPO ve prospěch RBC 10109. Tato plocha rozšiřuje v Luhu nad 

Svatavou již stávající zahrádkovou osadu a je v území řešena v souladu s charakterem sídla i 

celkovou urbanistickou koncepcí rozvoje řešeného území. 

* Doprava: 5,05 ha 

Zastavitelné plochy dopravy řeší především změny v systému krajských komunikací II. a III. třídy, dále 

místní komunikace v krajině i parkoviště v Hřebenech. 

* Výroba, smíšená výroba: 2,96 ha 

Plochy výroby jsou v ÚP řešeny ve zcela nových polohách: Z19 v Josefově je řešena pro 

zemědělskou výrobu, Z35 u Radvanova představuje vlastně náhradu za dříve schválenou 

zastavitelnou plochu drobné výroby v Josefově u parku Novorozenců, která byla v tomto ÚP zrušena a 

změněna na zastavitelnou plochu smíšeného bydlení a rezervu pro občanské vybavení R1. Na této 

zastavitelné ploše lehkého průmyslu Z35 o rozloze 1,69 ha bude vytvořeno 35 nových pracovních 

míst, což zcela jistě nepokryje potřebu očekávaného nárůstu počtu obyvatel řešeného území. 

* Zeleň: 25,41 ha 

  Zastavitelné plochy specifické veřejně přístupné sídelní zeleně (ZX1, ZX2) jsou největší rozvojovou 

plochou v území. Jedná se o plochu historického parku v sídle Hřebeny (Z52). Tato specifická plocha 

zeleně je řešena pro zcela konkrétní záměr rozvoje turistického ruchu spojeného s rekonstruovaným 

areálem hradu a zámku Hartenberg. Dalším druhem ploch s rozdílným způsobem využití pro zeleň je 

plocha zeleně – se specifickým využitím – park Novorozenců (ZX2), který ÚP navrhuje na ploše Z17 

jako rozšíření stávajícího plně funkčního a dnes již prostorově stísněného parku na okraji Josefova.  

 

  Z uvedeného přehledu jasně vyplývá, že i veškeré ostatní navržené rozvojové zastavitelné plochy 

pro občanské vybavení, veřejná prostranství, rekreaci, dopravu, výrobu i zeleň jsou přiměřené a 

odpovídají velikosti obce, jejím možnostem rozvoje i potřebám jejích budoucích generací.    

 

 

12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 

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

JEJICH VYMEZENÍ 

 

  ÚP navrhuje tyto skutečnosti nadmístního charakteru, které nejsou řešeny v ZÚR KK: 

- stávající areál pily Herkules (VL) na jižním okraji řešeného území včetně zastavitelných ploch Z37 

(VL) pro rozšíření tohoto areálu budou odkanalizovány splaškovou kanalizací do kanalizačního 

systému města Habartov, kde budou i likvidovány, 

- regionální cyklostezka podél řeky Svatavy, řešeno jako VPS VD3 s možností pouze vyvlastnění, 
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- obec a všechna 3 sídla v území budou postupně plynofikována a to STL plynovodem z Kluče, 

z místní části sousedního města Habartov. 

 

 

13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA   

 

13.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF 

 

 Úvod: 

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

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

metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 2011. 

  Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený výkres grafické části ÚP v. č. 

2 Hlavní výkres M 1:5 000. 

  Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v upraveném výkresu grafické části odůvodnění ÚP: v. č. 3 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu , M 1:5 000. 

 

  V těchto výkresech je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 31.3.2013 dle stavebního zákona          

č. 183/2006 Sb., v platném znění. Hranice ZÚ byla převzata z datové sady ÚAP předané MÚ Sokolov 

jako pořizovatele a dále byla korigována stanoviskem DO ochrany ZPF. 

  Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru 

nemovitosti poskytnuté obcí. Řešené území se nachází na k. ú. Radvanov a k.ú. Luh nad Svatavou.  

Na území obce je vymezen regionální a lokální ÚSES. Regionální ÚSES je zapracován dle ZÚR KK. 

Severní část území obce leží v CHOPAV Krušné hory. 

   

*  Klimatické poměry 

  Východní část území spadá do mírně teplé a mírně suché oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 7. 

Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7 – 8 °C, průměrné roční srážky dosahují 400 - 450 mm, 

oblast je tedy spíše srážkově podprůměrná, západní hranice řešeného území spadá do mírně teplé 

(až teplé) a vlhké oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 3. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7,5 – 

8,5 °C, průměrné roční srážky dosahují 700 - 900 mm, oblast je tedy spíše srážkově nadprůměrná, 

severozápadní a centrální část řešeného území spadá do mírně teplé a vlhké oblasti, dle Quitta jde o 

oblast MT 4. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 6 – 7 °C, průměrné roční srážky dosahují 650 

– 750 mm, oblast je tedy spíše srážkově nadprůměrná. 

 

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek 

- HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách 

a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou 

s dobrými vláhovými poměry; 

- HPJ 32 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách 

a výlevných kyselých horninách, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího 

písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách; 

- HPJ 37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 

kamenité, v hloubce 0,3m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí); 
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- HPJ 39 - nevyvinuté půdy na všech horninách, s velmi mělkou humusovou vrstvou (do 0,1 m) na 

málo zvětralé skále, většinou (kromě vlhkých oblastí) výsušné; 

- HPJ 47 - oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě 

kamenité, náchylné k dočasnému zamokření; 

- HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) 

s výjimkou hornin v HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, 

dočasně zamokřené; 

- HPJ 53 - oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru, středně těžké, 

s těžkou sponou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené; 

- HPJ 58 - nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně 

příznivé, po odvodnění příznivé; 

- HPJ 67 - glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi 

těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky; 

- HPJ 68 - glejové půdy zrašeliněné, glejové půdy, středně těžké až velmi těžké, jíly, koluviální 

sedimenty, smíšené svahoviny, úzká deprese; 

- HPJ 72 - glejové půdy zrašeliněné a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou podzemní vody 

trvale blízko povrchu - výrazně zamokřené. 

 

  Tabulková část je zpracována v tabulce č. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond, str. 1 - 2 pro celé správní území obce a je přiložena k této kapitole 

13.1 textové části odůvodnění návrhu ÚP Josefov. 

   

V těchto tabulkách je uvedeno: 

- číslo lokality záboru zemědělského půdního fondu, 

- způsob využití plochy, 

- katastrální území: - Luh = Luh nad Svatavou, 

      - Radv. = Radvanov, 

- celkový zábor ZPF v ha, 

- zábor ZPF podle jednotlivých kultur v ha, 

- zábor ZPF podle tříd ochrany v ha, 

- předchozí zábor v ha. 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Josefov před veřejným projednáním 

provedl projektant tyto úpravy lokalit záboru ZPF: 

- 2 (Z2) – plocha byla rozšířena o část lok. 19 

- 3 (Z4) – plocha byla rozšířena 

- 14 (Z17) – plocha byla přeřazena z veřejných prostranství do ploch zeleně ZX3, označení lokality 

bylo ponecháno 

- 19 (Z22) – plocha byla zmenšena 

- 21 (Z24) – plocha byla zmenšena 

- 22 (Z25) – plocha byla zmenšena 

- 23 (Z26) – plocha byla úplně zrušena 

- 28 (Z32) – plocha byla úplně zrušena 

- 34 (Z39) – plocha byla zvětšena a upravena hranice ZÚ 

- 35 (Z40) – byly upravena hranice ZÚ 

- Z41 – plocha byla zrušena 
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- 38 (Z44) – plocha byla zmenšena 

- 42 (Z50) – plocha byla zmenšena 

- 43 (Z53) – nově zařazená lokalita mimo ZÚ ve vazbě na skutečný rozsah sportoviště v Josefově 

 

 Na základě dohody obce s pořizovatelem nad výsledky odborného posouzení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení (kap. 11 textové zprávy 

odůvodnění) provedl projektant tyto úpravy lokalit záboru ZPF jako součást úpravy návrhu 

ÚP před řízením: 

- do celého ÚP byla zapracována navržená podmínka využití území: Vybrané zastavitelné plochy 

bydlení – specifické venkovské (BV1) Z1, Z18 a Z21 v Josefově,  Z29 v Radvanově,  Z42 v Luhu 

nad Svatavou a Z50 v Hřebenech jsou podmínečně využitelné k rozvoji až po prokázání využití 

min. 75 % součtu ostatních zastavitelných ploch bydlení (BV) vždy v jednotlivých sídlech. Tato 

podmínka se nevztahuje na výstavbu oplocení, na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

   

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným 

projednáním provedl projektant tyto práce: 

- na pozemku p.č. 59/7 v k.ú. Radvanov, v sídle Radvanov byla vymezena nová zastavitelná plocha 

Z57 pro park (ZV) 

- severní část zastavitelné plochy Z25 (BV) p.č. 187/2 a 187/7 v k.ú. Radvanov byla nově vymezena 

jako další nová zastavitelná plocha Z54 pro bydlení specifické BV1 s odloženým zahájením 

výstavby 

- původní zastavitelná plocha Z50 pro BV1 byla zrušena a nahrazena novou zastavitelnou plochou 

Z55 pro BV v původním plošném rozsahu jako Z50 

- v Hřebenech na části pozemku p.č. 328 v k.ú. Luh nad Svatavou je vymezena nová zastavitelná 

plocha Z56 pro TI pro navrženou ČOV Hřebeny, na kanalizaci včetně ČOV Hřebeny bylo vydáno 

stavební povolení, ve vazbě na tuto skutečnost byl přepracován návrh koncepce splaškové 

kanalizace v Hřebenech 

- v tabulkové části vyhodnocení záborů ZPF byly odlišeny zastavitelné plochy bydlení BV1 

s odsunutým zahájením možnosti výstavby 

- do v.č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1:5 000, byla v elektronické podobě 

doplněna čísla pozemků, vyhotovené výkresy č. 3 zůstaly i nadále bez čísel pozemků 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním provedl projektant tyto 

úpravy lokalit záboru ZPF: 

- u lokality záboru 12 (Z15) dříve DS, byla změněna funkce na PV, rozsah i poloha lokality zůstaly 

zachovány, celková bilance vynětí ze ZPF zůstala tedy zachována z předchozí etapy 

 

  Stanovením podmínky podmíněného odsunutého zahájení výstavby na plochách BV1 se v řešeném 

území výrazně snížil rozsah okamžitě zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení z 30,3 ha 

pouze na 14,6 ha. 

  ÚP Josefov navrhuje tyto rozvojové plochy v jedné etapě bez udání časového horizontu. 

