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Obec Šabina 
________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Č.j. : .....................                   V obci  Šabina dne ..................... 
     

 
 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA 

 

 

návrh 
 

 

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

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 

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

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 

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

 

 

vydává 

 

Změnu č. 1 Územního plánu Šabina, 

 
vydaného formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ode dne 27.2.2009. 

 

I. 

   Změna č. 1 Územního plánu Šabina (dále jen změna č. 1) mění Územní plán Šabina (dále jen ÚP) 

takto:  

 

1  V obsahu textové části ÚP se zrušuje kapitola „14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené 

stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního zákona“. 

 

 

2 V kap. 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se na konci první věty datum  „30.9.2008“ nahrazuje 

datem „15.5.2014.“ 

 

 

3 V kap. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY, ROZVOJE JEHO HODNOT se ve 

druhém odstavci zrušuje poslední věta, která zní: „Při jižní hranici území obce je navržena silnice R6 

jako rekonstrukce stávající silnice I./6“. 

 

 

 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚP ŠABINA  

 4 

4 Kapitola 3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE se upravuje takto: 

 

4.1 Na konec prvního odstavce se vkládá nová věta, která zní: „Dosud nevyužité území na západním 

okraji obce podél severního okraje průjezdné silnice III/2124 mezi ZÚ a zastavitelnou plochou B7 bude 

zastavěno pro bydlení.“ 

 

4.2 Ve druhé větě druhého odstavce, která zní: „Zemědělské usedlosti při silnici I./6 jsou navrženy 

k rozvoji.“ se slova „silnici I./6“ nahrazují slovy „dálnici D6“. 

 

 

5. Kapitola 3.2. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ se upravuje takto: 

 

5.1 Na konec prvního odstavce se vkládají nové věty, které znějí: „Struktura navržené venkovské 

zástavby v území bude uliční s řazením domů podél ulic při sledování uliční čáry. V plochách 

smíšených obytných a výroby a skladování může zástavba vytvářet uzavřené bloky s centrální 

manipulační plochou.“ 

 

5.2 Na konec kapitoly se vkládají nové odstavce, které znějí: „Stabilizované zastavěné území je 

možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování stanovených regulačních podmínek dané plochy 

s rozdílným způsobem využití. 

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 jejich změny a povolovat 

změny jejich užívání – a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s charakteristikou.“ 

 

 

6 Kapitola 3.3. ZASTAVITELNÉ PLOCHY se upravuje takto: 

 

6.1 V odstavci „Plochy bydlení“ se za plochu „B7 – dostavba proluky na severozápadním cípu obce – 

BV“ vkládá další text, který zní: „B8 – změna funkce části nezastavěné plochy zemědělské na 

zastavitelnou plochu bydlení na západním okraji obce – BV“ 

 

6.2 V odstavci „Plochy veřejných prostranství“ se za plochu „PV3 – propojení stávajících veřejných 

prostranství s místní komunikací na západním okraji obce – PVk“ vkládá další text, který zní: „PV4 – 

změna funkce části zastavitelné plochy bydlení B3 na zastavitelnou plochu veřejného prostranství 

s místní komunikací – PVk“ 

 

6.3 Celé odstavce „Plochy dopravní infrastruktury:“ a „Plochy technické infrastruktury:“ se 

vypouštějí včetně nadpisů. 

 

6.4 V poslední větě kap. 3.5. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ se slovo „sídlech“ nahrazuje 

slovem „obci“. 
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7  Kapitola  4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ  se upravuje takto: 

 

7.1  V kap. 4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA se vypouští druhá věta druhého odstavce, která zní: 

„ÚP navrhuje při jižní hranici území obce rychlostní silnici R6 a to jako zkapacitnění stávající silnice 

I./6“ a nahrazuje se novou větou, která zní: „Při jižní hranici území obce je stabilizovaná dálnice D6 

včetně připojení na silnici III/2124.“ 

 

7.2 V poslední větě kap. 4.2.3. Zásobování plynem se vypouštějí poslední slova, která znějí „silnici 

I./6 (resp.R6)“ a nahrazují se slovy „dálnici D6“. 

 

7.3  Kapitola  4.3.1. Ostatní občanské vybavení se vypouští včetně nadpisu. 

 

 

8  Kapitola 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

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

PROPUSTNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 

REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ APOD. se upravuje takto: 

 

8.1 Na začátek kapitoly 5.2.NÁVRH SYSTÉMU ÚSES se vkládá nová věta, která zní: „Územní systém 

ekologické stability území je vymezen v grafické části ÚP ve v.č. 2.1. Hlavní výkres M 1 : 5.000.“ 

 

8.2 V první větě třetího odstavce kap. 5.2. NÁVRH SYSTÉMU ÚSES se vypouštění slova „ve 

schváleném ÚP VÚC KSA“  a nahrazují se slovy „v ZÚR KK“.  

 

8.3 Ve třetím odstavci BIOKORIDORY REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ v kap. 5.2. NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

se vypouští pořadové číslo „20113“ a nahrazuje se novým pořadovým číslem, které zní :20120“, 

doplňuje se seznam pozemků v části „Katastrální území, ppč:“ o tato nová čísla pozemků: „167/5, 

170/2, 170/6, 171/1, 167/1, 170/1, 370/20, 169/3, 170/3, 166, 169/4, 167/4, 167/2, 171/2, 167/3, 168/2, 

370/13, 169/2, 167/9, 180/2, 167/6, 167/11, 169/5, 167/8, 370/17, 168/3, 167/7, 168/4, 370/14“. 

 

8.4  Za prvním odstavcem BIOKORIDORY MÍSTNÍ NEFUNKČNÍ v kap. 5.2. NÁVRH SYSTÉMU 

ÚSES se vypouští opakovaný nadpis odstavce „BIOKORIDORY MÍSTNÍ NEFUNKČNÍ“. 

 

8.5. V druhém odstavci BIOKORIDORY MÍSTNÍ NEFUNKČNÍ v kap. 5.2. NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

se vypouští pozemek pč. „217/1“ a vkládají se pozemky pč. „186/13, 366/42, 217/12, 217/3, 217/11, 

217/4, 186/14, 366/14, 217/10, 217/13, 186/10, 217/8, 186/11, 366/27, 217/9, 217/5, 217/7, 217/14“. 

 

8.6 V kapitole  5.3.PROSTUPNOST KRAJINY se vypouští druhá věta v prvním odstavci, která zní: 

„ÚP navrhuje podél jižní hranice území obce plochy silniční dopravy ozn. DO1 a DO2 rychlostní silnice 

R6 včetně souvisejících investic.“ 

 

8.7 V kapitole 5.4. OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ se vypouští odstavec, který zní:  

 „Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

 X1.B. - ochranná a izolační zeleň“ 
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8.8 V kapitole  5.6. OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

se v odstavci „X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví“ vypouští bod, který zní: „* 

X2.1. vymezení prvků ÚSES“. 

 

 

9 Kapitola 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

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

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU se upravuje takto: 

 

9.1 Ve třetím odstavci se u názvu plochy s rozdílným způsobem využití „- občanské vybavení - veřejná 

infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 – OI“ vypouštějí slova „ve smyslu §2 odst.1, k3“. 

 

9.2 V poslední větě kapitoly se vypouštějí slova „podmínečně přípustné“ za slovem „přípustné“ 

9.3 Za poslední větu kapitoly se vkládá nový text, který zní: 

„Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž podmínečně přípustné 

využití. 

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

znění, se stanovují tyto omezující podmínky: 

- na plochách vymezených pro ÚSES (NP, NSp), na plochách vodohospodářských a na 

plochách 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 nebo na plochách 

smíšených nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m, 

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

smíšené nezastavěného území zemědělské a lesnické a to do výšky 2 m bez podezdívky a 

pouze, pokud neomezí prostupnost krajinou.“ 

 

9.4 V kapitole  6.1.Plochy bydlení se v odstavci * Bydlení hromadné – BH vypouštějí  body A.2. – 

A.5. a vkládají se jako body B.9. – B.12. 

 

9.5 V kapitole  6.1.Plochy bydlení se v odstavci * Bydlení individuální venkovského typu - BV  

vypouštějí body A.2. – A.5. a vkládají se jako body B.8. – B.11, na konci bodu E.1. se vypouští 

číslovka „20“ a nahrazuje se číslovkou „40“, 

 

9.6 V kapitole 6.2. Plochy rekreace se v odstavci * Rekreace individuální pobytová – RI vypouštějí 

body A.2. – A.5. a vkládají se jako body B.9. – B.12, na konci bodu E.1. se vypouští číslovka „15“ a 

nahrazuje se číslovkou „30“. 

 

9.7 V kapitole 6.3. Plochy občanského vybavení se v odstavci * Občanské vybavení - ostatní 

služby - OV  vypouštějí body A.2. – A.4. a vkládají jako body B.9. – B.11.  
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9.8 V kapitole 6.3. Plochy občanského vybavení se v názvu odstavce * Občanské vybavení - 

veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 – OI vypouštějí slova „ve smyslu §2 odst.1, 

k3“,body A.2. – A.4. se vypouštějí a vkládají se jako body B.3. – B.5.  

 

9.9 V kapitole 6.3. Plochy občanského vybavení se v odstavci* Plochy občanské vybavenosti - 

agroturistika - OA vypouštějí body A.2. – A.4. a vkládají se jako body B.11. – B.13. 

 

9.10 V kapitole 6.3. Plochy občanského vybavení se v odstavci * Občanské vybavení - sport - OS 

vypouštějí body A.2. – A.4. a vkládají se jako body B.8. – B.10. 

 

9.11 V kapitole 6.4.Plochy veřejných prostranství se v odstavci * Veřejná prostranství - 

komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk vypouštějí body A.2. – A.4. a vkládají se jako 

body B.8. – B.10., za bod D.1. se vkládá nový text, který zní: 

 

„E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 80, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 10.“ 

 

9.12  V kapitole 6.4.Plochy veřejných prostranství se v odstavci * Veřejná prostranství - veřejná 

zeleň - parky - PVz1 vypouštějí body A.2. – A.4. a vkládají se jako body B.2. – B.4., za bod D.2. se 

vkládá nový text, který zní: 

 

„E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 5, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 90.“ 

 

9.13 V kapitole 6.4.Plochy veřejných prostranství se v odstavci* Veřejná prostranství - veřejná 

zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3 vypouštějí body A.2. – A.4. a vkládají se jako body B.3. – 

B.5., za bod D.1. se vkládá nový text, který zní: 

 

„E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 10, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 85.“ 

 

9.14  V kapitole 6.5. ZELEŇ VYHRAZENÁ se v odstavci * Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) – 

ZS  vypouštějí body A.2., A.3. a vkládají se jako body B.5., B.6., za bod D.1. se vkládá nový text, který 

zní: 

 

„E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 5, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 85.“ 
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9.15  V kapitole 6.6. Plochy smíšené obytné se v odstavci * Smíšené obytné venkovského typu – 

SV vypouštějí body A.2. -  A.4. a vkládají se jako body B.13. -  B.15. 

 

9.16  V kapitole 6.6. Plochy smíšené obytné se v odstavci * Smíšené obytné se službami - SS 

vypouštějí body A.2. -  A.4. a vkládají se jako body B.10. -  B.12. 

 

9.17  V kapitole 6.7. Plochy dopravní infrastruktury se v odstavci * Doprava silniční – DS za bod 

D.3. vkládá nový text, který zní: 

 

„E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 80, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 5.“ 

 

9.18  V kapitole 6.8. Plochy technické infrastruktury se v odstavci * Technická infrastruktura - TI 

vypouští bod A.2. a vkládá se jako bod B.11 

 

9.19 V kapitole 6.9.Plochy výroby a skladování se v odstavci  * Výroba zemědělská - VZ vypouštějí 

body A.2. -  A.4. a vkládají se jako body B.7. -  B.9. 

 

9.20 V kapitole 6.9.Plochy výroby a skladování se v odstavci  * Výroba zemědělská - VZ za bodem 

E.3. se vypouští věta, která zní: „Na území obce navrhuje ÚP tyto druhy ploch s rozdílným způsobem 

využití v nezastavěném území kulturní krajiny:“ 

 

9.21  V kapitole 6.10.PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ se v odstavci  * Plochy vodní a 

vodohospodářské – W  vypouštějí body A.2. -  A.13. a vkládají se jako body B.8, B.9.a – B.9.i, B.10., 

bod C.1. se vypouští, bod C.2. se posouvá jako bod C.1., body C.3. – C.5. se vypouštějí a za bod C.1. 

se vkládá nový bod C.2., který zní: „C.2. – jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské 

využití“. 

 

9.22 V kapitole 6.11.PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ se v odstavci  * Plochy zemědělské - NZ se vypouštějí 

body A.2. -  A.6. a vkládají se jako body B.9. -  B.13. 

 

9.23  V kapitole 6.12.PLOCHY LESNÍ se v odstavci  * Plochy lesní – NL se vypouští bod A.2. a 

vkládá se za bod A.6., který zní: „6. – vymezení ploch místního ÚSES“, písmeno „A“ v názvu „A 

Přípustné využití“ se vypouští a nahrazuje se písmenem „B“, písmeno „B“ v prvním názvu „B. 

Podmínečně přípustné využití“ se vypouští a nahrazuje se písmenem „C“, druhý název „B. 

Podmínečně přípustné využití“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem: „D. Nepřípustné 

využití“. 

 

9.24  V kapitole 6.14.PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ v odstavci  * Plochy smíšené 

nezastavěného území – NSx se v bodě A. Hlavní využití vypouští druhý odstavec a nahrazuje se 

novým textem, který zní: „Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na 

a) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz, 

b) plochy smíšené nezastavěného území ochranné – NSo, 

c) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv 
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d) plochy smíšené nezastavěného území lesnické -  NSl, 

e) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční – NSz1“,  

v názvu „A. Přípustné využití“ se vypouští písmeno „A“ a nahrazuje se písmenem „B“, z názvu „A. 

Nepřípustné využití“ se vypouští písmeno „A“ a nahrazuje se písmenem „C“. 

 

9.25  V kapitole 6.14.PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ v odstavci  Plochy smíšené 

zemědělské – NSz se v názvu odstavce vkládají slova „nezastavěného území“ za slovo smíšené, 

bod A.1. se vypouští a vkládá se jako bod B.14., bod A.2. se posouvá jako bod A.1. 

 

9.26 V kapitole 6.14.PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ v odstavci  Plochy smíšené 

ochranné – Nso se v názvu odstavce vkládají slova „nezastavěného území“ za slovo „smíšené“. 

 

9.27  V kapitole 6.14.PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ v odstavci  Plochy smíšené 

vodní a vodohospodářské - NSv se v názvu odstavce vkládají slova „nezastavěného území“ za 

slovo „smíšené“ a vypouští se slova „vodní a“, body A.2. – A.7. se vypouští a vkládají se jako body 

B.1. – B.6., původní bod B.1. se vypouští, bod C.5. se vypouští. 