 

SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH 

Obec Josefov 

* Zastavitelné plochy 

Z1 – plocha bydlení v severozápadní části obce – BV1 
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Z2 – plocha bydlení mezi zástavbou v severozápadní části obce – BV 

Z3 – plocha bydlení na severním okraji obce u silnice III/21030 – BV 

Z4 – plocha bydlení na severním okraji obce – BV 

Z5 – plocha smíšená obytná v severní části obce u ČOV – SV 

Z6 – plocha technické infrastruktury jako rozšíření stávající ČOV – TI 

Z7 – plocha dopravy jako rozšíření místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou 

– DS 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba střední části obce – BV 

Z9 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace ve střední části obce – PV 

Z10 – plocha bydlení u rybníčka – BV 

Z11 – plocha veřejného prostranství jako shromažďovací prostor u požární zbrojnice – PV 

Z12 – plocha občanského vybavení v centrální části obce – OM 

Z13 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace v západní části obce – PV 

Z14 – plocha smíšená obytná v západní části obce – SR 

Z15 – plocha veřejného prostranství za OÚ - PV 

Z16 – plocha bydlení v centrální části obce u OÚ – BV 

Z17 – plocha zeleně specifické jako rozšíření parku Novorozenců - ZV 

Z18 – plocha bydlení jako dostavba východní části obce – BV1 

Z19 – plocha výroby ve východní části obce – VZ 

Z20 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako izolační pás zeleně ve východní části obce 

– PX2 

Z21 – plocha bydlení za kapličkou – BV1 

Z22 – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace v jihozápadní části obce – DS 

Z23 – plocha bydlení v jihovýchodní části obce – BV 

Z24 – plocha bydlení v jižní části obce východně od silnice III/21030 – BV 

Z25 – plocha bydlení v jižní části obce západně od silnice III/21030 – BV 

Z27 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace za kapličkou – PV 

Z28 – plocha dopravy jako místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Radvanov - DS 

Z53 - plocha občanského vybavení se specifickým využitím pro pořádání kulturních a společenských 

akcí  u hřiště v Josefově – OX3 

Z54 – plochy bydlení v jižní části obce – BV1 

 

Sídlo Radvanov 

Z29 – plocha bydlení ve východní části sídla – BV1 

Z30 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení v severní části sídla – PX1 

Z31 – plocha bydlení jako dostavba historické návsi – BV 

Z33 – plocha dopravy jako přeložka silnice III/21031 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice 

II/181 – DX 

Z34 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla – BV 

Z35 – plocha výroby a skladování jako průmyslová zóna jižně od sídla – VL 

Z36 – plocha dopravy jako přeložka silnice II/181 – DS 

Z37 – plocha výroby a skladování jako rozšíření areálu dřevovýroby při jižní hranici řešeného území – 

VL 

Z57 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení u Prasečáku – ZV 
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* Plochy přestavby 

P1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako obnova historického parku na návsi včetně 

sanací garáží – ZV 

 

Sídlo Luh nad Svatavou 

* Zastavitelné plochy 

Z38 – plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV v severní části sídla – TI 

Z39 – plocha rekreace jako zahrádkářská osada bez možnosti umístění chatek – RZ2 

Z40 – plocha bydlení jako dostavba jižní části sídla pod přejezdem – BV 

Z42 – plocha bydlení jako dostavba západní části sídla nad přejezdem – BV1 

Z43 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla nad přejezdem – BV 

Z44 – plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla - SV 

 

Sídlo Hřebeny 

* Zastavitelné plochy 

Z45 – plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu hradu a zámku Hartenberg – OX2 

Z46 – plocha občanského vybavení jako lesní restaurace v severní části sídla – OX2 

Z47 – plocha bydlení nad statkem v západní části sídla – BV 

Z48 – plocha bydlení nad statkem naproti bývalému vodojemu v západní části sídla – BV 

Z49 – plocha dopravy jako parkoviště v centrální části sídla – DS 

Z51 – plocha bydlení u bývalé školy ve východní části sídla – BV 

Z52 – plocha zeleně specifické jako historický zámecký lesopark – ZX1 

Z55 – plocha bydlení naproti dvojdomkům v jihozápadní části sídla – BV 

Z56 – plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV na východě sídla – TI 

 

* Plochy přestavby 

P2 – plocha občanského vybavení jako přestavba statku – OX1 

P3 – plocha smíšená obytná jako přestavba bývalé drážní budovy – SV 

P4 – plocha občanského vybavení jako přestavba areálu bývalého zámeckého pivovaru – OX2 

P5 – plocha občanského vybavení jako obnova areálu hradu a zámku Hartenberg včetně Cikánského 

dvora – OX2 

P6 – plocha občanského vybavení jako přestavba bývalého špýcharu a bývalé školy – OM 

 

Plochy změn v krajině 

K1 – sanace a rekultivace části rušené silnice III/21233 – NZ 

K2 – přírodní letní dětský tábor na Poslední šanci – NSxvo, NSx 

K3 – výsadba skupiny mimolesní zeleně jako založení prvku ÚSES  LBK 1 – NSzpv 

K4 – založení remízků a pásů křovin jako založení prvku ÚSES LBK 3 s protierozní funkcí – NSzpkv 

K5 – změna orné půdy na TTP a skupinová dosadba mimolesní zeleně jako založení prvku ÚSES 

LBK 6 s protierozní funkcí – NSzp 

 

ÚZEMNÍ REZERVY 

R1 – územní rezerva pro občanské vybavení v západní části obce – OM 

R2 - územní rezerva pro výhledovou vodní nádrž Hřebeny dle ZÚR KK – W 
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  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle společného 

metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR. Na základě tohoto doporučení nejsou některé 

rozvojové plochy předmětem předpokládané bilance vynětí ZPF. Projektant proto vypracoval 

jednoduchou přehlednou tabulku,  ve které je uveden přehled všech rozvojových ploch dle ÚP (Z1 – 

Z25, Z27– Z31, Z33 – Z40, Z42 – Z49, Z51 – Z57, P1 – P6, K1 – K5) a jejich vztah 

k předpokládanému bilancovanému záboru ZPF (1 – 13, 15 - 22, 24 – 26, 29 – 33, 35 – 41, 43 – 45). 

Zároveň jsou v této přehledné tabulce i uvedena čísla lokalit bilancovaných záborů ZPF, která jsou 

uvedena na v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, v grafické části odůvodnění.  

 

ČÍSLO 

ROZVOJOVÉ 

PLOCHY DLE 

ÚP 

FUNKCE ČÍSLO ZÁBORU 

ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU 

(PODMÍNKY 

VYUŽITÍ) 

POZNÁMKA: 

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M
2
 

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE 

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

D) PLOCHY PŘESTAVBY – 

NEVYHODNOCUJE SE 

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO 

TRVALÁ SOUČÁST ZPF – 

NEVYHODNOCUJE SE 

 

    

Obec Josefov 

Z1 Bydlení 1 (plocha 

podmínečně 

zastavitelná) 

 

Z2 Bydlení 2 C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z3 Bydlení  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z4 Bydlení 3  

Z5 Smíšené obytné 4  

Z6 Technická 5 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 
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infrastruktura ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z7 Dopravní 

infrastruktura 

6a, 6b, 6c, 6d F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z8 Bydlení 7a, 7b  

Z9 Veřejná 

prostranství 

8  

Z10 Bydlení  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z11 Veřejná 

prostranství 

 A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M
2
 

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z12 Občanské 

vybavení 

9 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z13 Veřejná 

prostranství 

10  

Z14 Smíšené obytné 11  

Z15 Veřejná 

prostranství 

12  

Z16 Bydlení 13  

Z17 Zeleň  G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO 

TRVALÁ SOUČÁST ZPF – 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z18 Bydlení 15a, 15b (plocha 

podmínečně 

zastavitelná) 

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z19 Výroba a 

skladování 

16 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z20 Veřejná 

prostranství 

17  

Z21 Bydlení 18 (plocha 

podmínečně 

zastavitelná) 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z22 Dopravní 

infrastruktura 

19a, 19b C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 
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F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z23 Bydlení 20  

Z24 Bydlení 21a, 21b  

Z25 Bydlení 22 C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z27 Veřejná 

prostranství 

24 C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z28 

 

 

 

Dopravní 

infrastruktura 

 

 

 

25a, 25b C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

Z53 Občanské 

vybavení 

 G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO 

TRVALÁ SOUČÁST ZPF – 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z54 Bydlení 43 (plocha 

podmínečně 

zastavitelná) 

 

 

Sídlo Radvanov 

 

Z29 

 

Bydlení 

 

26 (plocha 

podmínečně 

zastavitelná) 

 

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z30 Veřejná 

prostranství 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z31 Bydlení  C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z33 Dopravní 

infrastruktura 

29a, 29b 

(specifické využití) 

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M
2
 

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 
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Z34 Bydlení 30a, 30b F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z35 Výroba a 

skladování 

31  

Z36 Dopravní 

infrastruktura 

32a, 32b 

(specifické využití) 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z37 Výroba a 

skladování 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

Z57 Veřejná 

prostranství 

45 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Sídlo Luh nad Svatavou 

Z38 Technická 

infrastruktura 

33  

Z39 Rekreace  G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO 

TRVALÁ SOUČÁST ZPF – 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z40 Bydlení 35  

Z42 Bydlení 36 (plocha 

podmínečně 

zastavitelná) 

 

Z43 Bydlení 37  

Z44 Smíšené obytné 38 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

Sídlo Hřebeny 

 

Z45 

 

Občanské 

vybavení 

 

39 

 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z46 Občanské 

vybavení 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z47 Bydlení 40 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z48 Bydlení  F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z49 Dopravní 41  
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infrastruktura 

Z51 Bydlení  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

 

Z52 Zeleň  F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO 

TRVALÁ SOUČÁST ZPF – 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z55 Bydlení 44 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

Z56 Technická 

infrastruktura 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

Plochy přestavby 

Sídlo Radvanov 

P1 Veřejné 

prostranství - 

zeleň 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

 

Sídlo Hřebeny 

P2 Občanské 

vybavení 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

P3 Smíšené obytné  F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

 

P4 Občanské 

vybavení 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

P5 Občanské 

vybavení 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 
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ZÁBORU ZPF 

 

P6 Občanské 

vybavení 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

 

Plochy změn v krajině 

K1 NZ, NP  E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

K2 NSxvo, NSz  E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

K3 NSzpv  E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

K4 NSzpkv  E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

K5 NSzp  E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

 

     Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského 

půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské 

půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně. 

 vybrané rozvojové plochy jsou řešeny na ostatní ploše a nepředstavují zábor ZPF: Z30, Z37, Z46, 

Z48, Z56, P2, P4, P5, P6 

 vybrané rozvojové plochy leží na ZPF v ZÚ, ale dle metodického pokynu MMR a MŽP 

nepředstavují bilancovaný zábor ZPF: Z3, Z10, Z11, Z31, Z51, P1, P3 

 vybrané rozvojové plochy budou i nadále trvalou součástí ZPF, bez trvalých staveb a nepředstavují 

zábor ZPF: Z17, Z53, Z39, část Z52, K1, K2, K3, K4, K5 

 

  Navrženým rozvojem území je zabírán ZPF v rozsahu 31,65 ha. Většina zastavitelných ploch 

řešených v ÚP je zároveň řešena i v  ÚPO: předchozí zábor ZPF činí 24,25 ha (76,6 %).    

  Ve struktuře odjímaného ZPF v rozsahu 31,65  ha dle ÚP převládá zábor orné půdy 21,39 ha 

(67,6%) nad záborem TTP 9,8 ha  (30,9 %). Zahrad je odjímáno 0,48 ha (1,5 %). Výstavba je 

soustředěna  také na ostatní plochy a na dostavbu proluk v ZÚ. 

   Ve struktuře odjímaného ZPF dle tříd ochrany je zábor ZPF rozložený na tyto třídy ochrany ZPF: V. 

třída ochrany: 4,6 ha = 14,5 %, IV. třída ochrany: 14,5 ha = 45,9 %, III. třída ochrany 5,2 ha = 16,5 %, 

II. třída ochrany: 2,2 ha = 7,0 %, I. třída ochrany: 5,1 ha = 16,1 %. 

   Největší navrhovanou funkční plochou je kromě zeleně, která je bez záboru ZPF, bydlení o rozsahu: 

22,46 ha ZPF, z toho 2,29 ha ZPF (10,2 %) v V. třídě, 10,03 ha  ZPF (44,4 %) v IV. třídě, 3,60 ha ZPF 

(16 %) ve III. třídě, 2,15 ha ZPF (9,6 %) v II. třídě a 4,3 ha ZPF (19,1 %) v I. třídě. Většina z těchto 

navrhovaných ploch pro bydlení byla řešena v ÚPD. Jedná se o lokality 1 (Z1), 2 (Z2), Z3, 3 (Z4), 7 
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(Z8), 15 (Z18), 18 (Z21), 21b (část Z24), 22 (Z25), 26 (Z29), Z31, 30a, b (Z34), 36 (Z42), 37 (Z43), 

Z51. Další největší funkční plochou jsou plochy dopravy: navržen zábor 2,4 ha ZPF, z toho 0,26 ha  

ZPF v V. třídě, 1,73 ha ZPF ve IV. třídě, 0,19 ha ZPF v III. třídě ochrany ZPF, 0,03 ha ZPF v II. třídě 

ochrany ZPF a 0,18 ha ZPF v I. třídě ochrany ZPF. Z těchto navrhovaných ploch dopravy byla většina 

řešena v ÚPD, navrhovaná lokalita 32a, 32b (Z36) je přebírána ze ZÚR KK. Dále jsou v ÚP řešeny 

plochy výroby 1,9 ha ve III. a IV. třídě ochrany ZPF, plochy smíšené obytné 1,64 ha v I., IV. a V. třídě 

ochrany ZPF, plochy veřejných prostranství 2,04 ha ve III., IV. a V. třídě ochrany ZPF, plochy 

občanského vybavení 0,93 ha ve IV. třídě ochrany ZPF, plochy technické infrastruktury 0,27 ha ve II. a 

V. třídě ochrany ZPF. 

 

  Blíže k některým rozvojovým plochám řešeným ÚP, které však nepředstavují bilancovaný zábor ZPF, 

a tedy nejsou předmětem bilancovaného záboru ZPF: 

* Plochy zeleně: 

 Plocha zeleně Z52 – rozloha 24,69 ha – lesopark (ZX1), který není předmětem bilancovaného 

záboru ZPF, a to z těchto důvodů: 

plocha lesoparku Z52 je řešena zejména na lesní půdě a na 1,87 ha TTP V. třídy ochrany, jako trvalá 

součást PUPFL i ZPF, zbytkové území ZPF nevhodné pro zemědělskou činnost mezi lesem, ZÚ a 

komunikací, na ploše lesoparku je možné umisťovat pouze dočasné stavby s ohledem na krajinný ráz 

a realizovat obnovu pouze historických skutečností v rozsahu dle stabilního katastru, podrobným 

rozborem stabilního katastru obce Josefov bylo zjištěno, že veškeré historické domy v ploše 

lesoparku, (domek hrázného, dům porybného) se nacházejí mimo ZPF na lesní půdě nebo na ostatní 

ploše. Pro navrženou plochu lesoparku u sídla Hřebeny byl vytvořen specifický samostatný regulativ 

ZX1, 

 Plocha zeleně Z17 – 0,72 ha – park novorozenců (ZX2) není předmětem bilancovaného záboru 

ZPF, a to z těchto důvodů: park Novorozenců je přírodního charakteru na TTP pouze s výsadbou 

stromů, bez zpevněných komunikací, bez jakýchkoliv trvalých staveb, TTP je v ploše parku udržován, 

plocha Z17 navazuje na stávající park Novorozenců a dále ho rozšiřuje, pro park Novorozenců byl 

vytvořen specifický regulativ  ZX2. Obě plochy zeleně Z17 a Z52 nejsou tedy předmětem bilance 

odnětí ZPF. 

* Plochy občanského vybavení: 

 Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX3) Z53: tato plocha představuje zcela 

specifický druh plochy určené pouze pro občasné pořádání kulturních akcí obce, bez trvalých 

staveb, bez oplocení, na TTP, bez hrubých terénních úprav. Na základě těchto skutečností 

zůstane takto vymezená zastavitelná plocha Z53 trvalou součástí ZPF a není tedy předmětem 

bilance záboru ZPF. 

* Plochy změn v krajině: 

 ÚP navrhuje v sídle Hřebeny dvě plochy změn v krajině jako přírodní letní dětský tábor na 

Poslední šanci (K2) pouze k sezónnímu krátkodobému využívání bez trvalých staveb, bez 

hrubých terénních úprav a bez oplocení. Tyto 2 plochy budou i nadále součástí ZPF. 

 ÚP navrhuje na území obce další plochy změn v krajině, které řeší založení dnes nefunkčních 

prvků ÚSES. Tyto plochy změn v krajině K3, K4, K5 budou i nadále trvalou součástí ZPF a 

nejsou tedy předmětem bilance odnětí ZPF, plochy změn v krajině K4 a K5 mají zároveň i 

protierozní funkci. 

 Plocha změny v krajině K1 řeší sanaci a rekultivaci rušeného úseku silnice III. třídy, který bude 

zemědělskou rekultivací navrácen zpět do ZPF – orné půdy nebo TTP ve vazbě na své okolí: 

rozsah 1,02 ha ve IV. třídě ochrany, o tuto rekultivovanou ZPF v rozsahu 1,02 ha bude ve svém 
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důsledku snížen zábor ZPF v ÚP. Jižní úsek K1 bude řešen jako ostatní plochy s mimolesní 

zelení. 

 

* Územní rezervy: 

  ÚP řeší kromě zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině i územní rezervy R1, 

R2, které však pouze naznačují možný budoucí rozvoj území, který bude možný až po vydání změn 

ÚP, které budou řešit převedení územních rezerv do rozvojových ploch. Územní rezervy nejsou 

rozvojové plochy, naopak jsou i nadále trvalou součástí ZPF. 

   

   Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 

a závlahová zařízení apod.)  a o jejich předpokládaném porušení. 

   Na území obce byly v 70. a 80 letech minulého století provedeny meliorační práce za účelem 

zlepšení půdní úrodnosti v jižní, východní a západní části obce. 

    

  ÚP navrhuje tyto rozvojové plochy na ZPF s melioracemi, rovněž většinou řešené v platné ÚPD: 

 

Rozvojová plocha Plocha záboru ZPF ZPF s melioracemi 

Z1 1 2,74 ha 

Z2 2 0,21 ha 

Z13 10 0,08 ha 

Z14 11 0,02 ha 

Z18 15a 0,38 ha 

Z19 16 0,06 ha 

Z21 18 1,02 ha 

Z22 19a,19b 0,71 ha 

Z24 21a, 21b 0,61 ha 

Z25 22 3,41 ha 

Z27 24 0,06 ha 

Z28 25a,25b 0,29 ha 

Z29 26 0,04 ha 

Z34 30a,30b 0,69 ha 

Z54 43 2,96 ha 

Z57 45 1,51 ha 

   

Celkem ÚP řeší zábor 14,79 ha ZPF s provedenými melioracemi. 

 

   Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a 

o jejich předpokládaném porušení. 

  Na území obce se nenachází žádný zemědělský areál. Bývalý areál statku v Hřebenech je v dnešní 

době využíván k agroturistice, ÚP východní část areálu stabilizuje jako plochu občanského vybavení – 

se specifickým využitím – agroturistika a navrhuje jeho další rozvoj přestavbou západní druhé poloviny 

bývalého zemědělského areálu v ZÚ. 

  ÚP navrhuje novou plochu pro umístění zemědělské výroby, lokalita 16 (Z19) ve východní části 

obce, využívaná především pro ustájení a volný výběh pro hospodářská zvířata. Napojení plochy 

zemědělské výroby bude na přilehlou místní komunikaci v severní části rozvojové plochy. 
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 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění 

ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených 

návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení. 

  Většinu území obce tvoří extenzivně využívaný zemědělský půdní fond. Lesní masívy se nacházejí 

především na svazích údolí Svatavy a v západní a severozápadní části území. Východní hranice 

řešeného území je tvořena řekou Svatavou. ÚP respektuje účelové komunikace jako polní, lesní a 

pěší cesty, nové účelové komunikace ÚP nenavrhuje. Na území obce neproběhly žádné pozemkové 

úpravy.   

    Na území obce je vymezen regionální ÚSES, který byl převzat dle ZÚR KK, a lokální ÚSES, který 

byl převzat z ÚAP ORP Sokolov předané odborem stavebním a územního plánování, oddělení 

územního plánování, MÚ Sokolov. Lokální ÚSES je řešen ve vazbě na ÚPO Josefov. Regionální a 

lokální prvky ÚSES byly pro potřeby návrhu ÚP dále upraveny a zpřesněny do podrobnosti katastrální 

mapy. 

  Ekologickou stabilitu v převážně extenzivně zemědělsky využívané kulturní krajině zajišťuje síť prvků 

ÚSES, ÚP zvyšuje ekologickou stabilitu návrhem opatření k založení vybraných dnes nefunkčních 

prvků ÚSES (K3-K5) v kulturní krajině. Plochy změn v krajině K1 – K5 jsou řešeny bez vynětí ze ZPF 

a jsou navrženy jako trvalá součást ZPF.  Návrhem plochy změn v krajině K1 – sanace a rekultivace 

části rušené silnice III/21233 ÚP navrací sanovaný a rekultivovaný úsek silnice III. třídy do ZPF – orné 

půdy nebo TTP v rozsahu 1,02 ha. Plocha změn v krajině K2 je řešena pro krátkodobý letní dětský 

tábor, plocha zůstane i nadále trvalou součástí ZPF. 

 ÚP stabilizuje na území síť cyklotras a navrhuje novou regionální cyklostezku podél řeky Svatavy. 

 

   Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější 

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů. 

     ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci, která je, až na malé výjimky, již 10 let zakotvena v 

ÚPO Josefov, dle kterého se dlouhodobě řídí rozvoj území obce: 

- zohledňuje Územní plán obce Josefov v rozsahu rozvojových ploch, a to zejména ve vztahu na § 

102 stavebního zákona, v platném znění, 

- zapracovává vydané ÚR k 1.1.2013 a to včetně stavebního povolení na kanalizaci a ČOV v 

Hřebenech, 

- ÚP nenavrhuje žádná variantní řešení, rozvoj na území obce Josefov je jednoznačný, ÚP přebírá 

ve velké míře řešení ÚPO Josefov, z ÚPO Josefov ÚP přebírá beze změny již dříve schválené 

lokality záboru ZPF 1 (Z1), 2 (Z2), Z3, 7 (Z8), Z10, 9 (Z12), 15 (Z18), 18 (Z21), 24 (Z27), 27 

(Z31), 30a,30b (Z34), 33 (Z38), 36 (Z42), 37 (Z43), 38 (Z44), Z46, 41 (Z49), ÚP přebírá z ÚPO 

další lokality, které však byly přehodnoceny a ÚP u nich stanovil jiné funkční využití území 5 (Z6), 

8 (Z9), Z11, 10 (Z13), 11 (Z14), 12 (Z15), 14 (Z17), 19a,19b (Z22), 34 (Z39), Z51, 45 (Z57), 44 

(Z55), ÚP navrhuje nad rámec ÚPO tyto lokality 4 (Z5), 6a, 6b, 6c,6d (Z7), 13 (U16), 16 (Z19), 17 

(Z20), 20 (Z23), 25a, 25b (Z28), Z30, 29a, 29b (Z33), 32a, 32b (Z36), Z37, 39 (Z45), 40 (Z47), 

Z48, Z52, 21a (Z24),  

- ÚP respektuje limity využití území, které výrazně omezují rozvoj na území obce: OP regionální 

železnice, PUPFL, záplavové území Q100 řeky Svatavy, aktivní zóna záplavového území, RBC, 

svažitý terén, navržený rozvoj obce nelze umístit jinam, 

- nejkvalitnější ZPF I. a II. třídy se nelze rozvojem území vyhnout, neboť tato kvalitní půda 

zasahuje do ZÚ sídla Luh nad Svatavou a těsně přiléhá k ZÚ Josefova, ÚP na I. a II. třídě 
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ochrany ZPF navrhuje rozvojové plochy zejména v rozsahu předchozího záboru dle ÚPO 

Josefov, 

- kompaktní rozvoj obce Josefov – důraz na bydlení, služby, veřejná prostranství (parky), 

zemědělskou výrobu, 

- kompaktní rozvoj sídla Radvanov – důraz na bydlení, veřejná prostranství (parky),  

- kompaktní rozvoj sídla Luh nad Svatavou – důraz na bydlení, rekreaci, plochy rekreace bez 

trvalých staveb, 

- kompaktní rozvoj sídla Hřebeny – důraz na bydlení a služby pro turistický ruch v těsné 

návaznosti na areál hradu a zámku Hartenberg. 