 

9.28  V kapitole 6.14.PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ v odstavci  Plochy smíšené 

lesní – NSl se v názvu odstavce vkládají slova „nezastavěného území“ za slovo „smíšené“, bod A.2. 

se vypouští a vkládá se jako bod B.12., body C.1., C.2. C.4. se vypouští, bod C.3. se posouvá jako 

bod C.1. 

 

9.29  V kapitole 6.14.PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ v odstavci * Plochy smíšené 

zemědělské maloprodukční - NSz1 se v názvu odstavce vkládají slova „nezastavěného území“ za 

slovo „smíšené“. 

 

 

10  V kapitole 7.1. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ se ruší odstavec  

Dopravní infrastruktura včetně názvu, v odstavci  Technická infrastruktura se ruší text, který zní: 

„ VT1 – rozv. pl. č. ZO1 – místní ČOV 

Navržené koridory pro inženýrské sítě v ulicích: 

- vodovodní přivaděč 

- vodovod pitný 

- výtlačný řad kanalizace 

- kanalizace splašková 

- kanalizace dešťová 

- ČOV – čistírna odpadních vod 

- elektrické vedení VN 22kV 

- TS  trafostanice 

- VTL plynovod 

- STL plynovod 

a vypouští se odstavec „* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst. 1, písm. m.)STZ) 

včetně názvu. 
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11 Na začátek kapitoly 7. 2. PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE 

§170) se vkládá nový text, který zní: 

„Dopravní infrastruktura 

– cyklostezka 

Technická infrastruktura 

- vodovodní přivaděč 

- vodovod pitný 

- výtlačný řad kanalizace 

- kanalizace splašková 

- kanalizace dešťová 

- kabelové podzemní vedení VN 22 kV 

- VTL plynovod 

- STL plynovod 

 

Vybraná veřejně prospěšná opatření  

Založení prvků ÚSES 

X2.2 – založení prvků ÚSES 

 

 

12 V kap. 8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A KORIDORŮ, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO se v první větě 

vypouští slova „veřejně prospěšná opatření“ za spojkou a, a nahrazují se slovy „veřejná prostranství“. 

 

 

13  V kapitole 8.1. PLOCHY A KORIDORY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PŘEDKUPNÍ PRÁVO (DLE 

§2, ODST.1, PÍSM.k)STZ) A ZÁROVEŇ JE MOŽNO NA NĚ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ (DLE§ 170 

STZ) se ruší odstavec  

Dopravní infrastruktura včetně názvu, v odstavci Technická infrastruktura se ruší text, který zní: 

„ VT1 – rozv. pl. č. ZO1 – místní ČOV 

Navržené koridory pro inženýrské sítě v ulicích: 

- vodovodní přivaděč 

- vodovod pitný 

- výtlačný řad kanalizace 

- kanalizace splašková 

- kanalizace dešťová 

- ČOV – čistírna odpadních vod 

- elektrické vedení VN 22kV 

- TS  trafostanice 

- VTL plynovod 

- STL plynovod 

 

a vypouští se odstavec „* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ) 

včetně názvu. 
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14  V kapitole  8.2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO 

PRÁVA (DLE §101 STZ)  se v odstavci  „* Veřejná prostranství, Veřejná prostranství 

s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami“ vypouštějí body PVk2, PVk3 a  

odstavec  Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm. m)STZ) se vypouští včetně názvu. 

 

15   Tabulky na konci kapitoly  8.2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE 

PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE §101 STZ)   se upravují takto: 

 

15.1  V odstavci  * Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) se vypouští 

tabulka „Dopravní infrastruktura“ včetně názvu. 

 

15.2  V odstavci * Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) se v tabulce 

„Technická infrastruktura“ vypouštějí body VT1 rozv.pl.č.TO1 - místní ČOV, Vodovodní přivaděč, 

Vodovod pitný, Výtlačný řád kanalizace, Kanalizace dešťová, Kanalizace splašková, Vedení VN 22kV, 

Trafostanice, VTL plynovod, STL plynovod.  

 

15.3 V odstavci * Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ) se obě 

tabulky  

 „X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví“ vypouštějí včetně názvů. 

 

15.4 V odstavci * Vybrané veřejně prospěšné stavby dle §2, odst.1, písm. e)STZ) se tabulka 

 „Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami“ vypouští 

včetně názvu odstavce.  

 

 

15.5 V odstavci * Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ) se tabulka 

 „X1.B. Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy“ a „X2. Opatření k ochraně 

nebo rozvoji přírodního dědictví“ vypouštějí včetně názvu odstavce. 

 

 

16 Kapitola 14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

PODLE § 177 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA se vypouští včetně názvu. 

 

 

II. 

1 Textová část změny č. 1 ÚP Šabina je vypracována v rozsahu 11 stran textu včetně titulní strany a 

obsahu i včetně vložených tabulek. 

 

 

2 Grafická část změny č. 1 ÚP Šabina obsahuje přílohou následující výkresy v měřítcích: 

v.č.1 Výkres základního členění území      M 1 : 5.000 

v.č.2.1. Hlavní výkres        M 1 : 5.000 

v.č.2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny    M 1 : 5.000 

v.č.2.3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury    M 1 : 5.000 

v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   M 1 : 5.000 
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Odůvodnění 
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4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ...... 16 
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6. Vyhodnocení  splnění požadavků zadání změny č. 1 ÚP Šabina ..................................................... 54 
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10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení .......................................................................................... 57 

10.1 Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití .................................................... 59 

10. 2 Limity využití území ...................................................................................................................... 62 

10. 3 Koncepce dopravního řešení ....................................................................................................... 62 

10.4 Koncepce technického vybavení ................................................................................................... 63 

10.5 Koncepce občanského vybavení ................................................................................................... 63 

10. 6 Koncepce veřejných prostranství ................................................................................................. 63 

10. 7 Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ......................................... 63 

10.8 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění 64 

10.9  Koncepce řešení požadavků civilní ochrany ................................................................................ 64 

10.10 koncepce ochrany životního prostředí ......................................................................................... 65 

11.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
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12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 

odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení .................................................. 70 

13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa ................................................................................................... 70 
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13.2 Důsledky navrhovaného řešení na PUPFL ................................................................................... 76 
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ZMĚNA Č. 1 ÚP ŠABINA  

 13 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŠABINA 

 

   Záměr pořídit změnu Územního plánu Šabina (dále jen „ÚP Šabina“) vyplynul ze Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Šabina (dále jen „Zpráva“). Tuto Zprávu vypracoval Městský úřad 

Sokolov, Odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) v souladu s § 55 zákona 

č. 183/2006 Sb. Zpráva vyhodnotila uplatňování ÚP Šabina za předešlé 4 roky. Pořizovatel projednal 

Zprávu s dotčenými orgány, sousedními obcemi a veřejností, upravil ji podle výsledků projednání 

a dopisem č.j. 13402/2013/SÚPÚP/VLPO ze dne 07.02.2013 předal obci Šabina ke schválení 

předložil zastupitelstvem. 

Dne 25.02.2013 Zastupitelstvo obce Šabina (dále také „ZO“) schválilo usnesením tuto Zprávu. 

Usnesením č. 177 ze dne 10.06.2013 ZO schválilo záměr pořízení Změny č. 1 ÚP Šabina (dále také 

„změna ÚP“), jejíž potřeba ze Zprávy vyplynula, současně byla schválena žádost o pořízení změny ÚP 

Městským úřadem Sokolov, odborem stavebním a územního plánování a určeným zastupitelem pro 

spolupráci s pořizovatelem se stal Pavel Pešek, starosta obce.  

Zpracovatelem změny ÚP se stala Ing. arch. Alexandra Kasková z Karlových Varů. Na základě Zprávy 

zpracovatel vypracoval návrh Změny č. 1 ÚP Šabina, který předal obci v listopadu 2014. Dopisem ze 

dne 05.12.2014 obec sdělila pořizovateli, že usnesením č. 288 ZO schválilo nového určeného 

zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem, a to pana Františka Peška, starostu obce. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona dne 30.03.2015 pod č.j. 

27075/2015/OSÚP/JADO oznámil místo a dobu konání společného jednání k návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina, které se konalo dne 29.04.2015 na Obecním úřadu Šabina. Dotčené orgány 

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

uplatnit své připomínky. Zároveň v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil pořizovatel 

veřejnou vyhláškou č.j. 27251/2015/OSÚP/JADO ze dne 30.03.2015 návrh Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina a zajistil jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od 

doručení návrhu změny ÚP veřejnou vyhláškou na internetové adrese obce Šabina a na internetové 

adrese města Sokolov. Zároveň bylo ve stejné lhůtě umožněno nahlédnutí do návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina na Obecním úřadu Šabina a na Městském úřadu Sokolov. Veřejná vyhláška 

byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Šabina a na úřední desce Městského úřadu 

Sokolov. 

Po uplynutí lhůty pro podání stanovisek a připomínek zaslal pořizovatel dne 09.06.2015 pod č.j. 

49365/2015/OSÚP/JADO Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 

obdržená stanoviska a připomínky a požádal o vydání stanoviska v souladu s § 50 odst. 7 stavebního 

zákona. 

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

plánování vydal stanovisko pod č.j. 690/RR/15 dne 07.07.2015. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil úpravu 

návrhu Ing.arch. Kaskovou dopisem č.j. 67531/2015/OSÚP/JADO dne 04.08.2015. 

Ing. arch. Kasková upravila návrh a předala jej obci v 10/2015.  

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

Změny č. 1 ÚP Šabina. Dne 23.11.2015 oznámil pod č.j. 94422/2015/OSÚP/JADO dotčeným orgánům 

sousedním obcím termín a místo konání veřejného projednání a veřejnou vyhláškou č.j. 

94472/2015/OSÚP/JADO oznámil termín a místo konání veřejného projednání veřejnosti. Zároveň 

bylo umožněno nahlédnutí do upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina na Obecním 

úřadu Šabina a na Městském úřadu Sokolov, a na jejich internetových stránkách. Veřejná vyhláška 

byla vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Sokolov a Obecního úřadu Šabina. 
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Dne 11.01.2016 se na Obecním úřadu Šabina konalo veřejné projednání o upraveném a posouzeném 

návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina, spolu s odborným výkladem, který podal zhotovitel.  

V zákonné lhůtě byly uplatněny stanoviska dotčených orgánů a námitky. Pořizovatel ve spolupráci 

s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona 

a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. Poté pořizovatel tento návrh 

doručil dopisem č.j. 6329/2016/OSÚP/JADO ze dne 12.02.2016 a č.j. 24218/2016/OSÚP/JADO ze 

dne 30.03.2016  dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby ve 

lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a upravil návrh 

rozhodnutí o námitkách podle stanovisek dotčených orgánů a dne 04.08.2016 předal pod č.j. 

59144/2016/OSÚP/JADO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina.  

Dále pořizovatel přezkoumal upravený návrh Změny ÚP podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

a předložil zastupitelstvu obce Šabina návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Šabina s jeho 

odůvodněním. 

 

 

2.  VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 

* 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 Šabina leží v rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb 

– hranice ČR/Německo (-Nürnberg). Důvody vymezení: Území ovlivněné hustým urbanizovaným 

osídlením s centry Most, Litvínov, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Sokolov a Cheb, 

soustředěním povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na změny v území; západní část je 

ovlivněna rovněž rychlostní komunikací R6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo; 

v úseku Chomutov – Karlovy Vary je rozvojovým záměrem kapacitní silnice. Navazuje na 

rozvojovou osu v zahraničí. Řešené lokality ve změně č. 1 tuto rozvojovou osu a její podmínky plně 

respektují. 

 PÚR ČR nevymezuje na území obce žádný koridor dopravní ani technické infrastruktury, žádnou 

specifickou plochu. 

 PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území. Změna č. 1 je zpracovaná v souladu s těmito republikovými prioritami a řeší zejména: 

- aktualizaci ÚSES: rozsah RBK 20120 v kontaktu s D6, 

- respektuje záplavové území Q100 řeky Ohře jako nezastavěné území, nově zapracovává 

záplavová území Q100 potoků Tisová a Velká Libava, ÚP je  respektuje jako nezastavěná území, 

- navrhuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení B8 v místě zbytkového ZPF mezi silnicí, lesem, 

plochou B7, ZÚ a záplavou Q100 řeky Ohře, 

- rozvíjí turistický ruch a navrhuje nový úsek cyklostezky směrem do Slavkovského lesa, 

- rozvíjí technickou infrastrukturu v obci a zapracovává navržené inženýrské sítě pro zastavitelné 

plochy S1 a B2 dle vydaného ÚR, stabilizuje vybudovanou ČOV,  

- zapracovává zprovozněnou dálnici D6 včetně sjezdů na silnici III/2124, 

- neřeší žádnou přestavbovou plochu, žádnou plochu asanace, 

- neřeší žádnou územní rezervu, 

- zapracovává požadavky obce a jejích obyvatel, 
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- dílčí změnou B8 dojde k novému záboru dosud nezastavěné kulturní krajiny, 

- změna č. 1 neovlivní charakter krajiny, 

- změna č. 1 rozšiřuje technickou infrastrukturu v obci, jsou navrženy nové inženýrské sítě pro 

plochu bydlení B2 a plochu smíšenou obytnou S1 a dále inženýrské sítě pro plochu bydlení B8, 

- dílčí změnou PV4 nedojde k novému záboru nezastavěné kulturní krajiny, 

- změna č.1 doplňuje veřejná prostranství s místními komunikacemi o plochu PV4. 

 

  Změna č. 1 je zpracována v souladu s PÚR ČR. 

 

  Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.9.2010 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) priority ZÚR KK: 

  Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují republikové 

priority územního plánování vymezené v PÚR ČR. 

  Změna č. 1 je v souladu s prioritami územního plánování Karlovarského kraje. 

 

b) Obec Šabina leží v rozvojové ose OS7 zpřesněné v ZÚR KK s velkou hustotou obyvatelstva a 

výrobních kapacit při zohlednění dálnice D6. 

 

c) ZÚR KK vymezuje na území obce Šabina jednu specifickou oblast: 

* Specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu SR9 formou zajištění územních předpokladů pro 

aktivní rozvoj potenciálů cestovního ruchu a rekreace a zkvalitnění služeb: 

* Změna č. 1 ve vazbě na úkoly a cíle specifické oblasti SR9 Sokolovsko upřesňuje na území obce 

část cyklostezky s napojením na Slavkovský les. 