- stabilizace a rozvoj ploch lehké výroby při jižní hranici řešeného území a rozvoj plochy lehké 

výroby jižně od sídla Radvanov 

- stabilizace plochy pro individuální  rekreaci v obci,  

- stabilizace, rozvoj a revitalizace veřejných prostranství jako ploch parku v obci a sídlech, 

- ochrana údolní nivy toků, 

- ÚP respektuje stanovené záplavové území řeky Svatavy Q100 a její aktivní záplavové území, 

- ÚP vymezuje rozvojové plochy v návaznosti na ZÚ, 

- ÚP vymezuje rozvojové plochy zeleně (lesopark, park Novorozenců) jako trvalá součást ZPF bez 

bilancovaného záboru ZPF v návaznosti na ZÚ, 

- ÚP nenavyšuje fragmentaci krajiny návrhem rozvojových ploch bez návaznosti na ZÚ, ÚP 

navrhuje pouze dvě lokality (lehká výroba 31 (Z35) a silniční koridor 32a, b (Z36) ) bez 

návaznosti na ZÚ, z důvodu komplexního řešení šetrného jak k životnímu prostředí, tak zvyšující 

příznivé životní podmínky, 

- ÚP zpřesňuje koridory pro změny silnic II. a III. třídy dle ZÚR KK (lok. 32 a 29) a řeší je jako 

plochy specifické dopravní infrastruktury určené pouze pro výstavbu tělesa komunikací a dalších 

souvisejících investic, po vybudování komunikací budou nevyužité pozemky lok. 32 a 29 

navráceny zpět do ZPF ve vazbě na okolní krajinu, 

- ÚP upřednostňuje lokality, které byly řešené již v ÚPO a jejich majitelé vynaložili již finanční 

prostředky do přípravy jejich zastavění – jedná se o lok. bydlení 26 (Z29) v Radvanově, která je 

řešena v ÚP, i když leží na kvalitních zemědělských půdách, ve vazbě na tuto lokalitu 26 byla 

v úpravě návrhu ÚP Josefov před řízením zcela zrušena původní lok. 28 (Z32 bydlení 

v Radvanově) na horších zemědělských půdách, 

- ÚP nebyl zpracován ve variantách, ale již při samotném  zpracování návrhu ÚP byly posuzovány 

různé varianty řešení rozvojových ploch, zejména v Radvanově při situování lokality záboru ZPF 

31 (Z35) pro výrobu a skladování, která je řešená jako náhrada za zrušenou rozvojovou plochu 

drobné výroby řešenou v ÚPO uprostřed obce Josefov. Další území, které bylo posuzováno ve 

variantách při přípravě návrhu ÚP jak ve spolupráci s majiteli tak i s obcí, je severní část sídla 

Hřebeny – areál hradu a zámku Hartenberg a východní okraj Luhu nad Svatavou. To vše jsou 

důvody, pro které je řešení ÚP Josefov nejvýhodnější ve srovnání s jinými možnými variantami 

řešení. 
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Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje v souladu se společným 

metodickým doporučením MŽP ČR a MMR ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu. 

Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje: 

  Podrobně zdůvodněny jsou pouze lokality (rozvojové plochy), které dle společného metodického 

doporučení MMR ČR a MŽP ČR z července 2011 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ představují zábor ZPF: 

 

* Obec Josefov 

1 (Z1) – plocha specifického bydlení, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ a komunikaci, zábor 3,05 ha orné 

půda II., IV a V. třída ochrany, plocha zmenšena  o 0,07 ha v jižní části na základě pokynu 

pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením, plocha již částečně připravována na výstavbu RD, 

plocha podmíněně zastavitelná, 

2 (Z2) – plocha bydlení jako dostavba proluky v severozápadní části obce, řešeno v ÚPD, v ZÚ a 

vazba na ZÚ, zábor 0,21 ha orné půdy IV. třída ochrany, plocha rozšířena o 0,16 ha na základě 

pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením, 

3 (Z4) – plocha bydlení jako dostavba severní zástavby obce, řešeno v ÚPD, zbytkové území ZPF 

nevhodné pro zemědělskou výrobu, vazba na ZÚ, zábor 0,72 ha orné půdy V. třída ochrany, plocha 

rozšířena o 0,03 ha ZPF na základě pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením, rozšiřující 

pozemek je ve svahu a pro zemědělské účely je nevyužitelný, 

4 (Z5) – plocha smíšená obytná jako dostavba zbytkového území v severní části obce mezi ZÚ a 

mezí, zábor 0,18 ha, TTP, V. třída ochrany, jedná se o dostavbu severní obytné zástavby v návaznosti 

na plochu ČOV, výstavba bude skutečnost umístění ČOV respektovat, nad rámec ÚPD, 

5 (Z6) – plocha technické infrastruktury k modernizaci a intenzifikaci stávající ČOV Josefov, v ZÚ a v 

návaznosti na ZÚ, zábor 0,23 ha TTP, V. třída ochrany, částečně řešeno v ÚPD, 

6a,6b,6c,6d (Z7) – plocha dopravy jako rozšíření místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh 

nad Svatavou, zábor 0,22 ha TTP, I., II. a V. třída ochrany, jedná se o minimální zábor ZPF potřebný 

k rozšíření již stávající místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou, nad rámec 

ÚPD, 

7a,7b (Z8) – plocha bydlení jako dostavba zbytkového území v centrální části obce, částečně řešeno 

v ÚPD, ve vazbě na ZÚ, zábor 0,65 ha TTP, III. a V. třída ochrany, 

8 (Z9) – plocha veřejného prostranství s místní komunikací, řešeno v ÚPD, zábor 0,08 ha TTP, III. 

třída ochrany, 

9 (Z12) – plocha občanského vybavení jako dostavba zbytkového území mezi zástavbou a 

komunikací v západní části obce, řešeno v  ÚPD, ve vazbě na ZÚ, zábor 0,32 ha TTP, IV. třída 

ochrany, 

10 (Z13) – plocha veřejného prostranství s místní komunikací v západní části obce, řešeno v ÚPD, 

zábor 0,10 ha orná půda, IV. třída ochrany, 

11 (Z14) – plocha smíšená obytná jako dostavba západní části obce ve vazbě na plochu parku, 

řešena v ÚPD, zábor 0,89 ha TTP, vše IV. třída ochrany, 

12 (Z15) – plocha veřejného prostranství za OÚ pro shromažďování obyvatel, v centrální části obce, 

řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 0,10 ha TTP, IV. třídy ochrany,  

13 (Z16) – plocha bydlení jako dostavba zbytkového území mezi zástavbou a komunikací v západní 

části obce, řešeno nad rámec ÚPD, ve vazbě na ZÚ, zábor 0,19 ha TTP, IV. třída ochrany, 

15a, 15b (Z18) – plocha specifického bydlení jako dostavba východní části obce, řešeno v ÚPD, ve 

vazbě na ZÚ, zábor celkem 1,56 ha ZPF, část v k.ú. Luh nad Svatavou, část k.ú. Radvanov, z toho 
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jako orná půda 0,93 ha, TTP 0,61 ha a zahrady 0,02 ha, III. třídy ochrany, plocha podmíněně 

zastavitelná, 

16 (Z19) – plocha zemědělské výroby pro ustájení a volný výběh pro hospodářská zvířata, zábor 0,21 

ha orná půda, III. třída ochrany ZPF, nad rámec ÚPD, 

17 (Z20) – plocha veřejného prostranství s ochranou a izolační zelení jako doplňující ochranné 

opatření k navrhované ploše výroby Z19 , ve vazbě na ZÚ, zábor 0,05 ha orná půda, III. třída ochrany, 

18 (Z21) – plocha specifického bydlení za kapličkou, řešeno v ÚPD, ve vazbě na ZÚ, zábor 1,05 ha 

orná půda, III. třída ochrany, plocha podmíněně zastavitelná, 

19a, 19b (Z22) – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace v obci, v ploše je umístěn skupinový 

vodovod Horka, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 1,0 ha orná půda a zahrady, část v k.ú. Luh nad 

Svatavou, část v k.ú. Radvanov, IV. třída ochrany, plocha navazující na rozvojovou plochu 22 (Z25), 

s níž tvoří jeden ucelený celek,  

20 (Z23) – plocha bydlení jako rozšíření zahrady ke stávajícímu RD, ve vazbě na ZÚ, zábor 0,02 ha 

orná půda, IV. třída ochrany, řešeno nad rámec ÚPD, 

21a, 21b (Z24) – plocha bydlení jako rozšíření zástavby v jižní části obce, část řešena v ÚPD, vazba 

na ZÚ, zábor celkem 0,96 ha ZPF, z toho orná půda 0,74 ha a TTP 0,21 ha, I. a IV. třída ochrany, na 

základě odborného posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch a pokynu pořizovatele k úpravě 

návrhu ÚP před řízením byla plocha zmenšena  o 1,63 ha, rozvojová plocha byla ponechána pouze 

pro doplnění výstavby rovnoběžně ze silnicí III. třídy, jedná se také o plochy obtížně 

obhospodařovatelné z důvodu průběhu odvodňovacího příkopu. 

22 (Z25) - plocha bydlení jako dostavba jižní části obce, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 3,7 ha 

orná půda, IV. třída ochrany, plocha zmenšena o 1,15 ha v jižní části rozvojové plochy na základě 

pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením, na základě požadavku obce a pokynu 

pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním byla severní část plochy 22 

vyčleněna jako lokalita 43 (Z54) pro bydlení podmíněně zastavitelné, jedná se o větší rozvojovou 

plochu s nižším stupněm ochrany ZPF zařazeném do IV. třídy ochrany,  pozemky meliorované 

zemědělské půdy zčásti neobhospodařované s dřevinnými nálety 

24 (Z27) – plocha veřejného prostranství s místní komunikací za kapličkou, řešeno v ÚPD, vazba na 

ZÚ, zábor 0,07 ha orná půda, IV. třída ochrany. 

25a,25b (Z28) – plocha dopravy s místní komunikací pro lepší propojení sídla Radvanov s obcí, zábor 

0,15 orná půda, III., IV. a V. třída ochrany ZPF, řešeno nad rámec ÚPD, 

43 (Z54) – plocha specifického bydlení v jižní části obce, původně část lokality 22 (Z25), plocha 

podmíněně zastavitelná, zábor 2,96 ha orné půdy, IV. třída ochrany, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, 

meliorované pozemky. 

 

* Sídlo Radvanov 

26 (Z29) – plocha specifického bydlení mezi dvěma komunikacemi jako rozšíření zástavby v sídle, 

řešeno v ÚPD, v ZÚ a vazba na ZÚ, zábor 3,39 ha orná půda, I. třída ochrany, pozemky v majetku 

obce, která má zpracovanou územní studii pro kobercovou zástavbu RD na této lokalitě, z důvodu 

zařazení této lokality 26 do ÚP byla na základě požadavku DO zcela vypuštěna další lokalita pro 

bydlení 28 v Radvanově, plocha podmíněně zastavitelná, 

29a,29b (Z33) –  plocha specifické dopravy jako přeložka silnice III/21031 napojující sídlo Radvanov 

na přeložku silnice II/181, zábor celkem 0,56 ha, z toho orná půda 0,36 ha a TTP 0,19 ha, IV. třída 

ochrany, dopravní řešení ve vazbě na ZÚR KK a přeložku silnice II/181, přímé napojení sídla 

Radvanov na silnici II. třídy, odstranil se průjezd Josefovem, komunikace sleduje vodní tok a nelze ji 

umístit jinam, řešeno nad rámec ÚPD, pro tuto rozvojovou plochu stanoven specifický druh plochy 
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s rozdílným využitím DX, který umožňuje v dané lokalitě 29a, 29b realizovat pouze těleso komunikace, 

zbývající území z lokality 29a, 29b bude navráceno zpět do ZPF, 

30a,30b (Z34) – plocha bydlení jako dostavba západní části sídla, zbytkové území ZPF mezi ostatními 

plochami, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor celkem 0,51 ha ZPF, z toho TTP 0,34 ha, III. a V. třída 

ochrany a zahrady 0,17 ha, III. třída ochrany, 

31 (Z35) – plocha lehké výroby jako nová průmyslová zóna zajišťující kvalitní příznivé životní 

podmínky v obci a vytvoření pracovních míst, plocha nad rámec ÚPD, řešena zároveň jako náhrada 

za dříve schválenou plochu drobné výroby uprostřed klidové obytné části obce Josefov, pro plochu 

byly vytvořeny dobré územní podmínky přeložkou silnice  III/21031, která zajistí nový kapacitní a 

bezproblémový přístup do sídla Radvanov, plocha ve vazbě na tuto navrhovanou silnici III. třídy (29 –