 

d) ZÚR KK vymezují v území obce Šabina tyto veřejně prospěšné stavby: 

D.03 – stavba rychlostní silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr. Změna č. 1 přebrala stavbu dálnice 

D6 jako stávající v rozsahu dle ÚAPO, 

D.83 – přeložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru obce Březová, tato VPS 

v přesněné poloze neleží na území obce, navíc je již realizovaná, 

E.05 – Vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov – Pomezí, PÚR ČR ruší koridor technické 

infrastruktury E2 pro vedení ZVN 400kV v trase Vítkov – Pomezí nad Ohří. Na základě této 

skutečnosti změna č. 1 nenavrhuje VPS E05 vymezenou v ZÚR KK jako zpřesnění původně 

navrhovaného koridoru E2 v již neplatném znění původní PÚR ČR 2008. Ze stejného důvodu změna 

č.1 nenavrhuje ani žádný koridor technické infrastruktury pro vedení ZVN 400kV v trase Vítkov – 

Pomezí nad Ohří. 

 

e) ZÚR KK vymezují na území obce Šabina tato veřejně prospěšná opatření: 

U.112 – nadregionální biokoridor K40 Amerika – Svatošské skály 

U.560 – regionální biokoridor 20118 Pod Bystřinou – RBK 992 

U.562 – regionální biokoridor 20120 RBC 10114 – K40 

U.571 – regionální biokoridor 992 Libavský vrch – Studánka 

 

Tuto problematiku řeší ÚP, změna č.1 řeší drobné úpravy RBK 20120: oprava číslování z původně 

20113 na 20120 a zároveň nepodstatné změny ve vymezení ve vztahu na aktualizovanou 
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zkolaudovanou stavbu D6 v souladu se stavebním zákonem, v platném znění. 

 

 Změna č.1 je zpracována přiměřeně v souladu se ZÚR KK. 

 

 

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 

 

    Změna č. 1 je zpracována 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. 

   Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území 

spravovaném obcí Šabina. 

  Ve změně č. 1 navržený rozvoj obce Šabina nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při respektování 

navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování 

v území. 

 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Změna č. 1 byla zpracována 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 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 

Změna č. 1 ÚP Šabina byla zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

V dosavadním průběhu pořizování návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina nebyl řešen žádný rozpor mezi 

pořizovatelem a dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem. 

Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány 

hájí, jsou v návrhu změny ÚP respektovány a zohledněny. 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

 

Ministerstvo obrany 

Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha 

Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 15 Praha 1 

Zn.: 80735/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 16.04.2015 

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

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

o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Šabina. 

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

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

a resortních předpisů. 

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

správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základě pověření ministra 

obrany č.j. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2 zák. č. 219/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, 

ročník 2011, částka 16 

vydává souhlasné stanovisko 

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

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

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

připomínek. 

Kontaktní osoba: Dana Horská – telefon 973 287 117 

 

Dana HORSKÁ 

referent společné státní správy a samosprávy, Oddělení ochrany územních zájmů 

 Souhlasné stanovisko. 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 16746/2015 ze dne 21.05.2015 

Věc: Návrh změny č. 1 Územního plánu Šabina 

 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme podle ustanovení § 50 stavebního 

zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

S návrhem změny územního plánu souhlasíme, nově navržený koridor technické infrastruktury 

nezasahuje do plochy chráněného ložiskového území Tisová I, záměrem dotčený evidovaný 

prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu není územním limitem. 

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

 Souhlasné stanovisko. 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor výkonu státní správy IV,  

Školní 5335, 40301 Chomutov 

Zn.: 540/530/15 22611/ENV/15 ze dne 31.03.2015 

Věc: Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 30.03.2015 

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 Změny č. 1 Územního plánu Šabina 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 návrhu Změny č. 1 zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt poddolovaného 

území: Tisová u Sokolova č. 233, CHLÚ: Tisová I č. 08170000, výhradního ložiska: Tisová u Sokolova 

– Silvestr č. 3081700 (viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území). 

Ing. Miroslav Libecajt 

ředitel odboru výkonu státní správy IV 

 Vyskytované jevy budou ve změně zohledněny. 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Český inspektorát lázní a zřídel 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Č.j.: MZDR 15596/2015-2/OZD-ČIL-L ze dne 25.05.2015 

 

Věc: Vyjádření k návrhu změny č. 1 Územního plánu Šabina 

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako ústřední úřad 

státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a 

lázeňských míst a pro výkon dozoru podle § 35 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 

zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lázeňský zákon), 

k návrhu změny č. 1 Územního plánu Šabina sděluje: 

Na správním území obce Šabina se nenacházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy podle 

lázeňského zákona, ani se v něm nenacházejí žádné zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu, které 

http://www.geofond.cz/
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by byly prohlášeny za přírodní léčivé zdroje anebo za zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu 

lázeňského zákona, ani do něho nezasahují ochranná pásma těchto zdrojů. Na základě uvedených 

skutečností ČIL není na správním území obce Šabina dotčeným orgánem podle § 37 odst. 1 

lázeňského zákona, a tedy neuplatňuje k projednávanému návrhu změny územního plánu žádné 

stanovisko. ČIL současně žádá, aby mu další výzvy k uplatnění stanovisek k územně plánovací 

dokumentaci správního území obce Šabina nebyly zasílány. 

Mgr. Zdeněk Třískala 

vedoucí oddělení OZD/2 

Český inspektorát lázní a zřídel 

 ČIL není dotčeným orgánem pro území obce Šabina. 

 

 

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 249010/2015 ze dne 27.05.2015 

 

Vyjádření ke Změně č. 1 Územního plánu Šabina 

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. Šabina již byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ“) a jejich výsledky byly 

zavedeny do katastru nemovitostí. Součást schváleného návrhu KoPÚ je plán společných zařízení, 

který je neopomenutelným podkladem při zpracování územního plánu nebo jeho změn. 

Změnou č. 1 Územního plánu Šabina není dotčen plán společných zařízení a z tohoto důvodu 

nemáme žádné připomínky ani námitky. 

 

Ing. Josef Rau 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

 Bez připomínek a námitek. 

 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

zn.: SBS/09898/2015/OBÚ-08 ze dne 14.05.2015 

 

Společné jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 30.03.2015 Vaše oznámení o 

konání výše uvedeného jednání dne 29.04.2015. 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. 

Zdejší úřad prostudoval zveřejněné podklady. Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní 

báňský úřad pro území kraje Karlovarského ke zveřejněnému návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina žádné připomínky. 

 

JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D. 

předseda úřadu 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č. j.: KHSKV 4214/2015/HOK/Nov ze dne 13.05.2015 

 

Šabina, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Šabina – závazné stanovisko ke společnému jednání 

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

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina posoudila, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje předmětný návrh. 

Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává 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, toto závazné stanovisko: 

S Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Šabina se 

souhlasí. 

Odůvodnění: 

Dne 30.3.2015 bylo na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech doručeno oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního 

plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o Návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina, který zpracovala Ing. arch. A. Kasková v prosinci 2014. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost 

tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům 

předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Ing. Edita Novotná 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 Souhlasné stanovisko. 
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Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov 

Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov 

Č.j.: HSKV-1110-2/2015-SO ze dne 14.04.2015 

 

Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva 

 

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

zdenek.koco@kvk.izscr.cz 

 

Název stavby: Změna č. 1 Územního plánu Šabina 

Místo stavby: obec Šabina 

Stavebník – investor: obec Šabina 

Projektant: Ing. arch. Alexandra Kasková 

Druh dokumentace: Změna č. 1 Územního plánu Šabina 

 

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

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 

ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 

března 2015 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení 

§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkou: 

 

Zapracovat do textové a grafické části Změny č. 1 územního plánu Šabina: 

1. změny v území od zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Sokolov, dle požadavků 

vyplývajících z § 20 Vyhlášky ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva (např. nově stanovená záplavová území – povodně přirozené, 

zvláštní a přívalové) 

2. zdroje požární vody uvedené v příloze č. 2 Nařízení Karlovarského kraje č. 1 ze dne 

10.2.2014, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. 

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco 

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

vrchní komisař 

 Požadavky budou zapracovány. 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 985/DS/15 ze dne 14.05.2015 
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Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 30.3.2015 

oznámení konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina ve smyslu 

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

pozdějších předpisů. 

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

věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 1159/ZZ/15 ze dne 28.05.2015 

ŠABINA – Změna č. 1 územního plánu - stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 30.3.2015 Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina   

a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

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

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 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, 

vydává ve smyslu stavebního zákona k Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina z hlediska 

posuzování vlivů na životní prostředí následující stanovisko: 

Na základě posouzení obsahu předloženého návrhu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 47 odst. 3 

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

pozdějších předpisů, uvádí, že Změna č. 1 Územního plánu Šabina nebude posuzována 

z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Odůvodnění: 

Změna č. 1 Územního plánu Šabina řeší především zapracování požadavků z Politiky územního 

rozvoje (dále jen „PÚR ČR“), Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“) a 

územně analytických podkladů. 
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Jedná se o aktualizaci územního systému ekologické stability, zapracování zprovozněné rychlostní 

silnice R6 včetně sjezdů na silnici III/2124, doplnění systému místních komunikací v obci, návrh 

nového úseku cyklostezky, návrh koridoru technické infrastruktury pro trasu zvláště vysokého napětí a 

vedení velmi vysokého napětí mezi Vítkovem a Pomezí, stabilizaci vybudované čistírny odpadních vod 

a doplnění podmínek prostorové regulace ve vazbě na novelu stavebního zákona. 

Plochy pro možné budoucí umístění těchto záměrů již byly posouzeny z hlediska životního prostředí 

v rámci posouzení PÚR ČR a ZÚR KK. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není již Změna č. 1 Územního plánu Šabina předmětem 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

 Návrh změny ÚP nebude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Bc. Lupínek/296) 

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. 

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

umisťováním staveb nepočítá. Návrh plánu dále respektuje PUPFL jako nezastavitelné území. Bez 

připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková / 494) 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina  

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 Změny č. 1 Územního plánu Šabina a výzvu pro uplatnění stanoviska ve 

lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, které se koná dne  

29. 4. 2015.  

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 odst. b) 

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

jen „zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Územního plánu Šabina 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, 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. Dále posouzení vycházelo z vyjádření orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu poskytnutému krajskému úřadu ve smyslu článku II odst. 2 

metodického pokynu Městským úřadem Sokolov pod č.j. 45766/2015/OŽP/EVBR ze dne 27. 5. 2015.  
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Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona 

následující stanovisko:  

Z dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina vyplývají následující skutečnosti: 

Předmětem posouzení jsou lokality s návrhem na změnu využití zemědělské půdy v katastrálním 

území Šabina:  

Lokalita č. 1 (B8) – 0,86 ha, navrhované využití pro bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu 

orná půda, zařazenou do III. třídy ochrany.  

Z „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch řešení ve změně č. 1“ (str. č. 29 a 30) pro funkční využití bydlení vyplývá, že byly vybudovány 

rodinné domy na plochách B5 – 3x a B4 – 1x o výměře cca 0,32 ha půdy, na jižní části zastavitelné 

plochy S3 – 1x o výměře cca 0,15 ha půdy. Vzhledem k tomu, že součástí zastavitelných ploch pro 

bydlení v platném územním plánu jsou veřejná prostranství, parkoviště, sportoviště, stavby technické 

infrastruktury, navržená velikost pozemků pro RD (str. č. 26 a 27), nepovažuje krajský úřad návrh 

nových ploch PV4 a PV5 uvedený v tabulce (str. č. 30) jako úsporu ploch bydlení.  

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů souhlasí dle zásad ochrany (§4 zákona) 

se zařazením lokality č. 1. Jedná se o plochu zemědělské půdy méně kvalitní se středním stupněm 

ochrany, která je obklopena z jedné strany zastavěným územím, dále zastavitelnou plochu, 

komunikací a lesem, a proto lze souhlasit i přes nižší úsporu ploch bydlení výjimečně s celou výměrou 

0,86 ha.  

Lokalita č. 2 (PV4) – cca 0,14 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství. Jedná se  

o změnu určení části plochy již odsouhlaseného záboru zemědělské půdy v druhu trvalý travní porost, 

zařazenou do II. třídy ochrany, pro funkční využití bydlení B3. 

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů nesouhlasí dle zásad ochrany (§4 

zákona) se zařazením lokality č. 2. Důvodem je, že podle § 4 odst. 3 zákona lze zemědělskou půdu I. 

a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dále, že podle § 4 odst. 4 zákona se 

odstavec 3 nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací 

dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. 

Předložené Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

neobsahuje odůvodnění dle požadavků obsažených v § 4 a § 5 odst. 1 zákona a proto nelze se 

změnou určení části plochy již odsouhlaseného záboru zemědělské půdy souhlasit.  

Lokalita č. 3 (PV5) – cca 0,46 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství. Jedná se  

o změnu určení již odsouhlaseného záboru zemědělské půdy v druhu zahrady a trvalý travní porost, 

zařazenou do II. (0,20 ha) a III. (0,26 ha) třídy ochrany pro funkční využití bydlení B2.  

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů nesouhlasí dle zásad ochrany (§4 

zákona) se zařazením lokality č. 3. Důvodem je, že že podle § 4 odst. 3 zákona lze zemědělskou půdu 

I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dále, že podle § 4 odst. 4 zákona se 

odstavec 3 nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací 

dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. 

Dalším důvodem je, krajský úřad udělil souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu pod č.j. 4156/ZZ/09 ze dne 19. 11. 2009 v k.ú. Šabina p.p.č. 148/1 a 150/1 pro stavby pro 

bydlení, komunikace, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu technického 

vybavení. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro tuto stavbu pro 

bydlení v zastavitelné ploše vymezené územním plánem včetně komunikace, zpevněných ploch a 

zeleně při bytové výstavbě a pro výstavbu technického vybavení byl udělen s přihlédnutím k tomu, že 
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předmětné pozemky jsou kromě části p.p.č. 150/1 v k.ú. Šabina (zeleň okrasných zahrad) k využití pro 

uvedený účel určeny platným územním plánem. Dle vyjádření Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, 

odboru výstavby,  územního plánování a dopravy č.j. SÚ/06719/09/JH ze dne 31. 8. 2009 se stavba 

nachází v ploše smíšené obytné a ploše bydlení dle platného územního plánu Šabina. K žádosti se 

kladně vyjádřil Městského úřadu Kynšperk nad Ohří pod č.j. 07225/09/MO/VK ze dne 15. 9. 2009. 

Jednou z podmínek souhlasu č.j. 4156/ZZ/09 v bodě 8 je, že za trvalé odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu pro stavby pro bydlení, komunikace, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a 

pro výstavbu technického vybavení se odvod nepředepíše, a to  

v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. c) a § 11 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Tento  

bod 8, bez předpisu odvodů za trvalé odnětí byl v případě komunikace při bytové výstavbě stanoven 

mimo jiné v návaznosti na předloženou dokumentaci, platný územní plán  

a vyjádření Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, odboru výstavby, územního plánování 

a dopravy č.j. SÚ/06719/09/JH. Souhlas krajského úřadu č.j. 4156/ZZ/09 je závaznou součástí 

územního rozhodnutí. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí.  

K návrhu vymezení zastavěného území z hlediska souladu se zásadami ochrany ZPF  

(§4 zákona). Dle bodu „10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ (str. 18) změna č. 1 aktualizuje 

hranici zastavěného území ke dni 15. 5. 2014. Změna hranice je pouze v plochách: - zkolaudovaná 

ČOV – izolované zastavěné území v krajině, - zkolaudovaný RD v jižní části plochy S3 – izolované 

zastavěné území v krajině.   

Krajský úřad s návrhem na vymezení zastavěného území ke dni 15. 5. 2014 v předloženém rozsahu 

souhlasí za podmínky doplnění textové části o informaci, že zbývající část zastavěného území je beze 

změn.  

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

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

řádu. 

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

zemědělského půdního fondu) je nutné dopracovat vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu a požádat  

o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu.  

 Lokalita č. 2 (PV4) bude z návrhu změny ÚP vypuštěna. Plocha zůstane v ploše pro 

bydlení BV (B3). 

 Lokalita č. 3 (PV5) bude z návrhu změny ÚP vypuštěna. Plocha zůstane v ploše pro 

bydlení BV (B2). 

 Doplnit dovětek, že zbývající část zastavěného území je beze změn. 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 

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

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

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 
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Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 

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

kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 

úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí 

a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce 

Šabina Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ing. Regina Martincová 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 40805/2015/OD/Me ze dne 14.05.2015 

Stanovisko 

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

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

pro potřeby o řízení „Změny č. 1 Územního plánu Šabina“ – sděluje, že s těmito změnami 

souhlasí. 

Pro upřesnění pouze dodává, že: 

u plochy PV4 – změna na veřejné prostranství – místní komunikace, plochy PV5 – změna na 

veřejné prostranství a plochy B8 – zastavitelná plocha k bydlení bude v případě zásahu do tělesa 

komunikace III/2124 v majetku Karlovarského kraje nutný předchozí souhlas správce komunikace 

– Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.p Sokolov a našeho silničního správního 

úřadu. 

 

Karel Merxbauer 

silniční hospodářství  

 Souhlasné stanovisko. 

 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor stavební a územního plánování 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Zn.: 39167/2015/OSÚP/JAST ze dne 04.05.2015 

 

Věc: : oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu ŠABINA – 

stanovisko 
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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 31. března 2015 oznámení termínu společného jednání o návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu ŠABINA.  

 

K návrhu Změny č. 1 Územního plánu ŠABINA není ze strany dotčeného orgánu státní památkové 

péče z hlediska zájmů státní památkové péče námitek. Navržená změna č. 1 Územního plánu Šabina 

se nedotýká zájmů státní památkové péče.  

 

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

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

 

Jana Šťastná 

referent odboru stavební a územního plánování  

 Bez připomínek. 

 

 

Stanovisko KÚKK – dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 690/ZZ/15 ze dne 07.07.2015 

 

Stanovisko krajského úřadu - správního orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 9.6.2015 žádost 

o stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina (dále jen „ÚP“). Návrh změny ÚP měl již 

zdejší úřad k dispozici. 

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, oddělení územního plánování  (dále 

jen „pořizovatel“), pořizuje změnu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a) 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, zmocněný ust. § 7 odst. 1 písm. 

g), a ust. § 178 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, vydává v přenesené působnosti stanovisko krajského 

úřadu - správního orgánu územního plánování k návrhu změny ÚP a k obdrženým podkladům.  

 

1. Základní údaje:  

Návrh změny ÚP byl zpracován ve 12/2014 projektantkou Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, aut. arch., 

Karlovy Vary. 

Záměr na pořízení změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Šabina dne 25.2.2013. Zadání 

změny ÚP bylo obsaženo ve Zprávě o uplatňování ÚP Šabina. Společné jednání o návrhu změny ÚP 

proběhlo dne 29.4.2015.  
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Změna ÚP řeší: 

- aktualizaci ÚP dle Politiky územního rozvoje 2008, a Zásad územní rozvoje Karlovarského 

kraje; 

- aktualizaci ÚP dle územně analytických podkladů; 

- změna ÚP navrhuje 3 nové zastavitelné plochy - jednu plochu pro bydlení, a dvě plochy pro 

veřejná prostranství; 

- další drobné úpravy regulativů a opravy administrativních chyb. 

 

2. Posouzení souladu návrhu změny ÚP a předložených podkladů z hlediska koordinace 

využívání území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 

ve znění Aktualizace č. 1, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami 

územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK): 

Konstatujeme, že byla schválena Vládou ČR Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, 

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 ) 

Je tedy potřeba před veřejným projednáním aktualizovat návrh změny ÚP dle Aktualizace č. 1 PÚR 

ČR. 

Nebyly shledány rozpory změny ÚP se ZÚR KK. 

 

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 ). 

Projednávání akt. ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před 

vydáním změny ÚP, bude potřeba ÚP i změnu ÚP uvést do souladu s ní. 

 

3. Připomínky na závěr: (zdejší úřad je uplatňuje na základě ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního 

zákona - ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování) 

- „Vyhodnocení souladu (koncepce řešené v ÚP) s požadavky zvláštních právních předpisů“ - 

tj. první část kapitoly 5. na str. 15 odůvodnění návrhu změny ÚP, zpracovává vždy projektant ÚP, a 

bude doplněno projektantkou před veřejným projednáním ÚP. 

- Na konci textové části návrhu změny ÚP je potřeba doplnit do: „Poučení“, za první slovo: „Proti…“, 

slovo: „…Změně č. 1…“. 

- Doporučujeme pořizovateli již v předstihu projednat s obcí nutnost pořízení právního stavu ÚP po 

vydání změny ÚP. 

 

Ing. arch. Jaromír Musil 

vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

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


ZMĚNA Č. 1 ÚP ŠABINA  

 29 

 Návrh změny ÚP bude aktualizován dle PÚ ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

 Připomínky na závěr budou ve změně ÚP zohledněny. 

 

 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 

 

Ministerstvo obrany 

Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha 

Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 15 Praha 1 

Zn.: 84766/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 09.12.2015 

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

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

o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Šabina. 

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

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

a resortních předpisů. 

Ministerstvo obrany - Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 

Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu 

v platném znění, jednám 

souhlasí 

s předloženým „Návrhem územního plánu“ Šabina. 

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

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

připomínek. 

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

MO,  

   Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05, IDS: hjyaavk 

 

Kontaktní osoba: Dana Horská – telefon 973 287 117 

 

Dana HORSKÁ 

referent společné státní správy a samosprávy, Oddělení ochrany územních zájmů 

 Souhlasné stanovisko. 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 55063/2015 ze dne 11.01.2016 

Věc: Návrh změny č. 1 Územního plánu Šabina - veřejné projednání 
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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 neuplatňujeme podle ustanovení § 50 stavebního 

zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

S projednaným a upraveným návrhem změny územního plánu souhlasíme, schvalovanou změnou 

dotčený evidovaný prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu není územním limitem. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 

ředitel odboru hornictví 

 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 007625/2016 ze dne 08.01.2016 

 

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

plánu Šabina 

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

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

a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje 

následující: 

V katastrálním území Šabina již byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy a jejich výsledky byly 

zavedeny do katastru nemovitostí.  

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

nemáme žádné připomínky ani námitky. 

 

Ing. Josef Rau 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

 Bez připomínek a námitek. 

 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov 

Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov 

Č.j.: HSKV-3442-1/2015-SO ze dne 24.11.2015 

 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

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

zdenek.koco@kvk.izscr.cz 

 

Název stavby: Změna č. 1 Územního plánu Šabina 
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Místo stavby: obec Šabina 

Stavebník – investor: obec Šabina 

Projektant: Ing. arch. Alexandra Kasková 

Druh dokumentace: Změna č. 1 Územního plánu Šabina 

 

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

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 

ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému a o změně 

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

dne 23. listopadu 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 stanovisko. 

 

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco 

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

vrchní komisař 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 3631/DS/15 ze dne 12.01.2016 

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

plánu Šabina  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 23.11.2015 

žádost o stanovisko k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

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

věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k projednávanému upravenému a 

posouzenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 3342/ZZ/15 ze dne 15.01.2016 
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ŠABINA – upravený a posouzený návrh Změny č. 1 územního plánu - stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 23.11.2015 Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 

K upravenému a posouzenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina nemáme připomínky. 

K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 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 č.j. 1159/ZZ/15 ze dne 

28.05.2015 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní požadavky na vyhodnocení vlivů 

Změny č. 1 Územního plánu Šabina, ani na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko zůstává 

nadále v platnosti  

 Bez připomínek. 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

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

Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 

zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 1159/ZZ/55 ze dne 28.05.2015. 

 Bez připomínek. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková / 494) 

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

plánu Šabina  

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

obdržel dne 23.11.2015 pod č.j. 94422/2015/OSÚP/JADO oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor 

stavební a územního plánování o termínu a místě veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina 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 11.01.2016. 

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

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), posoudil dokumentaci upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

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

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-

9/září 2011.  

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

Šabina, jejímž projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, Sokolovská 

119/54, 360 05 Karlovy Vary, datum zpracování září 2015, stanoviska krajského úřadu č.j. 1159/ZZ/  

ze dne 28.05.2015 k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

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

pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným v upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina na základě posouzení předložené dokumentace, uplatňuje podle § 5 odst. 2 

zákona následující stanovisko:  

Dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina byla upravena dle stanoviska krajského 

úřadu č.j. 1159/ZZ/15 ze dne 28.05.2015. 

Lokalita č. 2 (PV4) byla z návrhu změny vyřazena. Plocha zůstává v ploše pro bydlení BV (B3). 

Lokalita č. 3 (PV5) byla z návrhu změny vyřazena. Plocha zůstává v ploše pro bydlení BV (B2). 

K návrhu vymezení zastavěného území ke dni 15.05.2014. Podmínka doplnění textové části, že 

zbývající část zastavěného území je vymezena k 15.05.2014 beze změn v trase shodné jako 

zastavěné území k 30.09.2008 v platném územním plánu, byla splněna.  

K upravenému a posouzenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina není připomínek. 

Požadavky krajského úřadu byly zohledněny. 

Stanovisko krajského úřadu č.j. 1159/ZZ/15 ze dne 28.0.52015 zůstává nadále v platnosti. 

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

řádu. 

 Bez připomínek. 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 

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

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

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 

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

kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 

úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí 

a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce 

Šabina Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ing. Regina Martincová 
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vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 1291/ZZ/15 ze dne 12.01.2016 

 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného správního orgánu územního plánování 

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

Šabina, ORP Sokolov, Karlovarský kraj  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 23.11.2015 oznámení o 

konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 

(dále jen „ Změna ÚP“) dne 11.01.2016. 

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, oddělení územního plánování (dále jen 

„pořizovatel“), pořizuje změnu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

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

„stavební zákon“).  

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

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

pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s ust. § 52 odst. 3 

stavebního zákona, vydává k částem řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání 

změněny, následující stanovisko: 

  

Základní údaje:  

Záměr pořídit změnu ÚP vyplynul ze Zprávy o uplatňování územního plánu Šabina, kterou dne 

25.02.2013 schválilo Zastupitelstvo obce Šabina. Dne 06.10.2013 Zastupitelstvo obce Šabina 

schválilo záměr na pořízení Změny ÚP. Návrh Změny ÚP byl zpracován Ing. arch. Alexandrou 

Kaskovou, autorizovanou architektkou, Karlovy Vary, v prosinci 2014. Společné jednání o návrhu 

Změny ÚP proběhlo dne 29.04.2015. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny 

ÚP, zpracovaného v září 2015, se konalo dne 11.01.2016. 

Změna ÚP řeší: 

- novou zastavitelnou plochu B8 pro bydlení BV, 

- zapracování zkolaudovaných staveb včetně komunikace R6 a ČOV, 

- přehodnocení VPS a VPO, 

- zapracování nových limitů území, 

- doplňuje podmínky prostorové regulace. 

 

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

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

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

dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR 

KK“): 

 

K návrhu Změny ÚP nemáme z výše uvedených hledisek připomínek. 
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Ke koridoru technické infrastruktury E.05 - vedení VVN 400 kV - propojení TR Vítkov - Pomezí, který 

je vymezen v ZÚR KK: 

Vzhledem k tomu, že PÚR ČR již nevymezuje koridor E2 pro vedení 400 kV v úseku TR Vítkov - 

Pomezí, Krajský úřad Karlovarského kraje je dle ust. § 41 odst. 4 stavebního zákona povinen uvést do 

souladu ZÚR KK s následně schválenou PÚR ČR. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle 

částí ZÚR KK, které jsou v rozporu s následně schválenou PÚR ČR. 

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

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 

V rámci projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK byl ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR v místě koridoru E.05 vznesen požadavek na zachování ochrany koridoru pro zásobování 

elektrickou energií, ale nižší kategorie (220 kV). Žádáme o respektování tohoto nového záměru. 

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

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

 

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

řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 171 stavebního zákona - ustanovení o státním 

dozoru ve věcech územního plánování): 

- Do grafické části Změny ÚP nutno doplnit hranici zastavěného území, která je dle Změny 

ÚP vymezena k datu 15.05.2014, pro celé území obce s vyznačením hranice nově 

vymezované. 

 

Ing. arch. Jaromír Musil 

vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 Pokud bude Aktualizace č. 1 ZÚR KK vydána před vydáním změny ÚP, bude návrh 

změny ÚP uveden do souladu s ní. 

 Připomínky na závěr: Grafická část návrhu změny ÚP je zpracována v souladu 

s požadavkem KÚKK. 

 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 101715/2015/OD/Me ze dne 13.01.2016 

Stanovisko 

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

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

pro potřeby řízení k veřejnému projednání „Změny č. 1 Územního plánu Šabina“ sděluje, že s tímto 

s o u h l a s í. 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
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Karel Merxbauer 

silniční hospodářství  

 Souhlasné stanovisko. 

 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu 

vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona - námitky č. 1 až 3 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 10784/2015 ze dne 07.03.2016 

Věc: Návrh změny rozhodnutí o námitkách k změně č. 1 Územního plánu Šabina 

 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme podle ustanovení § 53 stavebního 

zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k změně č. 1 územního plánu souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 

ředitel odboru hornictví 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary 

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

Zn.: SPU 116203/2016 ze dne 08.03.2016 

 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina při veřejném projednání 

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

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

a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje 

následující: 

K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina při 

veřejném projednání nemáme žádné připomínky ani námitky. 