Z33), plocha bez vazby na ZÚ, logicky mimo klidové obytné sídlo, plocha dlouhodobě připravována 

obcí pro výstavbu od okamžiku vydání ZÚR KK, ve které byla řešena nová dopravní situace kolem 

sídla Radvanov jako přeložky silnic II. a III. třídy, plocha 31 byla oddělena z velkého soukromého lánu 

orné půdy jako p.p.č. 202/50 a vyměněna s obecními pozemky právě za účelem výrobní zóny, 

oddělenou plochu pro výrobní zónu nyní vlastní obec, pozemek oddělen od sceleného lánu v místech 

nejméně vhodných pro zemědělskou výrobu, kde je severní část trvale zamokřena, na okraji bývalé 

Radvanovské výsypky, která byla zemědělsky rekultivována, plocha svým tvarem, polohou a ani 

rozsahem neovlivňuje negativně zemědělskou výrobu v těsném sousedství, území této plochy na 

jižním okraji sídla Radvanov bylo variantně posuzováno již při samotné směně pozemků mezi obcí a 

soukromým zemědělcem, který upřednostnil jednoznačně skutečné podmínky zemědělské výroby na 

okraji špatně odvodněné výsypky s jílovým podložím. To byl důvod, proč projektant ÚP již dále 

nehledal další možné variantní řešení pro umístění této nové rozvojové plochy výroby 31 (Z35), zábor 

1,7 ha orná půda, III. a IV. třída ochrany, 

32a,32b (Z36) – plocha specifické dopravy jako přeložka silnice II/181 vymezena dle ZÚR KK, zábor 

0,22 TTP, IV. třída ochrany, řešeno nad rámec ÚPD, projektant upřesnil v ÚP koridor pro přeložku 

silnice II/181 pouze na nezbytně nutné území a zároveň byl pro tuto zastavitelnou plochu stanoven 

specifický druh plochy s rozdílným využitím DX, který umožňuje v dané lokalitě 32 realizovat pouze 

těleso komunikace, zbývající území z lokality 32 bude navráceno zpět do ZPF, 

45 (Z57) – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení  u Prasečáku – park, plocha řešena v ÚPD 

pro bydlení, obec tento pozemek obdržela bezúplatně od PF, nyní navržen park, vazba na ZÚ, bez 

zbytkových ploch ZPF, zábor 1,65 ha TTP v V. třídě ochrany. 

 

* Sídlo Luh nad Svatavou 

33 (Z38) – plocha technické infrastruktury pro umístění nové ČOV, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 

0,03 ha TTP, II. třída ochrany, 

35 (Z40) – plocha bydlení jako dostavba jižní části sídla, řešeno nad rámec ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 

0,58 ha TTP, II. třída ochrany, zábor ZPF rozšířen na základě pokynu pořizovatele k úpravě hranice 

ZÚ, celá rozvojová plocha pro bydlení se nyní nachází mimo ZÚ, zvětšení záboru ZPF v V. třídě 

ochrany však neovlivní hospodárné využívání ZPF, jedná se o plochy zemědělsky 

neobhospodařovatelné, rozloha této lokality zůstala stále stejná, 

36 (Z42) – plocha specifického bydlení jako dostavba zbytkového území v západní části sídla ve 

svahu u komunikace mezi dvěma ZÚ, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 0,56 ha TTP, I. třída 

ochrany, lokalita na zbytkovém území ZPF mezi ZÚ a komunikací v kopcovitém terénu, plocha 

podmíněně zastavitelná, 

37 (Z43) – plocha bydlení jako rozšíření zástavby v jižní části sídla, zbytkové území ZPF mezi ZÚ a 

komunikací nevhodné pro zemědělskou činnost, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 0,15 ha TTP, I. 
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třída ochrany, rozvojová plocha se nachází v kopcovitém terénu hůře obhospodařovaném, porostlá 

nálety stromů, 

38 (Z44) – plocha smíšená obytná jako rozšíření zástavby v jižní části sídla, část řešena v ÚPD, zábor 

0,56 ha TTP, I. třída ZPF, plocha zmenšena  o 0,2458 ha v jihozápadní části na základě pokynu 

pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením, rozvojová plocha se nachází v kopcovitém terénu hůře 

obhospodařovaném, porostlá nálety stromů, lokalita mezi komunikací a lesem. 

 

* Sídlo Hřebeny 

39 (Z45) – plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu hradu a zámku Hartenberg, zbytkové 

území ZPF mezi lesem, ZÚ a komunikací nevhodné pro zemědělskou činnost, vazba na ZÚ, zábor 0,6 

ha TTP, IV. třída ochrany, řešeno nad rámec ÚPD, 

40 (Z47) – plocha bydlení jako dostavba zbytkového území ZPF mezi ZÚ v západní části sídla, vazba 

na ZÚ, zábor 0,35 ha TTP, V. třída ochrany, řešeno nad rámec ÚPD, 

41 (Z49) – plocha dopravy jako parkoviště, řešeno částečně v ÚPD, v ZÚ, zábor 0,24 ha zahrady, V. 

třída ochrany, 

44 (Z55) – plocha bydlení naproti dvojdomkům v jihozápadní části sídla, bydlení jako dostavba 

jihozápadní části sídla vzhledem k protilehlé stávající zástavbě, v ÚPD řešena jižní část na II. třídě 

ochrany, vzhledem k tomu, že severní část plochy 44 nad rámec ÚPD leží na V. třídě ochrany ZPF a 

logicky vyplňuje mezeru v zástavbě podél místní komunikace s jednostrannou zástavbou, částečně ve 

svahu pro zemědělské účely nevhodné, ve vazbě na ZÚ, zábor 1,8258 ha orná půda, II. a V. třída 

ochrany, plocha byla zmenšena  o 0,43 ha orné půdy ve II. třídě ochrany v západní části na základě 

pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením, plocha byla zmenšena o pozemky, které jsou 

v dnešní době zemědělsky obhospodařované. 

 

 Ochrana horninového prostředí 

    Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ ani DP. V řešeném území není evidováno žádné 

výhradní ložisko. 

 

Závěr: 

  Předložený upravený návrh ÚP s celkovým záborem ZPF v rozsahu 31,65 ha ZPF, z toho záborem 

nejkvalitnějších půd I. a II. třídy v rozsahu 7,33 ha (23,2 % z celkového záboru ZPF) neohrožuje 

podmínky zemědělské výroby. Plných 6,49  ha ZPF v I. a II. třídě ochrany je již řešeno v ÚPD Josefov 

a stále není zastavěno. Nejkvalitnější půdy se nacházejí v těsné návaznosti na ZÚ sídla Radvanov a 

sídla Luh nad Svatavou a nelze se jim vyhnout. ZPF I. třídy ochrany se rovněž okrajově dotýká i ZÚ 

obce Josefov. 

  ÚP  nevytváří rozsáhlá zbytková území ZPF ani výrazně nenavyšuje fragmentaci krajiny. Vybrané 

zastavitelné plochy specifického venkovského bydlení rozložené v Josefově, Radvanově i Luhu nad 

Svatavou (Z1, Z18, Z21, Z29, Z42, Z55) jsou z důvodu ochrany rozdrobenosti ZPF nesoustředěnou 

nahodilou výstavbou jednotlivých RD podmíněně využitelné k rozvoji až po využití součtu 75 % 

ostatních zastavitelných ploch bydlení vždy v každém sídle. 

 

 Upravený a zmenšený zábor ZPF nemá negativní vliv na životní prostředí, na podmínky zemědělské 

výroby ani na přírodní a kulturní hodnoty území. Je třeba si uvědomit, že bilancovaný zábor ZPF 

v rozsahu 31,65 ha bude navíc zmenšen o 1,02 ha orné půdy nebo TTP IV. třídy ochrany, která bude 

na ploše změny v krajině K1 v místě rušení a sanace silnice III. třídy rekultivována, navrácená zpět do 

ZPF a scelena do souvislého lánu ZPF v okolí Radvanova. 
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  Přiloženy jsou tyto přílohy: 

- Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, 

str. č. 1, 2. 

- Schéma č.1 - obec Josefov, sídlo Radvanov 

- Schéma č.2 – sídlo Hřebeny, sídlo Luh nad Svatavou 
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Celkový Předchozí

Číslo k.ú. zábor ZPF orná ovocné zábor

lokality (ha) půda sady (ha)

1* Plochy bydlení Luh 3,0535 3,0535 0,7255 2,2604 0,0676 3,0535

2 Plochy bydlení Luh 0,2148 0,2148 0,2148 0,2148

3 Plochy bydlení Luh 0,7219 0,0895 0,0895 0,7219

0,0465 0,0465

0,5859 0,5859

7a, 7b Plochy bydlení Luh 0,6527 0,6527 0,5160 0,1367 0,3535

13 Plochy bydlení Luh 0,1850 0,1850 0,1850

15a, 15b* Plochy bydlení Luh 0,9315 0,9315 0,9315 1,5575

Radv. 0,6260 0,0022 0,0022

0,0164 0,0164

0,6074 0,6074

18* Plochy bydlení Radv. 1,0538 1,0312 1,0312 1,0538

0,0226 0,0226

20 Plochy bydlení Radv. 0,0213 0,0213 0,0213

21a ,21b Plochy bydlení Radv. 0,9609 0,7456 0,2726 0,4730 0,6410

0,2153 0,2153

22 Plochy bydlení Radv. 3,6992 3,6992 3,6992 3,6568

26* Plochy bydlení Radv. 3,3878 3,3878 3,3878 3,3878

30a, 30b Plochy bydlení Radv. 0,5106 0,3444 0,3117 0,0327 0,5106

0,1662 0,1662

35 Plochy bydlení Luh 0,5849 0,5849 0,5849

36* Plochy bydlení Luh 0,5590 0,5590 0,5590 0,5590

37 Plochy bydlení Luh 0,1512 0,1512 0,1512 0,1512

40 Plochy bydlení Luh 0,3543 0,3543 0,3543

43* Plochy bydlení Radv. 2,9640 2,9640 2,9640 2,9640

44 Plochy bydlení Luh 1,8310 1,8310 0,8444 0,9866 0,9336

Plochy bydlení celkem 22,4634 17,9716 0,2291 4,2627 4,3706 2,1548 3,6052 10,0330 2,2998 19,7590

11,9496 11,3680 0,5590 3,9468 0,7255 1,9627 5,2244 0,0676 12,5756

9 Plochy obč. vybav. Luh 0,3241 0,3241 0,3241 0,3241

39 Plochy obč. vybav. Luh 0,6025 0,6025 0,6025

Plochy obč. vybav. celkem 0,9266 0,9266 0,9266 0,3241

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Katastrální území: Luh nad Svatavou, Radvanov

str. č. 1

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha) Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)

Způsob využití 
chmelnice vinice zahrady TTP I. II. IV. V.

plochy
III.