 

Ing. Josef Rau 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

 Bez připomínek a námitek. 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

zn.: SBS/05018/2016/OBÚ-08 ze dne 25.02.2016 
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Vyjádření k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu  Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 12.02.2016 Vaši žádost o 

stanovisko 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 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. 

Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského k 

zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 

žádné připomínky. 

 

JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D. 

předseda úřadu 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č. j.: KHSKV 1907/2016/HOK/Nov ze dne 24.02.2016 

 

Šabina, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Šabina – závazné stanovisko k návrhu rozhodnutí o 

námitkách uplatněných při veřejném projednání 

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 

1929, 356 01 Sokolov, doručené dne 15.02.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského 

kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh rozhodnutí o 

námitkách k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko: 

S Návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina  

se souhlasí. 

Odůvodnění: 

Dne 15.02.2016 byla na KHS KK doručena žádost Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a 

územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o 

námitkách k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina po veřejném projednání. 
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V rámci veřejného projednání byly podány tři námitky. K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách 

včetně jeho rozhodnutí nemáme výhrady a z hlediska ochrany veřejného zdraví lze návrh akceptovat. 

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. 

 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov 

Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov 

Č.j.: HSKV-552-2/2016-SO ze dne 16.02.2016 

 

Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva 

 

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

zdenek.koco@kvk.izscr.cz 

 

Název stavby: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního  

  plánu Šabina 

Místo stavby: obec Šabina 

Stavebník – investor: obec Šabina 

Projektant: Ing. arch. Alexandra Kasková 

Druh dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1  

   Územního plánu Šabina 

 

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

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 

ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

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

předloženou dne 12. února 2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a 

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

předpisů 

 

souhlasné koordinované stanovisko. 

 

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco 

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

vrchní komisař 

 Souhlasné stanovisko. 
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Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 218/RR/16 ze dne 16.02.2016 

 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu 

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina, ORP 

Sokolov, Karlovarský kraj  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 12.02.2016 žádost o 

vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina (dále jen „Změna ÚP“). Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního 

plánování (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje změnu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) 

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

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).  

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

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

pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s ust. § 53 odst. 1 

stavebního zákona, vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny ÚP 

následující stanovisko: 

  

Základní údaje:  

Záměr pořídit změnu ÚP vyplynul ze Zprávy o uplatňování územního plánu Šabina, kterou dne 

25.02.2013 schválilo Zastupitelstvo obce Šabina. Dne 10.06.2013 Zastupitelstvo obce Šabina 

schválilo záměr na pořízení Změny ÚP. Návrh Změny ÚP byl zpracován Ing. arch. Alexandrou 

Kaskovou, autorizovanou architektkou, Karlovy Vary, v prosinci 2014. Společné jednání o návrhu 

Změny ÚP proběhlo dne 29.04.2015. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny 

ÚP, zpracovaného v září 2015, se konalo dne 11.01.2016. 

Změna ÚP řeší: 

- novou zastavitelnou plochu B8 pro bydlení BV, 

- zapracování zkolaudovaných staveb včetně komunikace R6 a ČOV, 

- aktualizaci hranice zastavěného území ke dni 15.05.2014, 

- přehodnocení VPS a VPO, 

- zapracování nových limitů území, 

- doplňuje podmínky prostorové regulace. 

 

Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje 

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

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

 

K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách nemáme z výše uvedených hledisek 

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

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 

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

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

 

Ing. arch. Jaromír Musil 

vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 Bez připomínek. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 458/DS/16 ze dne 15.02.2016 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 15.02.2016 

žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

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

věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 745/ZZ/16 ze dne 09.03.2016 

ŠABINA – návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1  - stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 12.02.2016 Žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 

1 Územního plánu Šabina a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
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Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 

K Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 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 č.j. 1159/ZZ/15 ze dne 

28.05.2015 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na 

vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Šabina na životní prostředí, ani na zpracování 

variantního řešení. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Šabina při veřejném projednání vymezuje plochy veřejného prostranství 

s místní obslužnou komunikací a zamítá nově navrhované vymezení ploch výroby a skladů 

(průmyslová a lehká výroba, logistické sklady), zůstává výše uvedené stanovisko nadále v platnosti. 

 Návrh změny ÚP nebude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

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

Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 

zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 1159/ZZ/15 ze dne 28.05.2015. 

 Bez připomínek. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková / 494) 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina při veřejném projednání 

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

jako 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 žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování 

o stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách, které byly k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina uplatněny v rámci jeho veřejného projednání, které se konalo dne 11. 1. 2016.  

Posouzení vycházelo ze stanoviska krajského úřadu č.j. 1159/ZZ/15 ze dne 28. 5. 2015  

k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina. Dále z Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k 

návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina včetně jeho odůvodnění.  

Krajský úřad prověřil jmenovité požadavky vzešlé z námitek uplatněných při veřejném projednání 

návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina a v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle § 

5 odst. 2 tohoto zákona uplatňuje s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu č.j. 1159/ZZ/15  

následující stanovisko: 

Námitka č. 1: Vlastník pozemku p.č. 153/7 v k.ú. Šabina pan Jaroslav Líbal požaduje vymezit 

pozemky p.č. 153/4 a 153/8 v k.ú. Šabina do plochy veřejné prostranství s místní komunikací tak, jak 

byly vymezeny v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina v předešlé fázi pořizování (společné 

jednání dle § 50 odst. 2 a doručení návrhu veřejnosti dle § 50 odst. 3 stavebního zákona). Svou 

námitku odůvodňuje tím, že v současné době nemá na svůj pozemek p.č. 153/7 přístup a změnou 

v územním plánu chce mít přístup zajištěn. Svou námitku opírá o Vyjádření Městského úřadu 

v Kynšperku nad Ohří, odboru výstavby, územního plánování a dopravy spisová značka 
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SÚ/01592/09/JH ze dne 06.03.2009, ve kterém příslušný stavební úřad odsouhlasil dělení původního 

pozemku p.č. 153/1 v k.ú. Šabina se zachováním přístupu přes pozemky p.č. 153/4 a 153/8 oba v k.ú. 

Šabina. 

 

Rozhodnutí o námitce pořizovatelem: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce pořizovatelem: 

Pořizovatel prozkoumal všechny dostupné podklady, které jsou níže popsané a také provedl šetření 

na místě. 

V platném Územním plánu Šabina je část pozemku p.č. 153/4 a pozemek p.č. 153/8 oba v k.ú. Šabina 

vymezeny do plochy BV – bydlení individuální venkovského typu. Zbylá část pozemku p.č. 153/4 v k.ú. 

Šabina je vymezena v ploše PV2 - veřejné prostranství s místní komunikací. 

 

Jedním z podkladů je příloha k námitce - Vyjádření Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, odboru 

výstavby, územního plánování a dopravy spis. zn. SÚ/01592/09/JH ze dne 06.03.2009, ve kterém byly 

pozemky p.č. 153/4 a 153/8 oba v k.ú. Šabina  určeny k přístupu na pozemek p.č. 153/7 a 153/1 – oba 

součástí zastavitelné plochy B3. Vyjádření bylo vydáno jako souhlas s dělením pozemku p.č. 153/1 

v k.ú. Šabina podle geometrického plánu č. 303-1001/2009. Zajištění přístupu při rozhodování 

o dělení nebo scelování pozemků je nutné dle § 12 odst. 1, písm. b) Vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Současná plocha PV2 – veřejné prostranství s místní komunikací, která je vymezena v platném 

Územním plánu Šabina, nevyhovuje platným právním předpisům, zejména § 22 odst. 2 Vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tzn. nemá předepsané parametry pro 

obsluhu daného území (nejmenší šířka je 8 m, při jednosměrném provozu 6,5 m), a dále nezajišťuje 

přístup k celé zastavitelné ploše B3. 

Vymezením celého pozemku p.č. 153/4 a pozemku p.č. 153/8 do veřejného prostranství – komunikace 

bude zajištěna dopravní obslužnost pro zastavitelné plochy B3 a OK1, což představuje veřejný zájem.  

 

Zároveň tato úprava zajistí komplexní řešení přístupu jedním sjezdem pro více pozemků a tím menší 

zásah do veřejně přístupné komunikace – silnice č. 2124 na pozemku p.č. 322/1, a to  

i z hlediska bezpečnosti – připojení k silnici č. 2124 na přehledném místě, což je veřejným zájmem, 

než kdyby se měl každý pozemek připojovat samostatně. Samostatné připojení jednotlivých pozemků 

v zastavěném území na veřejnou komunikaci č. 2124 by bylo technicky náročné (např. vyřešit 

rozhledové poměry) a ekonomicky nákladnější. Rovněž by to vyžadovalo větší zábor zemědělské 

půdy. 

 

Jedině vymezením pozemků do veřejného prostranství bude zajištěn veřejný přístup každému bez 

omezení, tedy bude sloužit obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, 

v souladu s § 34 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

 

Výsledkem posouzení možnosti zemědělského využití zmiňovaných pozemků je zjištění, že část 

pozemku p.č. 153/4 (část zařazená do plochy BV – B3) a pozemek p.č. 153/8 oba v k.ú. Šabina, jsou 

obklopeny plochami určenými k bydlení, občanskému vybavení a veřejnému prostranství – 

komunikační koridory a shromažďovací plochy. Není proto evidentně možné jejich zemědělské využití. 

Jde o cca 9 – 10 m úzké pruhy.  
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Pořizovatel dále prověřil další možnosti připojení zastavitelných ploch B3 a OK1 bez zásahu do půdy 

II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Průzkumem v katastru nemovitostí 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pořizovatel zjistil, že řešené pozemky jsou obklopeny 

pozemky zařazenými do stejné, tedy II. třídy ochrany ZPF. Proto lze konstatovat, že vymezení 

přístupové komunikace není možné bez zásahu do půdy II. třídy ochrany ZPF, naopak jiné řešení by 

mohlo mít na zábor této půdy ještě vyšší nároky.  

 

Stanovisko: 

Předmětem posouzení krajského úřadu je původně v návrhu Změny č. 1 územního plánu Šabina 

navrhovaná rozvojová plocha č. 2 (PV4) – cca 0,14 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství 

s místní komunikací. Jedná se o změnu určení části plochy (p.p.č. 153/4 část  

a 153/8) již odsouhlaseného záboru zemědělské půdy, v druhu trvalý travní porost, zařazenou do II. 

třídy ochrany, pro funkční využití bydlení B3.  

 

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů a údajů katastru nemovitostí souhlasí se 

změnou zařazení p.p.č. 153/4 část, k.ú. Šabina původně odsouhlasenou pro bydlení a tím umožnění 

potřebného rozšíření šířky již odsouhlasené plochy PV2. Důvodem je, že dle pořizovatele současná 

plocha PV2 – veřejné prostranství s místní komunikací, která je vymezena v platném Územním plánu 

Šabina, nevyhovuje svojí šířkou ustanovení § 22 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území.  

 

Krajský úřad na základě vyhodnocení předložených podkladů a údajů katastru nemovitostí nesouhlasí 

se změnou zařazení p.p.č. 153/8, k.ú. Šabina z plochy bydlení na veřejné prostranství s místní 

komunikací. Navrhovanou část plochy č. 2 (PV4) nelze považovat za nezbytný případ ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Musí-li dle tohoto ustanovení v nezbytném případě dojít 

k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), je nutno především co 

nejméně narušovat organizaci ZPF. 

 

Zařazení plochy lokality OK 1 – areál agroturistiky na severovýchodním cípu obce - OA do Územního 

plánu Šabina bylo krajským úřadem odsouhlaseno za podmínky využití areálu pro provozování 

agroturistiky s tím, že plocha zůstane součástí ZPF a na pozemcích ZPF s I. třídou ochrany (v době 

společného projednávání územního plánu) bude povolována pouze výstavba objektů nezbytných k 

provozování agroturistiky.  

Následně pro umístění konkrétního záměru areálu agroturistiky bude zpracována podrobnější 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF (§ 4 

zákona). Umístění stavby včetně přístupu musí být dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona navrženo tak, 

aby z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším 

ztrátám ZPF, a zároveň musí být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na ZPF. K návrhu 

přístupu k ploše OK1 přes plochu B3 se dle § 4 zákona nelze bez podrobnější dokumentace záměru 

areálu agroturistiky s návrhem objektů nezbytných k provozování agroturistiky vyjádřit.  

 

Zařazení lokality B3 – plochy vesnické bydlení při severovýchodním okraji obce – BV, na bonitně 

nejcennější půdě s I. třídou ochrany (v době společného projednávání návrhu územní plánu), bylo 

krajským úřadem odsouhlaseno výjimečně, protože se jednalo o  vesnické bydlení. Pozemky ZPF s I. 

třídou ochrany je možno odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 

ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
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Dle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 501/20006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

se ustanovení části druhé této vyhlášky použije při vymezování ploch v územních plánech. Dle části 

druhé Plochy s rozdílným způsobem využití, ustanovení § 4 plochy bydlení mimo jiné zahrnují 

zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky dopravní a technické 

infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.  

V textové části platného Územního plánu Šabina, kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití je pro plochu bydlení – BV na str. č. 17 mimo jiné v bodě A. jako Hlavní 

využití uvedeno bydlení, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, 

veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory.  

Ze stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy bydlení – BV 

vyplývá možnost umístit na ploše lokality B3 platného územního plánu veřejné prostranství s místní 

komunikací.  

Z hlediska ochrany ZPF nelze v tomto případě souhlasit s navrženým vymezením plochy veřejného 

prostranství s místní komunikací na p.p.č. 153/8, k.ú. Šabina v zastavitelné ploše č. B3 samostatně 

dle námitky č. 1 a vyjádření Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, odboru výstavby, územního 

plánování a dopravy spis. zn. SÚ/01592/09/JH.  

Důvodem je, že podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona je nutno pro nezemědělské účely použít 

především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území 

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

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

zemědělské půdy ze ZPF, je nutno mimo jiné dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) co nejméně 

narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.  

Z tohoto důvodu je potřeba pro umístění požadovaného záměru pro bydlení nebo postupně  

i více záměrů pro bydlení v ploše B3 zpracovat podrobnější dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona).  Umístění stavby včetně přístupu 

musí být dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona navrženo tak, aby z hlediska ochrany ZPF a ostatních 

zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám ZPF, a zároveň musí být 

vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Mimo jiné tedy i ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona, tj. co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.  

 

K  vyjádření vydanému pod zn. SÚ/01592/09/JH jako souhlas s dělením pozemku p.č. 153/1 v k.ú. 

Šabina podle geometrického plánu č. 303-1001/2009 se krajský úřad ani orgán ochrany ZPF 

Městského úřadu Sokolov z hlediska ochrany ZPF nevyjadřoval. Krajský úřad upozorňuje, že se při 

podání žádostí o odnětí pro bydlení setkává s tím, že až při zpracování a projednání PD zjistí 

projektant, že dělení pozemků požadovanému záměru nevyhovuje a dochází tak k novému dělení 

pozemků. Dále, že Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, se nevztahuje k územnímu plánování. 