Z toho celkem plochy bydlení *
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Celkový Předchozí

Číslo k.ú. zábor ZPF orná ovocné zábor

lokality (ha) půda sady (ha)

4 Plochy smíš. obyt. Luh 0,1844 0,1844 0,1844

11 Plochy smíš. obyt. Luh 0,8997 0,8997 0,8997 0,8997

38 Plochy smíš. obyt. Luh 0,5609 0,5609 0,5609 0,5609

Plochy smíš. obyt. celkem 1,6450 1,6450 0,5609 0,8997 0,1844 1,4606

6a,6b,6c,6d Plochy dopravy Luh 0,2233 0,2233 0,1831 0,0303 0,0099

19a,19b Plochy dopravy Luh 0,3805 0,1589 0,1589 0,3805

0,0104 0,0104

0,2112 0,2112

Radv. 0,6244 0,6244 0,6244

25a ,25b Plochy dopravy Radv. 0,1497 0,1497 0,1147 0,0244 0,0106

29a, 29b Plochy dopravy Radv. 0,5579 0,3658 0,0818 0,2840

0,1921 0,1921

32a, 32b Plochy dopravy Radv. 0,2268 0,2268 0,2268

41 Plochy dopravy Luh 0,2482 0,2482 0,2482 0,1264

Plochy dopravy celkem 2,4108 1,2988 0,2586 0,8534 0,1831 0,0303 0,1965 1,7322 0,2687 0,5069

5 Plochy tech. infra Luh 0,2307 0,2307 0,2307 0,1729

33 Plochy tech. infra Luh 0,0355 0,0355 0,0355 0,0355

Plochy tech. infra. celkem 0,2662 0,2662 0,0355 0,2307 0,2084

16 Plochy výroby Radv. 0,2089 0,2089 0,2089

31 Plochy výroby Radv. 1,6926 1,6926 1,0844 0,6082

Plochy výroby celkem 1,9015 1,9015 1,2933 0,6082

8 Plochy veř. prostr. Luh 0,0773 0,0773 0,0773 0,0773

10 Plochy veř. prostr. Luh 0,1032 0,1032 0,1032 0,1032

12 Plochy veř. prostr. Luh 0,0956 0,0956 0,0956 0,0956

17 Plochy veř. prostr. Radv. 0,0475 0,0475 0,0475

24 Plochy veř. prostr. Radv. 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650

45 Plochy veř. prostr. Radv. 1,6470 1,6470 1,6470 1,6470

Plochy veř. prostr. celkem 2,0356 0,2157 1,8199 0,1248 0,2638 1,6470 1,9881

ZÁBOR ZPF CELKEM 31,6491 21,3876 0,4877 9,7738 5,1146 2,2206 5,2198 14,4635 4,6306 24,2471

* sanace a rekultivace

K1 -1,02

Celkem zemědělská rekultivace -1,02

* Celková bilance ZPF 30,63

Poznámka: * plochy podmínečně zastavitelné až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení vždy v každém sídle

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Katastrální území: Luh nad Svatavou, Radvanov

str. č. 2

zahrady

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha) Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)

IV. V.
plochy

TTP I. II. III.
Způsob využití 

chmelnice vinice
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13.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 

  ÚP respektuje PUPFL převážně jako kulturní nezastavěnou krajinu. Lesní půdu však přesto zabírají 

na území obce 4 rozvojové plochy:   

Zastavitelné plochy 

Plochy silniční dopravy: 

Z7 – rozšíření stávající místní komunikace mezi obcí Josefov a sídlem Luh nad Svatavou, řešen zábor 

0,21 ha PUPFL na p.p.č.85/4, 85/3, 81/1, 83/1, 83/6, 83/7, 81/5, 83/3, 83/1. 

Z22 – místní sběrná komunikace v jihozápadní části obce, řešen zábor 0,27 ha PUPFL na p.p.č. 93/1, 

plocha řešena v ÚPD. Ve skutečnosti se jedná o zábor lesního pozemku, který je dlouhodobě užíván 

jako účelová komunikace, v jejíž trase je umístěn skupinový vodovod Horka. 

Plochy bydlení: 

Z44 – část navrhované plochy smíšené obytné v jihozápadní části sídla Luh nad Svatavou, řešen 

zábor 0,08 ha PUPFL na p.p.č. 74, část plochy řešena v ÚPD. 

Plochy občanského vybavení: 

Z46 – plocha občanského vybavení jako lesní restaurace v severní části sídla Hřebeny, řešen zábor 

0,03 ha PUPFL na p.p.č. 58, plocha řešena v ÚPD. Jedná se o pozemek, na kterém byla historicky 

umístěna lesní restaurace, ÚP navrhuje tuto plochu vzhledem k celkové koncepci obnovy areálu 

hradu a zámku Hartenberg, rovněž k obnově zástavby. 

Celkem ÚP navrhuje k záboru 0,59 ha PUPFL, který neohrožuje ekologickou stabilitu ani celistvost 

lesa. Plochy silniční dopravy jsou řešeny jako obnova historické cestní sítě.  

 

  ÚP dále navrhuje v severní části sídla Hřebeny plochu zeleně – se specifickým využitím – lesopark 

jako historický zámecký lesopark (rozvojová plocha Z52), který se nachází především na PUPFL, 

v severní části řešené plochy s využitím les hospodářský, kolem hradu a zámku Hartenberg s využitím 

les zvláštního určení a na svahu řeky Svatavy s využitím les ochranný. ÚP navrhuje rozvojovou 

plochu zeleně – se specifickým využitím – lesopark historického zámeckého lesoparku vzhledem 

k celkové koncepci obnovy areálu hradu a zámku Hartenberg. Na rozvojové ploše Z52 není 

navrhován zábor PUPFL, pouze změna jeho užívání a charakteru na les zvláštního určení – rekreační 

les. V rozvojové ploše budou stabilizovány a obnoveny pouze historické skutečnosti a to v rozsahu dle 

stabilního katastru, jako: obnova cestní sítě, altánů, vyhlídek, hrázděných staveb, kašen, odpočívadel, 

doplnění mobiliáře – lavičky, mapy, informační tabule. ÚP nenavrhuje v rozvojové ploše Z52 pozemky 

k zalesnění. 

  Část rozvojových ploch Z6, Z7, Z9, Z10, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, 

Z23, Z24, Z27, Z30, Z37, Z38, Z39, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z49, Z51, Z52, Z54, P2, P3, P4, 

P5, K2, K5, K4, K5  leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

  ÚP nenavrhuje žádnou plochu k zalesnění. Na území obce se nevyskytují žádné plochy individuální 

rekreace ani sportu na lesní půdě. ÚP žádné takové plochy nenavrhuje. Největší souvislé lesy na 

svazích údolí Svatavy a v západní a severozápadní části území obce nejsou řešením ÚP dotčeny. 
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14 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
 

 ÚP mění vazby obce na své okolí a navrhuje tyto skutečnosti: 

- převedení silnice II/181 do trasy silnice III/21233, přičemž na území obce je zároveň řešena 

přeložka této převedené silnice II/181 jako narovnání oblouku původní silnice 21233 – navržena 

plocha Z36 (DX), VPS VD2 

- přeložka silnice III/21031 do Radvanova do zcela nové polohy ve vazbě na navrhovanou silnici 

II/181 – navržena plocha Z33, VPS VD1 

- přeložka části cyklotrasy 2179 vedené silnicí 21233 do přeložky navrhované silnice 181  

- regionální cyklostezka podél řeky Svatavy – navržena VPS VD3 pouze s vyvlastněním 

- plynofikace celého řešeného území z jihu STL plynovodem z Kluči, z místní části sousedního 

města Habartov 

- likvidace splaškových vod stávající pily Herkules (VL stav) na jihu území včetně splaškových vod 

z navržených ploch Z37 (VL) pro rozšíření pily bude v ČOV Habartov, kam budou dopraveny 

navrženou gravitační splaškovou kanalizací napojenou do stávající kanalizace sousedního města 

Habartov v místní části Kluč 

 

 ÚP mění vazby obce ve výhledu na své okolí a navrhuje tyto skutečnosti: 

- územní rezerva R2 jako lokalita vhodná pro povrchovou akumulaci vod – vodní nádrž Hřebeny 

 

 PÚR ČR nevymezuje na území obce žádnou rozvojovou oblast ani rozvojovou osu, žádnou 

specifickou oblast ani žádný koridor plochy dopravní ani technické infrastruktury 

 

 ZÚR KK vymezuje na území obce: 

- VPS D.23 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov 

 ÚP navrhuje plochu Z36 pro tuto přeložku silnice II/181 

 ÚP navrhuje VPS VD2 pouze s vyvlastněním pro plochu Z36 

- VPO U.101 – RBC 10109 Boučský vrch 

 ÚP vymezuje toto VPO pouze jako stávající funkční RBC č. 10109. ÚP  nenavrhuje v kulturní 

krajině žádné změny v její struktuře v ploše RBC, tedy žádné plochy změn v krajině ozn. K. RBC č. 

10109 je v ÚP pouze vymezen a zpřesněn, nikoliv založen ke zvýšení jeho ekologické stability. 

RBC č. 10109 nepředstavuje žádné VPO a to ve vazbě na stavební zákon, v platném znění. 

- na území obce Josefov vymezuje ZÚR KK tuto územní rezervu: - VVoN poř. č. 99 Hřebeny – 

Povodí Ohře, 

 ÚP vymezuje tuto územní rezervu jako územní rezervu R2 

 

 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru zejména 

technické a dopravní infrastruktury: 

- silnice III/21030, silnice III/21030a 

- regionální železnice č. 145 

- skupinový vodovod Horka 

- venkovní vedení VVN 110kV 

- venkovní vedení VN 22kV 

- VTL plynovod 

- radiový směrový spoj 

- cyklotrasa č. 2178 

- OP veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata 
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 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru pro 

ochranu přírodních a kulturních hodnot: 

- CHOPAV Krušné hory 

- záplavové území Q100 řeky Svatavy 

- aktivní zóna záplavového území řeky Svatavy 

- poddolované území 

 

 ZÚR KK vymezila na území obce tento prvek regionálního ÚSES, který ÚP zapracovává 

v upřesněné poloze: RBC 10109 Boučský vrch 

 

 ÚP na území obce navrhuje prvky lokálního ÚSES, u kterých byla prověřena jejich vazba na prvky 

ÚSES sousedních obcí. 

 

 

15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 

  Rozhodnutí o námitkách vypracované pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu 

s § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), upravené na základě stanovisek dotčených orgánů 

a Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako nadřízeného orgánu územního plánování. 

Úplné znění námitek je k nahlédnutí v dokladové části ÚP Josefov. 

V zákonné lhůtě byly podány námitky: 

 

Námitka č. 1: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Obec Josefov, IČ: 00519278, Josefov 12, 357 09 Habartov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Požadavek obce Josefov vymezit pozemek p.č. 59/7, k.ú. Radvanov, který je ve vlastnictví obce, 

do plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – parky. Obec Josefov nabyla vlastnictví pozemku 

bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR. V současně platném ÚPO Josefov, je tento 

pozemek vymezen v ploše vesnického bydlení – BV. Pokud bude pozemek vyřazen z ploch pro 

bydlení, bude obec povinna pozemek vrátit do vlastnictví státu. Vymezení pozemku do plochy veřejné 

zeleně bude pro obec znamenat využít jej pro potřeby občanů obce. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Předmětný pozemek je ve vlastnictví obce Josefov a v současně platném ÚPO Josefov je vymezen 

v ploše pro bydlení. V Návrhu ÚP Josefov, vypracovaném v květnu 2012, byl tento pozemek vymezen 

v ploše Bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), jako rozvojová plocha Z32. Podle 

současného demografického vývoje obce Josefov nebyla potřeba vymezovat takový rozsah ploch pro 

bydlení, proto po společném jednání o Návrhu ÚP Josefov, a po dohodě obce s pořizovatelem 

a orgánem ochrany ZPF, byl tento pozemek z ploch BV vyřazen a následně byl projektantem 
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v upraveném Návrhu ÚP Josefov vymezen v ploše navazující na okolní pozemky, tzn. smíšené 

nezastavěného území s funkcí zemědělskou a vodohospodářskou. Protože je ale v pomyslném středu 

sídla Radvanov a přímo navazuje na zastavěné území, mohlo by být zemědělské hospodaření na 

tomto pozemku z hygienických důvodů ve střetu s okolním bydlením. Jako nejvhodnější varianta bylo 

vyhodnoceno využít tuto plochu jako veřejnou zeleň – parky. Tímto bude také umožněno obci 

zachovat plochu pro potřeby občanů obce Josefov. Pozemek patří sice do zemědělského půdního 

fondu, ale je zařazen pouze do V. třídy ochrany, která podle metodiky Ministerstva životního prostředí 

ČR k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu patří mezi půdy s velmi nízkou produkční 

schopností a tudíž pro zemědělské účely postradatelné.  