 

K veřejnému zájmu krajský úřad uvádí. Platný Územní plán obce Šabina umožňuje bytovou výstavbu 

v zastavěném území, dále na zastavitelných plochách bydlení B2 o výměře 3,46 ha, B3 o výměře 0,81 

ha, B4 o výměře 0,78 ha, B5 o výměře 0,41 ha, B6 o výměře 3,10 ha, B7  o výměře 8,25 ha, S1 o 

výměře 1,27 ha, S3 o výměře 0,50 ha, S4 o výměře 1,93 ha. Např. na ploše B2  je v současné době 

rozestavěná bytová výstavba. Pořizovatel nevysvětlil, proč je komunikace k bydlení, tedy i záměr 

bytové výstavby naléhavým důvodem např. sociální povahy, tj. výrazně převažujícím veřejným 

zájmem. Nelze říci, že je naléhavý zájem, tj. veřejný zájem na výstavbě komunikace k bydlení na 
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zastavitelné ploše B3, je-li v obci možnost výstavby i na jiných zastavitelných plochách pro bydlení 

mimo II. třídu ochrany.  

Jak je již uvedeno výše, plocha lokality OK1 je orgánem ochrany ZPF odsouhlasena pro provozování 

agroturistiky, zůstane součástí ZPF, dle konkrétního projektu bude povolen zábor zemědělské půdy 

pro výstavbu objektů nezbytných k provozování agroturistiky. V platném Územním plánu Šabina je 

dopravní obslužnost na plochu OK1 zajištěna veřejným prostranstvím komunikací – PV2. Pořizovatel 

důvod proč je komunikace k agroturistickému areálu, tedy i vybudování tohoto areálu veřejným 

zájmem neuvádí. Nelze říci, že je naléhavý zájem, tj. veřejný zájem na výstavbě komunikace k  

agroturistickému areálu. Jedná se o zájem soukromého subjektu. 

Využití zemědělské půdy pro záměr bydlení, agroturistický areál je nezemědělským využitím 

zemědělské půdy, pro které je nutné provést odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Je pak otázkou 

konkrétního projektu, jaká plocha zemědělské půdy bude nezbytná pro realizaci takového záměru, 

jaká plocha bude proto muset být ze ZPF odejmuta. Vždy je ale třeba posuzovat záměr včetně 

přístupu nejen podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona, ale také podle ustanovení § 4 zákona. Mělo by jít 

o nezbytný případ, přeneseně pak i o nezbytnou plochu potřebnou pro uskutečnění této 

nezemědělské činnosti. Nemělo by dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona docházet k fragmentaci 

zemědělské půdy, krajiny.  

Na základě výše uvedeného nelze souhlasit s odůvodněním námitky č. 1 pořizovatelem, že 

„Vymezením celého pozemku p.č. 153/4 a pozemku p.č. 153/8 do veřejného prostranství – 

komunikace bude zajištěna dopravní obslužnost pro zastavitelné plochy B3 a OK1, což představuje 

veřejný zájem“. Zájem několika jedinců, vlastníků pozemků, nepředstavuje dle krajského úřadu 

veřejný zájem. Bytovou výstavbu lze uspokojit i na jiných zastavitelných plochách pro bydlení mimo II. 

třídu ochrany. Naléhavý veřejný zájem na vymezení celého pozemku p.č. 153/4 a pozemku p.č. 153/8 

do veřejného prostranství – komunikace z důvodu zajištění dopravní obslužnost pro zastavitelné 

plochy B3 a OK1,  a tím i na bytové výstavbě a agroturistickém areálu nebyl prokázán.  

 

Prověření možnosti přístupu na pozemky jednotlivých vlastníků z veřejné komunikace č. 2124 nebo na 

nově navrhované veřejné prostranství – komunikaci je dle krajského úřadu potřeba ověřit podrobnější 

dokumentací, v tomto případě územní studií.  

 

S tím, že jedině vymezením pozemků do veřejného prostranství bude zajištěn veřejný přístup 

každému bez omezení, lze souhlasit.  

Dle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 501/20006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

se ustanovení části druhé této vyhlášky použije při vymezování ploch v územních plánech. Dle části 

druhé Plochy s rozdílným způsobem využití, ustanovení § 4 plochy bydlení mimo jiné zahrnují 

zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky dopravní a technické 

infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.  

Je proto potřeba zpracovat pro zastavitelnou plochu B3, případně navazující zastavěné území územní 

studii, která by mimo jiné navrhla dopravní řešení s místními komunikacemi pro všechny pozemky 

plochy B3 a tím by byl jednoznačně prokázán tak rozhodující význam plochy PV4 pro zastavitelnou 

plochu B3.  

  

K námitce č. 2 a č. 3 se krajský úřad nevyjadřuje. Rozhodnutím o námitce pořizovatelem se námitky 

zamítají dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 
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 K námitce č. 1: Do plochy veřejné prostranství s místní komunikací bude zařazen pouze 

pozemek p.č. 153/4 v k.ú. Šabina. 

 K námitce č. 2 a 3: Bez připomínek. 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová/221) 

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

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

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229) 

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

kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 

úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí 

a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce 

Šabina Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Sokolov. 

 

Ing. Regina Martincová 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 13676/2016/OD/KAME ze dne 22.02.2016 

Stanovisko 

Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4, 

písm. a) a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

platných předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve věci „ Stanoviska k návrhu 

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina při 

veřejném projednávání“ sděluje následující: 

 

1) V rámci vymezení zastavitelné plochy B3 a plochy BV - bydlení individuální venkovského typu je 

možné pro napojení novostaveb budoucích jednotlivých rodinných domů včetně plochy 

pozemku p.č. 153/7 k plánované novostavbě komunikace na pozemcích p.č. 153/8 (v majetku 

Pozemkového úřadu) a pozemku p.č. 153/4 (v majetku obce Šabina) a tím připojení této 

komunikace jedním paprskem na stávající komunikaci III/2124 pozemku p.č. 323 v k.ú. Šabina 
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v majetku Karlovarského kraje. 

2) Vzhledem k tomu by bylo vhodné, aby došlo před úpravou současného stavu (vymezením 

pozemků) k úpravě směrových oblouků pro bezpečný průjezd vozidel (v současnosti je na 

pozemku p.č. 153/4 > 90° a z pozemku p.č. 153/8 > cca 130° z pozemku p.č. 153/1 tak, aby byl 

zajištěn průjezd i pro vozidla N3 na odvoz odpadů, popř. stavebního materiálu pro stavbu RD 

včetně vybudování točny u pozemku p.č. 153/7. 

3) Následně zvážit možnost novostavby komunikace - současná šíře navrhované komunikace je 

od 8,00 > 10,30 m (např. jednopruhová s výhybnami dle platných ČSN). Na toto již byl MěÚ 

Kynšperk nad Ohří upozorněn v minulosti. 

4) K námitce č. 2 a 3 sděluje, že není připomínek. 

 

Karel Merxbauer 

silniční hospodářství  

 K námitce č. 1: Na základě stanoviska KÚKK OŽPZ zn. 745/ZZ/16 ze dne 09.03.2016 

bude přístupová komunikace do plochy veřejné prostranství s místní komunikací 

zařazena jen v rozsahu pozemku p.č. 153/4 k.ú. Šabina. Parametry silnice budou řešeny 

v následném stavebním, resp. územním řízení. 

 K námitce č. 2 a 3: Bez připomínek. 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor životního prostředí 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 12105/2015/OŽP/JIRY ze dne 21.03.2016 

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ  

„Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina při 

veřejném projednání“ 

Dne 15.02.2016 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné 

vyjádření k výše uvedenému návrhu. K návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu Změny č. 1 ÚP 

Šabina vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření: 

 

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.) 

(Bc. Kateřina Brandlová, tel. +420 359808 178) 

 

Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

nemáme k „Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina“ připomínky. 

 Bez připomínek. 

 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) 

(Bc. Linda Tomeszová, tel. +420 359808 166) 

 

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemáme k Návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu 
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Změny č. 1 ÚP Šabina připomínky. Rozhodnutím pořizovatele nedojde k dotčení zájmů ochrany 

přírody a krajiny. 

 Bez připomínek. 

 

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.) 

(Ing. Eva Brichtová, tel. +420 359808 176) 

 

Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k vyjádření je Krajský úřad 

Karlovarského kraje. 

 Konstatování, že příslušným dotčeným orgánem je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

 

Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.) 

(Ing. Eva Třísková, tel. +420 359808 171) 

 

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k 

územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností k 

Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina nemáme připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.) 

(Ing. Jaroslava Fejlková, tel. +420 359808 174) 

 

Jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto v souladu s § 106 odst. 2 sdělujeme, že 

k Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Šabina nemáme připomínek. 

 Bez připomínek. 

 

Ing. Jitka Škrabalová 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

Městský úřad Sokolov 

Odbor stavební a územního plánování 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Zn.: 20387/2016/OSÚP/JAST ze dne 14.03.2016 

 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu ŠABINA 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 15.02.2016 žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu ŠABINA při veřejném projednání.  
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K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

ŠABINA při veřejném projednání, ke kterému byly doloženy přílohy včetně grafických znázornění 

námitek, není ze strany dotčeného orgánu státní památkové péče z hlediska zájmů státní památkové 

péče námitek. Navržená změna č. 1 Územního plánu Šabina se nedotýká zájmů státní památkové 

péče.  

 

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

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

 

Jana Šťastná 

referent odboru stavební a územního plánování  

 Bez připomínek. 

 

 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu 

vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona - námitka č. 4 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 18012/2016 ze dne 21.04.2016 

Věc: Návrh změny č. 1 Územního plánu Šabina - rozhodnutí o námitkách 

 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme podle ustanovení § 53 stavebního 

zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

Námitky uplatněné k změně územního plánu se netýkají působnosti ministerstva. S návrhem 

rozhodnutí souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 

ředitel odboru hornictví 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary 

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

Zn.: SPU 186107/2016 ze dne 13.04.2016 

 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního 

plánu Šabina 

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 



ZMĚNA Č. 1 ÚP ŠABINA  

 50 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje 

následující: 

K návrhu rozhodnutí o námitce č. 4, která byla k návrhu Změny č. 1 uplatněna v rámci veřejného 

projednání, nemáme žádné připomínky ani námitky. 

 

Ing. Josef Rau 

vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

 Bez připomínek a námitek. 

 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

zn.: SBS/10549/2016/OBÚ-08 ze dne 07.04.2016 

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 30.03.2016 Vaši žádost o naše 

stanovisko 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 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. 

Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského k 

zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina 

žádné připomínky. 

 

JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D. 

předseda úřadu 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č. j.: KHSKV 4025/2016/HOK/Nov ze dne 05.04.2016 

 

Šabina, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Šabina – závazné stanovisko k návrhu rozhodnutí o 

námitkách uplatněných při veřejném projednání 

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 

1929, 356 01 Sokolov, doručené dne 30.03.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského 
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kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh rozhodnutí o 

námitkách k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko: 

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina  

se souhlasí. 

Odůvodnění: 

Dne 30.03.2016 byla na KHS KK doručena žádost Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a 

územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o 

námitkách k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina po veřejném projednání. 

V rámci veřejného projednání byla podána námitka, které byl ov rámci návrhu rozhodnutí vyhověno. 

Jedná se o námitku, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR a která vychází z novely zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

K předloženému návrhu rozhodnutí včetně jeho rozhodnutí nemáme výhrady a z hlediska ochrany 

veřejného zdraví lze návrh plně akceptovat. 

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. 

 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Územní odbor Sokolov 

Petra Chelčického 160, 356 01 Sokolov 

Č.j.: HSKV-1099-2/2016-SO ze dne 04.04.2016 

 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

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

zdenek.koco@kvk.izscr.cz 

 

Název stavby: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního  

  plánu Šabina při veřejném projednání 

Místo stavby: obec Šabina 

Stavebník – investor: obec Šabina 

Projektant: Ing. arch. Alexandra Kasková 

Druh dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1  

   Územního plánu Šabina při veřejném projednání 
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Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 

ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

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

předloženou dne 30. dubna 2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO 

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

předpisů 

souhlasné koordinované stanovisko. 

 

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

mjr. Ing. Zdeněk Koco 

vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

vrchní komisař 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 398/RR/16 ze dne 18.04.2016 

 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu 

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina, ORP 

Sokolov, Karlovarský kraj  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 30.03.2016 žádost o 

vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina (dále jen „Změna ÚP“). Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního 

plánování (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje změnu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) 

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

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). Žádost o vydání stanoviska se týká pouze návrhu 

rozhodnutí o námitce č. 4, která byla k návrhu Změny ÚP uplatněna v rámci veřejného projednání 

v souladu s § 22 a 52 stavebního zákona, ale nebyla součástí žádosti o vydání stanoviska k návrhu 

rozhdonutí o námitkách č.j. 6329/206/OSÚP/JADO ze dne 12.02.2016. 

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

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

pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s ust. § 53 odst. 1 

stavebního zákona, vydává k návrhu rozhodnutí o námitce č. 4 uplatněné k návrhu Změny ÚP 

následující stanovisko: 

  

Základní údaje:  

Záměr pořídit změnu ÚP vyplynul ze Zprávy o uplatňování územního plánu Šabina, kterou dne 

25.02.2013 schválilo Zastupitelstvo obce Šabina. Dne 10.06.2013 Zastupitelstvo obce Šabina 

schválilo záměr na pořízení Změny ÚP. Návrh Změny ÚP byl zpracován Ing. arch. Alexandrou 

Kaskovou, autorizovanou architektkou, Karlovy Vary, v prosinci 2014. Společné jednání o návrhu 
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Změny ÚP proběhlo dne 29.04.2015. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny 

ÚP, zpracovaného v září 2015, se konalo dne 11.01.2016. 

Změna ÚP řeší: 

- novou zastavitelnou plochu B8 pro bydlení BV, 

- zapracování zkolaudovaných staveb včetně komunikace R6 a ČOV, 

- aktualizaci hranice zastavěného území ke dni 15.05.2014, 

- přehodnocení VPS a VPO, 

- zapracování nových limitů území, 

- doplňuje podmínky prostorové regulace. 

 

Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitce č. 4 uplatněné k návrhu Změny ÚP z hlediska 

zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního 

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

dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR 

KK“): 

 

K předloženému návrhu rozhodnutí o námitce č. 4 nemáme z výše uvedených hledisek 

připomínky. 

 

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

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

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 

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

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

 

Ing. arch. Jaromír Musil 

vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 Bez připomínek. 

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 1221/ZZ/16 ze dne 31.03.2016 

ŠABINA – návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 územního plánu - 

stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 30.03.2016 Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

K předloženému návrhu rozhodnutí o námitce č. 4, která byla k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Šabina uplatněna v rámci veřejného projednání nemáme připomínek. 

 

Ing. Regina Martincová 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
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vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 Bez připomínek. 

 

 

6. VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŠABINA 

 

 Na základě zprávy o uplatňování ÚP Šabina schválené ZO Šabina, která obsahuje pokyny 

pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Šabina, projektant zapracoval do změny č. 1: 

- dle aktualizovaných ÚAPO Šabina bylo zohledněno: 

 zkolaudovaná trasa rychlostní komunikace R6 včetně napojení na silnici III/2124 a včetně 

zbudované přeložky vodního toku 

 vybudované přeložky VTL plynovodu podél komunikace R6 

 nové limity využití území – záplavové území Q100 leté vody potoka Tisová a Velká Libava 

včetně jejich aktivní zóny, plocha Natura 200 EVL Ramena Ohře, 

- je zapracována PÚR ČR, která vymezuje na území obce Šabina rozvojovou osu OS7 Ústí nad 

Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/SRN, 

- jsou zapracovány ZÚR KK: 

 je zohledněna upřesněná rozvojová osa OS7 – nová rozvojová plocha B8. 

 je zohledněna specifická oblast rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko – 

zapracovaná cyklostezka 

 VPS E.05 vedení ZVN 400kV v trase Vítkov – Pomezí nad Ohří – na základě PÚR ČR byl 

tento koridor technické infrastruktury zrušen 

 jsou zohledněny tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES: 

 U.112 – NRBK 40 Amerika – Svatošské skály – řešeno již v ÚP 

 U.560 – RBK 20118 Pod Bystřinou – RBK 992 – řešeno již v ÚP 

 U.562 – RBK 20120 RBC 10114 – K40, v ÚP řešeno jako RBK 20113, aktualizován 

rozsah tohoto RBK ve vazbě na vybudovanou komunikaci R6 a opraveno číslo RBK 

20113 na 20120 

 U.571 – RBK 992 Libavský vrch – Studánka – řešeno již v ÚP 

- byly prověřeny tyto limity využití území: 

 ÚSES – nadregionální a regionální ÚSES – viz. výše, lokální ÚSES – řešeno v ÚP 

 vedení VVN 110kV – řešeno v ÚP 

 koridor rychlostní komunikace R6 včetně OP – zapracována již zprovozněná komunikace 

- v textové části ÚP byla opravena chyba – označení rozvojové osy OS8 bylo opraveno na OS7 

- do změny č. 1 je zapracovaná zastavitelná plocha B8 na p.p.č. 256/1 pro BV  

- textová část odůvodnění změny č 1 je číslovaná 

- je zapracovaná navržená cyklostezka „napojení na Slavkovský les“ 

- u plochy s rozdílným způsobem využití BV – bydlení individuální venkovského typu byl navýšen 

koeficient míry využití území KZP z původních 20 na 40 

- u plochy s rozdílným způsobem využití RI – rekreace individuální pobytová byl navýšen 

koeficient míry využití území KZP z původních 15 na 30 

- byl prověřen vliv změny č. 1 na veřejnou infrastrukturu v obci 

- bylo doplněno odborné posouzení vymezených zastavitelných ploch v ÚP a následně i ve 

změně č. 1  

- ve vazbě na velkou novelu stavebního zákona k 1.1.2013 byly doplněny podmínky výstavby 

dle § 18 stavebního zákona, v platném znění 
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- u ploch veřejných prostranství PVk, PVz, PVz1, PVz3 byly doplněny podmínky prostorového 

uspořádání – odstavec E regulačních podmínek 

- byla zapracována nová katastrální mapa 

- změna č. 1 zachovává a dále rozšiřuje stávající koncepci technické infrastruktury dle 

vydaného ÚR 

- změna č. 1 zachovává koncepci občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury  

- změna č. 1 nemění koncepci krajiny a řeší pouze 1 zastavitelnou plochu na úkor dosud 

nezastavěné kulturní krajiny: 

- B8 – řešeno na orné půdě, v ÚP plocha NZ – plocha zemědělská 

- změna č. 1 zcela přepracovala pojetí VPS i VPO v ÚP, a to v souladu s platným zněním 

stavebního zákona: 

- realizované VPS již přestávají být VPS 

- opatření v krajině jsou řešena pouze pro vyvlastnění, vymezení ÚSES není VPO 

- seznamy pozemků pro VPS s předkupním právem byly aktualizovány  

- změna č. 1 nenavrhuje žádnou dílčí změnu podmíněnou vydáním RP, zpracováním ÚS ani 

uzavřením dohody o parcelaci 

- změna č. 1 není zpracována variantně 

- změna č. 1 je zpracována v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území, zejména řeší: 

- aktualizaci ÚSES: rozsah RBC 20120 v kontaktu s R6 

- respektuje záplavové území Q100 řeky Ohře jako nezastavěné území, nově zapracovává 

záplavové území Q100 potoků Tisová a Velká Libava, a respektuje ho jako nezastavěné 

území, 

- navrhuje novou zastavitelnou plochu pro bydlení (ZB8) v místě zbytkového ZPF mezi silnicí, 

ZÚ a záplavou Q100  

- rozvíjí turistický ruch a navrhuje nový úsek cyklostezky směrem do Slavkovského lesa 

- rozvíjí technickou infrastrukturu v obci a zapracovává navržené inženýrské sítě pro 

zastavitelné plochy S1 a B2, stabilizuje vybudovanou ČOV,  

- zapracovává zprovozněnou rychlostní komunikaci R6 včetně napojení na silnici III/2124 

- neřeší žádnou přestavbovou plochu, žádnou plochu asanace 

- neřeší žádnou územní rezervu 

- zapracovává požadavky obce a jejích obyvatel 

 

 Na základě zprávy o uplatňování ÚP Šabina projektant zvážil nové skutečnosti a do změny 

č. 1 zapracoval částečně (nebo vůbec): 

- ve změně č. 1 nejsou zapracovány VPS vymezené v ZÚR KK: 

 D03 – stavba rychlostní sinice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr – komunikace je 

vybudovaná 

 D83 – přeložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru obce Březová – do území 

obce Šabina v upřesněné poloze nezasahuje a je vybudovaná 

 VPS E.05 vedení ZVN 400kV v trase Vítkov – Pomezí nad Ohří – na základě PÚR ČR byl 

tento koridor technické infrastruktury zrušen 

- nadregionální a regionální ÚSES není vymezen jako VPO, jedná se o stávající funkční prvky 

ÚSES, na kterých není navržena změna ve struktuře krajiny 

- do změny č. 1 není zapracován limit vodácká trasa Ohře – limit nebyl předán v ÚAPO 

- do změny č. 1 není zapracována silnice II. třídy – v upřesněné poloze do území nezasahuje 
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- změna č. 1 není zpracována dle metodiky Minis 2.2., neboť se vztahuje na ÚP, který v této 

metodice nebyl zpracován 

 

 Projektant prověřil nové skutečnosti a do změny č. 1 dále zapracoval: 

- je zapracovaná velká novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., k 1.1.2013, zejména jsou 

aktualizovány VPS a VPO a je zpracováno posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

v ÚP a ve změně č. 1 

- aktualizaci vymezení ZÚ k 15.5.2014, zejména realizovaná ČOV (dříve rozvojová plocha TO1), 

zrealizovaná jižní část plochy S3 pro SV, realizovaná R6 (plochy DO1, DO2), 

- zkolaudované stavby: 3 RD v ploše B5, 1RD v ploše B4, ČOV v ploše TO1, rychlostní 

komunikace R6 se souvisejícími stavbami (dříve plochy DO1, DO2, navržené přeložky VTL 

plynovodu podél R6, přeložka vodního toku pod trasou R6) 

- byl aktualizovaný rozsah opatření v krajině ozn. X1.A – na části pozemků bylo opatření již 

realizováno 

- ve výrokové části ÚP jsou aktualizovány vybrané kapitoly a to ve vazbě na velkou novelu 

stavebního zákona k 1.1.2013, zejména:  

 kap. 3.2 - doplněny podmínky pro stabilizované území 

 v kap. 6 se u všech ploch s rozdílným způsobem využití upravují podmínky v bodě A tak, že 

zde zůstává jen 1 bod a ostatní se přesouvají do bodu B, jsou doplněny podmínky pro 

stavby dle §18 odst.(5) stavebního zákona, u ploch PVk, PVz1, PVz3 se navíc doplňují 

podmínky prostorového uspořádání v bodech E 

 vypouští se původní kapitola 14. ve výroku textové části 

 kap. 7, 8 – zcela přepracovány seznamy VPS, VPO včetně aktualizovaných tabulek p.p.č. 

pro VPS s předkupním právem 

 v kap. 5 byly aktualizovány seznamy pozemků pro jednotlivé prvky ÚSES 

 

 Na základě zákona č. 268/2015 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, byl při úpravě 

návrhu změny č.1 před vydáním změny č.1 opraven termín „rychlostní komunikace R6“ na platný 

termín „dálnice D6“. 

 

 

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 ve svém stanovisku zn. 

1159/ZZ/15 ze dne 28.05.2015 nepožaduje posouzení vlivů na systém NATURA2000 ani posouzení 

vlivů na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení změny územního plánu. Proto nebyl 

stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

 

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

 

   Na základě stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství zn. 1159/ZZ/15 ze dne 28.05.2015 nebyl stanoven požadavek na posouzení vlivů na 

systém NATURA2000 ani posouzení vlivů na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení 
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změny územního plánu. Dle tohoto stanoviska nebylo třeba zpracovávat vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, a proto nebylo ani uplatněno stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

 

 

9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 

NEBYLY 

 

   Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. 

 

 

10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

  Změna č. 1 navazuje na koncepční řešení ÚP Šabina. 

  v souladu se schválenými pokyny pro zpracování změny č. 1 a v souladu s požadavky obce je 

rozvoj území řešen takto: 

- nové zastavitelné plochy: B8 pro bydlení BV, PV4 pro veřejné prostranství PVk, 

- zapracování zkolaudovaných staveb – 3 RD v ploše B5, 1 RD v ploše B4, 1 RD v ploše S3, 

dálnice D6 včetně souvisejících investic, zkolaudovaná ČOV na ploše TO1 

  změna č. 1 aktualizuje hranici ZÚ k 15.5.2014: 

- změna hranice ZÚ je pouze v plochách:  

- zkolaudovaná ČOV – izolované zastavěné území v krajině 

- zkolaudovaný RD v jižní části plochy S3 – izolované zastavěné území v krajině 

 -   zbývající část ZÚ je vymezena k 15.5.2014 beze změn v trase shodné jako ZÚ k 30.9.2008 

  změna č. 1 zapracovává velkou novelu stavebního zákona k 1.1.2013 a řeší: 

- přehodnocení VPO a VPS: 

 plochy s vyvlastněním a předkupním právem dle ÚP: 

- VD1 a VD2 zrušeno – zkolaudované stavby 

- VT1 zrušeno - zkolaudovaná stavba 

- inženýrské sítě: vodovodní přivaděč, vodovod pitný, výtlačný řad kanalizace, kanalizace 

splašková, kanalizace dešťová, kabelové podzemní vedení, VTL plynovod, STL plynovod 

byly převedeny do VPS s možností pouze vyvlastnění, dále byly zrušeny vybrané úseky 

těchto sítí na obecních pozemcích, byly přidány inženýrské sítě v rozvojových plochách B2 

a S1 dle ÚR, dále byl zrušen VTL podél D6 – je již vybudovaný, byly navrženy sítě pro 

plochu bydlení B8, 

- stavby pro technickou infrastrukturu čerpací stanice odpadních vod, RS VTL/STL plynu 

zůstaly beze změny, přidána byla nová ČSOV na okraji rozvojové plochy S1, 

- trafostanice byly jako VPS zrušeny, jsou umístěny na obecních pozemcích, 

- VPO X1.A byla zrušená – částečně je realizováno, část leží na obecních pozemcích 

- VPO X2.2 – bylo převedeno pouze na možnost vyvlastnění a bylo zmenšeno o jižní část 

zrealizované přeložky potoka 

 plochy a koridory s možností pouze vyvlastnění: 

- asanace beze změny 

- přidány inženýrské sítě – viz. výše 

 plochy a koridory s možností uplatnění pouze předkupního práva: 

- PVk2, PVk3 – zrušeno, leží na obecních pozemcích 



ZMĚNA Č. 1 ÚP ŠABINA  

 58 

- VPO X2.1 – vymezení ÚSES – vše zrušeno - není VPO, beze změny struktury krajiny 

- doplnění využití území a posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch v ÚP a ve změně  

- zrušení kap. 14 výroku ÚP 

  změna č. 1 zapracovává přiměřeně požadavky ZÚR KK a PÚR ČR  

- koridor technické infrastruktury E.2 pro vedení ZVN 400kV – na základě rušeného koridoru E2 

dle PÚR ČR změna č.1 nenavrhuje žádný koridor technické infrastruktury 

- rozvojová osa OS7 a specifická plocha rekreace a cestovního ruchu SR8 – zohledněno při 

posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

- VPS D.03, D.83 – nezapracováno – zkolaudované stavby 

  změna č. 1  zapracovává nové limity využití území: 

- dálnice D6, OP = 100m 

- stávající již přeložený VTL plynovod podél D6, BP = 20m 

- záplavové území Q100 potoka Tisová včetně aktivní zóny 

- záplavové území Q100 potoka Velká Libava včetně aktivní zóny 

- plocha Natura 2000 EVL Ramena Ohře 

  změna č. 1 doplňuje podmínky prostorové regulace ve vazbě na stavební zákon, v platném znění: 

- struktura zástavby, stabilizované území 

- regulace staveb dle § (18) stavebního zákona, v platném znění 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č. 1 ÚP Šabina před řízením provedl 

projektant tyto úpravy návrhu změny č. 1 ÚP Šabina: 

- byl vypuštěn koridor technické infrastruktury pro plánovanou trasu venkovního vedení ZVN 400kV 

v úseku Vítkov – Pomezí nad Ohří dle PÚR ČR 

- byly vypuštěny navržené dílčí změny PV4 a PV5 a plochy byly ponechány jako součást dříve 

schválených ploch bydlení a smíšených ploch obytných 

- do v. č. 1 Koordinační výkres v grafické části odůvodnění změny č. 1 bylo doplněné poddolované 

území Tisová u Sokolova a CHLÚ Tisová u Sokolova 

- do odůvodnění kap. 10 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení byla doplněna poznámka, že 

„zbývající část ZÚ je beze změn“. 