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

Námitka č. 2: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

MUDr. Eva Hauerová Ferjenčíková, nar. 21.3.1952, bytem Josefov 73, 357 09 Habartov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vlastník pozemku p.č. 89/6, k.ú. Radvanov, požaduje zahrnout předmětnou parcelu do zastavitelného 

území BV a upozorňuje, že byl v roce 1999 Městským úřadem Sokolov vydán souhlas k odnětí půdy 

ze ZPF pro stavbu rodinného domu. Pozemek těsně sousedí se zastavěným územím BV a nachází se 

v lokalitě možného zastavitelného území. Je přístupný z cesty směr Radvanov, stavbu RD lze připojit 

k vodovodní a kanalizační síti a v lokalitě se nachází vedení NN.  

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 17.12.2013 pod č.j. 4498/ZZ/13 stanovisko 

(stanovisko č. 5), ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 89/6, k.ú. Radvanov 

do plochy BV. Dle dotčeného orgánu nelze na základě předložených podkladů a místního šetření i 

přes nižší třídu ochrany souhlasit, protože uvedený pozemek nenavazuje na zastavěné území a 

zařazení tohoto pozemku by bylo v rozporu s obecnými požadavky na ochranu ZPF, podle § 4 písm. 

a) a b) a § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. Stanovisko dotčeného orgánu je pro pořizování územního plánu závazné, a 

proto se námitce nevyhovuje. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily ostatní dotčené 

orgány ani Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, 

žádné připomínky. 

Námitka č. 3: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

František Pospíšil, nar. 28.4.1932, bytem Horní Studenec 111, 357 09 Oloví 
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Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Požadavek na vymezení cca 4000 m
2
 v ploše bydlení, na pozemcích p.č. 185/10 a 185/15, 

k.ú. Radvanov (celková plocha cca 8600 m
2
). Žadatel v roce 2007 požádal Obecní úřad Josefov 

o zařazení pozemků do bydlení, kdy plánoval výstavbu dvou rodinných domů. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 17.12.2013 pod č.j. 4498/ZZ/13 stanovisko 

(stanovisko č. 6), ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas se zařazením pozemků p.č. 185/10 část, 185/19 

část a 158/20 část, k.ú. Radvanov do plochy BV na základě předložených podkladů a místního 

šetření. Stanovisko dotčeného orgánu je pro pořizování územního plánu závazné, a proto se námitce 

nevyhovuje. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily ostatní dotčené 

orgány ani Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, 

žádné připomínky. 

Námitka č. 4: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Uživatelé pozemků p.č. 4/1, 3/6, 64/2, 65/2 a st.p. č. 4/8, vše v k.ú. Radvanov Ing. Věra Hoblová 

(nar. 11.10.1961), Ing. Ladislav Hobl (nar. 13.4.1951), Věra Polívková (nar. 2.2.1941), všichni bytem 

Radvanov 17, 357 09 Habartov. 

Podle § 52, odst. 2, stavebního zákona mohou podávat námitky pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Osoby, které námitku podávají, 

uvádějí, že jsou uživatelé výše uvedených pozemků, z tohoto důvodu pořizovatel tuto námitku 

vyhodnotil jako připomínku. 

Námitka č. 5: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Miloslava Matisková, nar. 20.4.1970, bytem Jiřího z Poděbrad 2013, 356 01 Sokolov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vyjádření nesouhlasu vlastníka pozemků p.č. 4/2 a 45, k.ú. Radvanov s umístěním rozvojové plochy 

Z35 – plocha výroby a skladování – výroba lehká. Plocha výroby a skladování je nevhodně umístěna 

blízko zástavby (současné i budoucí), kdy hrozí hluk a znečištění ovzduší. Žadatelka navrhuje výrobní 

plochu přesunout ke komunikaci směrem na město Habartov a co nejvíce napomoci k tomu, aby 

nebylo účelné zkracování dopravy přes osadu Radvanov. Dle žadatelky bude současně zamezeno 

zvýšení dopravy na pozemku p.č. 202/4, k.ú. Radvanov, po kterém chodí občané na autobusovou 

zastávku. Toto řešení je vhodné i pro budoucího investora, z důvodu zpřístupnění plochy určené 

k výstavbě ze silnice. 
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Vyhodnocení námitky: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemek, na kterém je v Návrhu ÚP Josefov navržena plocha výroby a skladování, je jediný 

ve vlastnictví obce Josefov, který se nachází v lokalitě vhodné pro výrobu.  

Tato zastavitelná plocha je náhradou za plochu výroby vymezenou ÚPO Josefov, která byla umístěna 

v těsné blízkosti obytné části obce Josefov, a dopravní napojení této plochy by bylo možné pouze 

přes obydlené části obce Josefov.  

Území blíže ke komunikaci Svatava – Habartov není ve vlastnictví obce Josefov, ale soukromých 

osob, a v současné době je stále zemědělsky využívané. Přesunutí plochy výroby o cca 140 metrů 

nebude mít výrazný vliv na zpřístupnění plochy pro budoucího investora, ani na znečištění ovzduší, 

jak zmiňuje žadatelka, a naopak by negativní vliv mohlo mít vzdálení plochy výroby od stávající 

vzrostlé zeleně, která v případě původního návrhu bude plnit funkci ochrannou, zejména pro 

odhlučnění. Negativní vlivy, o kterých se zmiňuje žadatelka, budou řešeny v následných územních, 

případně stavebních řízeních.  

Obava ze zkracování dopravy přes osadu Radvanov je i v současné době zcela neopodstatněná. 

Trasa z plánované plochy pro výrobu a skladování na křižovatku silnic III/21030 Svatava – Josefov 

a III/21233 na Habartov přes osadu Radvanov je nyní více než dvakrát tak delší a navíc se jedná 

o komunikaci horší kvality, než trasa na stejnou křižovatku po silnici III/21233. Po rozšíření 

komunikace v rozvojové ploše Z33 a po realizaci plánované komunikace II/181 bude plánovaná 

plocha výroby a skladování přímo napojená na silnici II/181 a zkracování dopravy přes osadu 

Radvanov, bude ještě méně pravděpodobné. Případnou dopravu přes osadu Radvanov lze omezit 

dopravním značením, které však územní plán neřeší. Na přeložku a rozšíření komunikace III/21031 

ze silnice III/21233 (resp. II/181) má obec Josefov vypracovaný projekt, který počítá, kromě rozšíření 

této komunikace, i s vybudováním chodníků pro pěší. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

Námitka č. 6: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Věra Čornyjová, nar. 8.9.1986, bytem Lítov 89, 357 09 Habartov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vyjádření nesouhlasu vlastníka pozemků p.č. 4/1, 4/7, 3/6, 41/1, 64/2, 65/2 a st.p.č. 4/8, k.ú. 

Radvanov s umístěním rozvojové plochy Z35 – plocha výroby a skladování – výroba lehká. Plocha 

výroby a skladování je nevhodně umístěna blízko zástavby (současné i budoucí), kdy hrozí hluk a 

znečištění ovzduší. Žadatelka navrhuje výrobní plochu přesunout ke komunikaci směrem na město 

Habartov a co nejvíce napomoci k tomu, aby nebylo účelné zkracování dopravy přes osadu 

Radvanov. Současně bude zamezeno zvýšení dopravy na pozemku p.č. 202/4, k.ú. Radvanov, po 

které chodí občané na autobusovou zastávku. 
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Vyhodnocení námitky: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemek, na kterém je v Návrhu ÚP Josefov navržena plocha výroby a skladování, je jediný 

ve vlastnictví obce Josefov, který se nachází v lokalitě vhodné pro výrobu.  

Tato zastavitelná plocha je náhradou za plochu výroby vymezenou ÚPO Josefov, která byla umístěna 

v těsné blízkosti obytné části obce Josefov, a dopravní napojení této plochy by bylo možné pouze 

přes obydlené části obce Josefov.  

Území blíže ke komunikaci Svatava – Habartov není ve vlastnictví obce Josefov, ale soukromých 

osob, a v současné době je stále zemědělsky využívané. Přesunutí plochy výroby o cca 140 metrů 

nebude mít výrazný vliv na znečištění ovzduší, jak zmiňuje žadatelka, a naopak by negativní vliv 

mohlo mít vzdálení plochy výroby od stávající vzrostlé zeleně, která v případě původního návrhu bude 

plnit funkci ochrannou, zejména pro odhlučnění. Negativní vlivy, o kterých se zmiňuje žadatelka, 

budou řešeny v následných územních, případně stavebních řízeních.  

Obava ze zkracování dopravy přes osadu Radvanov je i v současné době zcela neopodstatněná. 

Trasa z plánované plochy pro výrobu a skladování na křižovatku silnic III/21030 Svatava – Josefov 

a III/21233 na Habartov přes osadu Radvanov je nyní více než dvakrát tak delší a navíc se jedná 

o komunikaci horší kvality, než trasa na stejnou křižovatku po silnici III/21233. Po rozšíření 

komunikace v rozvojové ploše Z33 a po realizaci plánované komunikace II/181 bude plánovaná 

plocha výroby a skladování přímo napojená na silnici II/181 a zkracování dopravy přes osadu 

Radvanov, bude ještě méně pravděpodobné. Případnou dopravu přes osadu Radvanov lze omezit 

dopravním značením, které však územní plán neřeší. Na přeložku a rozšíření komunikace III/21031 

ze silnice III/21233 (resp. II/181) má obec Josefov vypracovaný projekt, který počítá, kromě rozšíření 

této komunikace, i s vybudováním chodníků pro pěší. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

Námitka č. 7: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Petr Petřík, nar. 29.10.1960, Eva Petříková, nar. 21.5.1964, oba bytem Josefov 19, 357 09 Habartov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vyjádření nesouhlasu vlastníků pozemků p.č. 90, 91, 86/1 a 89/2, k.ú. Luh nad Svatavou s umístěním 

a plánovanou modernizací a rozšířením stávající ČOV na pozemku p.č. 120/1, k.ú. Luh nad Svatavou, 

v obci Josefov. Stávající ČOV je dle žadatelů umístěna mezi jejich RD a jejich přilehlými pozemky, 

a od ČOV je odděluje pouze veřejná komunikace vedoucí do sídla Luh nad Svatavou. Při přeplnění 

kalové jímky ČOV jde obsah do potoka a dále do říčky Svatavy a obyvatelé jsou obtěžováni 

zápachem, stejně jako příjezdy těžké techniky při odvážení kalů z ČOV. Podle žadatelů bude 

modernizace nebo rozšíření stávající ČOV neúčinná a nepřinese pozitivní změnu, co se týká kvality 

bydlení, naopak, by se podle žadatelů zhoršilo bydlení, tedy i kvalita života a potažmo by byla 



                       ÚP JOSEFOV  

 

 195 

i znehodnocena cena nemovitostí v blízkosti ČOV. Žadatelé navrhují výstavbu nové ČOV na pozemku 

p.č. 82, k.ú. Luh nad Svatavou. 

Vyhodnocení námitky: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Návrh ÚP Josefov řeší komplexně problematiku splaškové kanalizace. Účelem modernizace 

a rozšíření stávající ČOV je zmírnění negativních vlivů ČOV na okolí. Návrh ÚP Josefov počítá 

s kapacitou modernizované a rozšířené ČOV až pro 950 obyvatel, čímž se kapacita více než 

zpětinásobí a tím se vyřeší základní problém současné ČOV, spočívající právě v nízké kapacitě. 

Podle provozovatele, kterým je společnost VOSS Sokolov s.r.o., se četnost vyvážení kalů z ČOV po 

modernizaci sníží na polovinu při stejném počtu obyvatel. Akceptováním námitky a zachováním 

stávající ČOV by došlo k zakonzervování současného nevyhovujícího stavu. Výstavba nové ČOV na 

jiném pozemku by pro obec Josefov znamenala podstatně větší náklady než modernizace a rozšíření 

stávající ČOV a tím by se výrazně oddálilo řešení současného nevyhovujícího stavu. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

K opakovanému veřejnému projednání nebyly podány žádné námitky. 

 
 
 
16 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
 

Vyhodnocení připomínek vypracované pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu 

s § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), upravené na základě stanovisek dotčených orgánů 

a Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako nadřízeného orgánu územního plánování. 

 Úplné znění připomínek je k nahlédnutí v dokladové části ÚP Josefov. 

V zákonné lhůtě byly podány připomínky: 

Připomínka č. 1: 

Označení subjektu, který připomínku podal: 

Obec Josefov, IČ 00519278, Josefov 12, 357 09 Habartov 

Obsah připomínky: 

Požadavek obce Josefov 

 u části rozvojové plochy Z25 (část pozemku p.č. 187/2 a část pozemku p.č. 187/7, oba 

k.ú. Radvanov) změnit funkční využití z BV do BV1. Tyto pozemky jsou stále využívány pro 

zemědělské účely, 

 změnit funkční využití rozvojové plochy Z50 z BV1 do BV. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
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Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Předmětná část rozvojové plochy Z25 je v současné době stále využívána pro zemědělské účely 

a vymezení v BV omezuje možnost využití ploch BV1 v obci Josefov, protože se nepředpokládá 

zastavění těchto pozemků v dohledné době. 

Rozvojová plocha Z50 v sídle Hřebeny je umístěna v blízkosti technické a dopravní infrastruktury, není 

již delší dobu intenzivně zemědělsky využívána a je vysoký předpoklad, že budou tyto pozemky 

v blízké době využity pro výstavbu rodinných domů. 

K připomínce, vyhodnocení připomínky, ani odůvodnění vyhodnocení připomínky neuplatnily dotčené 

orgány ani Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, 

žádné připomínky. 

Připomínka č. 2: 

Označení subjektu, který připomínku podal: 

Obec Josefov, IČ 00519278, Josefov 12, 357 09 Habartov 

Obsah připomínky: 

Požadavek obce Josefov vymezit v sídle Hřebeny na pozemku p.č. 268, k.ú. Luh nad Svatavou, místo 

čerpací stanice odpadních vod plochu TI pro čistírnu odpadních vod, na kterou již bylo vydáno MěÚ 

Sokolov stavební povolení. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka byla po vyhodnocení na žádost obce stažena. 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Bylo zjištěno, že MěÚ Sokolov vydal stavební povolení na ČOV na pozemku p.č. 328, k.ú. Luh nad 

Svatavou, nikoliv na pozemek p.č. 268, k.ú. Luh nad Svatavou, jak bylo uvedeno v připomínce. 

Připomínka č. 3: 

Tato připomínka byla podána jako námitka. Podle § 52, odst. 2, stavebního zákona mohou podávat 

námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 

veřejnosti. Osoby, které námitku podávají, uvádějí, že jsou uživatelé níže uvedených pozemků, 

z tohoto důvodu pořizovatel tuto námitku vyhodnotil jako připomínku. 

Označení subjektu, který připomínku podal: 

Ing. Věra Hoblová (nar. 11.10.1961), Ing. Ladislav Hobl (nar. 13.4.1951), Věra Polívková 

(nar. 2.2.1941), všichni bytem Radvanov 17, 357 09 Habartov. 

Obsah připomínky: 

Vyjádření nesouhlasu uživatelů pozemků p.č. 4/1, 3/6, 64/2, 65/2 a st.p.č 4/8, vše v k.ú. Radvanov, 

s umístěním rozvojové plochy Z35 – plocha výroby a skladování – výroba lehká, která je nevhodně 

umístěna blízko zástavby (současné i budoucí), kdy hrozí hluk a znečištění ovzduší. Žadatelé navrhují 

výrobní plochu přesunout ke komunikaci směrem na město Habartov a co nejvíce napomoci k tomu, 

aby nebylo účelné zkracování dopravy přes osadu Radvanov. Současně bude, dle žadatelů, 

zamezeno zvýšení dopravy na pozemku p.č. 202/4, k.ú. Radvanov, po kterém chodí občané na 

autobusovou zastávku. 
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovuje. 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Pozemek, na kterém je v Návrhu ÚP Josefov navržena plocha výroby a skladování, je jediný 

ve vlastnictví obce Josefov, který se nachází v lokalitě vhodné pro výrobu.  

Tato zastavitelná plocha je náhradou za plochu výroby vymezenou ÚPO Josefov, která byla umístěna 

v těsné blízkosti obytné části obce Josefov, a dopravní napojení této plochy by bylo možné pouze 

přes obydlené části obce Josefov.  

Území blíže ke komunikaci Svatava – Habartov není ve vlastnictví obce Josefov, ale soukromých 

osob, a v současné době je stále zemědělsky využívané. Přesunutí plochy výroby o cca 140 metrů 

nebude mít výrazný vliv na znečištění ovzduší, jak zmiňuje žadatelka, a naopak by negativní vliv 

mohlo mít vzdálení plochy výroby od stávající vzrostlé zeleně, která v případě původního návrhu bude 

plnit funkci ochrannou, zejména pro odhlučnění. Negativní vlivy, o kterých se zmiňuje žadatelka, 

budou řešeny v následných územních, případně stavebních řízeních.  

Obava ze zkracování dopravy přes osadu Radvanov je i v současné době zcela neopodstatněná. 

Trasa z plánované plochy pro výrobu a skladování na křižovatku silnic III/21030 Svatava – Josefov 

a III/21233 na Habartov přes osadu Radvanov je nyní více než dvakrát tak delší a navíc se jedná 

o komunikaci horší kvality, než trasa na stejnou křižovatku po silnici III/21233. Po rozšíření 

komunikace v rozvojové ploše Z33 a po realizaci plánované komunikace II/181 bude plánovaná 

plocha výroby a skladování přímo napojená na silnici II/181 a zkracování dopravy přes osadu 

Radvanov, bude ještě méně pravděpodobné. Případnou dopravu přes osadu Radvanov lze omezit 

dopravním značením, které však územní plán neřeší. Na přeložku a rozšíření komunikace III/21031 

ze silnice III/21233 (resp. II/181) má obec Josefov vypracovaný projekt, který počítá, kromě rozšíření 

této komunikace, i s vybudováním chodníků pro pěší. 

K připomínce, vyhodnocení připomínky, ani odůvodnění vyhodnocení připomínky neuplatnily dotčené 

orgány ani Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, 

žádné připomínky. 

K opakovanému veřejnému projednání nebyly podány žádné připomínky. 
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B. Grafická část odůvodnění: 

v. č. 1 Koordinační výkres M 1:5 000 

v. č. 2 Širší vztahy  M 1:50 000 

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1:5 000 

                                                                                                                 

Přílohy: 

A. 1 Krajina – ÚSES M 1:5 000 

A. 2 Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana M 1:5 000 

B Dopravní řešení M 1:5 000 

C. 1 Vodní hospodářství - zásobování vodou M 1:5 000 

C. 2 Vodní hospodářství – odkanalizování M 1:5 000 

D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje M 1:5 000 

D. 2 Zásobování energiemi – plyn, teplo                                                               M 1:5 000 
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POUČENÍ: 

 

  Proti Územnímu plánu Josefov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).  

 

 

 

 

 

 

        ..............................................                                        ................................................... 

                   Mgr. Jan Onak              Katrin Brandner,Bc.,DiS 

       Starosta obce       Místostarostka obce 
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Definice používaných pojmů v ÚP Josefov: 

 

Altán: 

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

 

Areál: 

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

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

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

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

areálem celé území náležející ke společnému pozemku. 

 

Doplňkové vybavení: 

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

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

 

Dočasná stavba: 

Dočasná stavba je stavba, u níž stavební úřad omezil dobu jejího trvání, tedy dobu její existence. 

Doba trvání stavby je určena ve stavebním povolení a v kolaudačním rozhodnutí. Po uplynutí této 

doby je stavebník povinen tuto stavbu odstranit a dotčené území navrátit do původního stavu. 

 

Drobná výroba: 

  Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu 

zaměstnanců a objemu přepravy. 

Objekt drobné výroby je zařízení, jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 200 m
2
. 

 

Drobný mobiliář: 

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

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

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

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

 

Hřiště pouze pro předškolní a školní mládež: 

  Vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště s herními prvky se zaměřením na sportovní činnosti 

(kolotoč, šplhací sestavy, stěny, pružinové a vahadlové houpačky, skluzavky, dřevěné herní prvky 

atd.) dětí předškolních a školních dětí splňující normy EU a ČSN na zařízení a povrchy dětského 

hřiště. 

 

Maloobchod: 

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

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

plochami. 
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Provozy nerušících služeb, výrob a chovů: 

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

negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou 

lokalitu. 

 

Regulativy prostorového využití: 

1. koeficient míry využití území – udává maximální procentní podíl zastavěné plochy pozemku nebo 

pozemků k celkové ploše pozemku nebo pozemků v území 

2. maximální podlažnost - udává maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví. 

Podlažnost objektu tedy může být v rozmezí 0 až maximální počet nadzemních podlaží. Posuzovaná 

konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší konstrukční výškou nesmí svým 

součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální posuzované konstrukční výšky a počtu 

nadzemních podlaží.  

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

zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

 

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

součást objektu (např. střešní zahrada atd.). 

 

  Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku 

určeného pro výstavbu se rozlišuje: 

a) zastavěná část pozemku 

b) ozeleněná část pozemku 

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

manipulační plocha atd.) 

 

Rušící zařízení: 

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

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

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

 

Služby: 

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

300 m
2
, s výjimkou rušících zařízení. 

 

Volnočasové aktivity: 

  Jedná se o aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel výchovné, vzdělávací, vědomostní, 

rekreační a sportovní. 

 

Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality: 

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

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

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny. 
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Zařízení zábavy: 

  Zařízení zábavy jsou všeobecně zařízení, kde se dají pořádat kulturní a společenské akce. Tímto se 

rozumí herny (bowling, kulečník..), kina, divadla, komunitní centra, sportovní haly, tělocvičny, kulturní 

dům, restaurace. 
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Seznam zkratek: 

BP – bezpečnostní pásmo 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CO – civilní ochrana 

ČOV – čistírna odpadních vod  

ČSOV – čerpací stanice odpadních vod 

ČR – Česká Republika 

DP – dobývací prostor 

EO – ekvivalentní obyvatelé 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

HPJ – hlavní půdní jednotka 

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod 

k. ú. – katastrální území 

KZP - koeficient zastavitelnosti plochy 

LBC – lokální biocentrum 

LBK – lokální biokoridor 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MÚ – městský úřad 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

MVE – malá vodní elektrárna 

OP - ochranné pásmo 

OÚ – obecní úřad 

PF – pozemkový fond 

PHM – pohonné hmoty a maziva 

p. p. č. – pozemková parcela číslo 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 

RBC – regionální biocentrum 

RD – rodinný dům 

rozv. pl. – rozvojová plocha 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

STL plynovod – středotlaký plynovod 

SVH – skupinový vodovod Horka 

SVP – Směrný vodohospodářský plán 

st. p. č. – stavební parcela  

TS – trafostanice 

TTP – trvalý travní porost 

TUV – teplá užitková voda 

ÚAP – územně analytické podklady  

ÚP - územní plán 

ÚPO – územní plán obce 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 
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ÚSES – Územní systém ekologické stability 

ÚR – územní rozhodnutí 

VD - vodojem 

VN – elektrické vedení – vysoké napětí 

VO – veřejné osvětlení 

VPO – veřejně prospěšné opatření 

VPS – veřejně prospěšná stavba 

VTE – větrné elektrárny 

VTL – plynovod – vysokotlaký plynovod 

VVE – vysoká větrná elektrárna 

VVN – elektrické vedení – velmi vysoké napětí 

VVoN – výhledová vodní nádrž 

ZO – zastupitelstvo obce 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚ - zastavěné území 

ZÚR KK – Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