- návrh změny č. 1 byl aktualizován dle PÚR ČR  

- z textové části výroku vyjmuta nepřesná informace o stávajících zdrojích požární vody v území – 

dle Nařízení Karlovarského kraje č. 1 ze dne 10.2.2014 se na území obce žádné zdroje požární 

vody ani hydranty nestanovují 

 

 Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č. 1 ÚP Šabina před řízením provedl 

projektant tyto úpravy návrhu změny č. 1 ÚP Šabina: 

- byla odstraněna chyba ve vymezení ÚSES – RBK 20120 – není vymezen na pozemku silnice 

III/2124 

- bylo doplněno záplavové území pro vodní tok Velká Libava a Tisová 

- bylo aktualizováno dle ÚAPO záplavové území Q100 řeky Ohře 

- umístění ČSoV v rozvojové ploše S1 bylo aktualizováno dle DÚR 

- bylo prověřeno bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a zapracováno aktualizované BP v návaznosti 

na zpřesněnou trasu VTL plynovodu 

- bylo prověřeno ochranné pásmo dálnice D6 a aktualizováno dle stávající trasy D6 
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- byla opravena chyba v grafické části – odbočka VTL plynovodu k navržené RS zůstane i nadále 

jako návrh, není určena ke zrušení a zároveň není dosud vybudována 

- byla odstraněna chyba v textu odůvodnění: regionální ÚSES č. 20120 je biokoridor, nikoliv 

biocentrum 

 

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před vydáním provedl 

projektant tyto úpravy: 

- do řešení změny č.1 byla navrácena zpět část původně navržené plochy PV4 v etapě návrh změny 

č.1 (XII/2014), plocha PV4 byla zkrácena pouze na délku dříve schválené zastavitelné plochy PV2 

- na základě stanoviska KÚ KK, ORR byla do celé grafické části změny č. 1 kromě v.č. 3 ve výroku a 

v.č.2 v odůvodnění zakreslena celá hranice ZÚ aktualizovaná k 15.5.1015 

- celá  textová část odůvodnění změny č.1 byla přepracována vzhledem k nově vymezené ploše 

PV4 a to včetně kap. 13.1. 

- do celé dokumentace změny č.1 byl doplněn záznam o účinnosti poskytnutý pořizovatelem 

- byly doplněny vybrané kapitoly textové zprávy odůvodnění změny č.1 zpracované a poskytnuté 

pořizovatelem změny č.1 (kap. 1, 5, 15, 16) 

 

 Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před vydáním provedl projektant 

tyto další úpravy: 

- na základě zákona č. 268/2015 Sb., o pozemních komunikacích, byl při úpravě návrhu změny č.1 

před vydáním opraven termín „rychlostní komunikace R6“ na platný termín „dálnice D6“ 

 

 

10.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

  Pro změnu č.1 bude použit již vymezený druh ploch s rozdílným způsobem využití dle ÚP Šabina, 

který je případně doplněn změnou č. 1. 

  Změna č. 1 navrhuje 2 nové zastavitelné plochy: 

- plocha bydlení B8 na západním okraji obce, 

- plocha veřejného prostranství PV4 na severovýchodním okraji obce 

 

  Pro zastavitelnou plochu bydlení B8 se použije tento druh plochy s rozdílným způsobem 

využití stanovený v ÚP a upravený změnou č. 1: 

 

* Bydlení individuální venkovského typu - BV 

 

A. Hlavní využití 

1. - bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, 

s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

 

B. Přípustné využití 

1. - rodinné a rekreační bydlení 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 provozy sloužící pro obsluhu tohoto území 

4. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
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5. - stavby pro rodinnou rekreaci 

6. - vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní 

7. - zařízení výrobních a nevýrobních služeb 

8. - pozemky související dopravní infrastruktury 

9. - pozemky související technické infrastruktury 

10. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory  

11. - dětská vybavená hřiště 

 

C. Podmínečně přípustné využití  

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

2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí  

2. - čerpací stanice pohonných hmot 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 40 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 

3. - minimální % ozelenění plochy 60 

 

 Pro zastavitelnou plochu veřejného prostranství PV4 se použije tento druh plochy 

s rozdílným způsobem využití stanovený v ÚP a upravený změnou č. 1: 

 

Plochy veřejných prostranství 

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném, zastavitelném a přestavbové území obce s místní 

obslužnou komunikací a pěší zónou a se sjezdy k nemovitostem 

 

B. Přípustné využití 

1. - náměstí, náves 

2. - tržiště 

3. - nábřeží 

4. - pěší a obchodní ulice 

5. - místní komunikace obslužné, pěší zóny 

6. - 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 

7. - součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení 

8. - pozemky související dopravní infrastruktury 
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9. - pozemky související technické infrastruktury 

10. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 

2. - parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území 

 

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. 

 

  Změna č. 1 aktualizuje stanové regulační podmínky téměř všech druhů ploch s rozdílným 

využitím území a to v rozsahu: 

- v odstavci A ponechán pouze první bod, ostatní body převedeny na konec odstavce B: plochy 

BH, BV, RI, OV, OA, OS, PVk, PVz1, PVz3, Z9, SV, SS, TI, VZ, W, NZ, NL, NSv, NSl 

- v odstavci A ponechán pouze druhý bod, první bod se přesouvá na konec odstavce B: NZ 

- změna koeficientu míry využití území KZP v odstavci E: plochy BV, RI 

- doplnění nového odstavce E Podmínky prostorového uspořádání: plochy PVk, PVz, PVz3 

 

10.1.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH ZASTAVITELNÝCH A PŘESTAVBOVÝCH 

PLOCHA A KORIDORŮ 

 

 Změna č. 1 navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy v jedné etapě bez časového 

horizontu: 

Obec Šabina 

Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení 

B8 – změna funkce části nezastavěné plochy zemědělské na zastavitelnou plochu bydlení na 

západním okraji obce – BV 

Plochy veřejných prostranství 

PV4 – změna funkce části zastavitelné plochy bydlení B3 na zastavitelnou plochu veřejného 

prostranství s místní komunikací – PVk 

 

 Změna č. 1 nenavrhuje žádnou plochu přestavby 

 

10.1.2 PŘEHLED NAVRŽENÝCH PLOCH NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

 Změna č. 1 nenavrhuje žádnou plochu změn nezastavěného území (žádnou plochu změn 

v krajině) 

 Změna č. 1 navrhuje tyto změny v koncepci krajiny dle ÚP: 

- RBK 20113 dle ÚP je zmenšen o části zkolaudované dálnice D6 a je opraveno jeho číslo 

z 20113 na 20120, zároveň není tento RBK vymezen na pozemku silnice III/2124 
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- protierozní opatření X1.A je zmenšeno o jižní část, kde bylo toto opatření již realizováno 

- opatření ke snížení civilizačních vlivů X1.B bylo zrušeno, toto opatření již bylo realizováno 

- opatření X2.2 k založení ÚSES bylo zmenšeno o jižní část, kde byla již provedena přeložka 

potoka 

- veškerá opatření X2.1 k vymezení ÚSES byla zrušena, není svojí povahou opatření v krajině 

- dálnice D6 je již stávající  

- nově zapracována: cyklostezka po obecních pozemcích – propojení na Slavkovský les 

- v rámci zapracování D6 byla vymezena stávající plocha DS ve větším plošném rozsahu než 

původně navrhovaná plocha DO1 v ÚP. Plocha DS pro D6 zasáhla kulturní nezastavěnou 

krajinu v plochách NZ, NP, NS 

- v rámci rušených zastavitelných ploch DO2 a DO1 byly do zbytkových území doplněny 

funkční plochy nezastavěného území NZ, NP, NSzv (zejména u mostů) a to ve vazbě na 

stávající okolní krajinu a její regulativy dle ÚP 

Poznámka: ÚSES byl nově nad rámec ÚP zapracován do v.č. 2 Hlavní výkres a to pouze se změnami 

RBK 20113 respektive 20120.   

 

10.1.3 ÚZEMNÍ REZERVY 

 

  Změna č. 1 nenavrhuje na území obce žádnou územní rezervu. 

 

10.1.4 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 

  Změna č. 1 zasahuje zcela zásadním způsobem do VPS a VPO a to na základě velké novely 

stavebního zákona k 1.1.2013. Dále byly zrušeny VPS již zkolaudovaných staveb D6 (DO1, DO2), 

ČOV (TO1), již přeložený VTL plynovod podél D6. Zároveň byly z VPS a VPO vyňaty ty pozemky, 

pro jejichž vlastníky mělo být uplatněno předkupní právo. 

  Podrobně popsány změny VPS a VPO v kap. 10. 

 

 

10. 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

  Změna č. 1 zapracovává tyto nové limity využití území: 

- změna hranice ZÚ k 15.5.2014 

- záplavové území Q100 leté vody potoka Tisová včetně aktivní zóny 

- záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava včetně aktivní zóny 

- aktualizovaný rozsah RBK 20113 respektive RBK 20120 

- plocha Natura 2000 EVL Ramena Ohře 

- dálnice D6, OP = 100m 

- VTL plynovod podél R6, BP = 20 m 

 

 

10. 3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 

  Změna č. 1 zachovává, aktualizuje a dále rozvíjí stávající koncepci dopravní infrastruktury, je řešeno: 

- dálnice D6 včetně napojení na III/2124 je zkolaudovaná, řešeno jako stav – plocha DS 

v rozsahu dle ÚAPO ve vztahu na zákon č. 268/2015 Sb., (R6 se změnila na D6), OP = 100 m 
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- navržen nový úsek cyklostezky pro napojení na Slavkovský les – vymezeno po obecních 

pozemcích dle podkladů 

- v rámci výstavby D6 bylo zrealizováno dopravní připojení území na stávající cestní síť, proto 

změna č. 1 ruší navržené místní a účelové komunikace jako související stavby s dálnicí D6 

 

 

10.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

  Změna č. 1 navazuje na stávající koncepci technické infrastruktury a dále jí rozvíjí a zároveň 

zohledňuje již vybudované úseky inženýrských sítí: 

- navržené přeložky VTL plynovodu podél D6 jsou již zrealizované, původní návrhy těchto tras 

VTL plynovodů jsou zrušeny a zapracovány stávající trasy přeložených VTL plynovodů dle 

ÚAPO 

- jsou zapracovány nové trasy inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace, výtlačný řad 

splaškové kanalizace, ČSOV, dešťová kanalizace) v rozvojové ploše S1 a B2 

- jsou navrženy nové úseky STL plynovodu a splaškové kanalizace nově navrhovanou pro 

plochu B8. 

 

 

10.5 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

    Změna č. 1 nemění koncepci občasného vybavení dle ÚP. 

 

 

10. 6 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

  ÚP nemění koncepci veřejných prostranství s veřejnou sídelní zelení PVz1, PVz3. ÚP doplňuje 

koncepci veřejných prostranství s komunikacemi a shromažďovacími plochami PVk: 

- je navržena plocha PV4, která rozšiřuje dříve schválenou zastavitelnou plochu PV2 s místní 

komunikací k plochám B3 a OK1 

Oproti původnímu návrhu této plochy PV4 z etapy návrh změny č.1  (XII/2014) byla nyní plocha PV4 

zkrácena pouze na délku dříve schválené plochy PV2. Navržené společné veřejné prostranství PV2 a 

PV4 k zastavitelným plochám B3 a OK1 splňuje tedy v součtu stanovenou min. šířku 8 m dle vyhl. 

501/2006 Sb., v platném znění, § 22 odst.(2). 

 

 

10. 7 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 

 

 Změna č. 1 aktualizuje problematiku regionálního ÚSES ve vztahu k ZÚR KK: 

- RBK 20113 dle ÚP byl zmenšen v kontaktu s realizovanou dálnici D6 a bylo opraveno jeho 

číslo z původního 20113 na 20120, název zůstal stejný, RBK není vymezen na pozemku 

silnice III/2124 

- ÚSES byl zakreslen do v.č.2 Hlavní výkres, neboť tam v ÚP chyběl 

- ostatní prvky ÚSES zůstávají v platnosti v nezměněné podobě 

- mění se vztah ÚSES k VPO: vymezení ÚSES není VPO, proto změnu č. 1 ruší VPO X2.1 pro 

vymezení ÚSES 
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- jako VPO je ponechána pouze severní část dříve vymezeného LBK č.2, neboť v jižní části 

LBK č.2 byla již provedena navrhovaná přeložka toku včetně výsadby břehové zeleně 

 Změna č. 1 dále aktualizuje problematiku navržených opatření v krajině a to na základě 

provedených průzkumů a rozborů: 

- protierozní opatření X1.A: na části pozemků byla již výsadba mimolesní zeleně provedena, 

tato část byla z opatření X1.A vyjmuta 

- opatření X1.B proti civilizačním vlivům: výsadba zeleně byla provedena, opatření X1.B bylo 

zrušeno 

 Změna č. 1 odstraňuje řešením plochy PV4 ve svém důsledku chybu ÚP, kdy dříve schválené 

veřejné prostranství s místní komunikací PV2 bylo vymezeno pouze v š. 4 m, dle vyhl. 501/2006 

Sb., v platném znění, je minimální šířka takového prostranství 8 m, což nyní v součtu ploch PV2 a 

PV4 je 

 Změna č.1 mění limit využití území OP R6 jako limit využití území OP D6 = 100 m v nezměněné 

šířce 

 Změna č. 1 zapracovává zcela nové limity využití zemí pro ochranu přírodních hodnot, které v ÚP 

nejsou: 

- záplavové území Q100 leté vody potoka Tisová včetně aktivní zóny 

- záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava včetně aktivní zóny 

- plocha Natura 2000 EVL Ramena Ohře 

 Změna č. 1 respektuje PUPFL jako nezastavěnou kulturní krajinu 

 Změna č. 1 zabírá ZPF 0,91  ha na orné půdě a TTP v II. a III. třídě ochrany, pro plochu B8 je 

zabíráno zbytkové území ZPF mezi silnicí, lesem, záplavovým územím řeky Ohře a sousední 

plochou ZÚ, plochou B7, plocha bez vazby na ostatní polnosti, pro plochu PV4 je zabíráno 0,05 ha 

ZPF II. třídy ochrany – veřejné prostranství ve veřejném zájmu 

 Změna č. 1 zachovává stávající podmínky ochrany nemovitých kulturních památek v řešeném 

území. 

 Změna č. 1 nebude mít negativní vliv na ochranu přírodních a kulturních hodnot území. 

 

 

10.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO  

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ  

 

  Změna č. 1 nemění podmínky využití horninového bohatství na území obce Šabina. 

 

 

10.9  KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

    Změna č. 1 nemění koncepci řešení požadavků civilní ochrany platného ÚP Šabina.  

  Zásobování požární vodou musí  být řešeno v souladu se zněním  § 29, odst. 1 písm. k) zákona o 

požární ochraně a v souladu s požadavky ustanovení ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, 

popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 

 Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 

0802, respektive ČSN 73 0804. 
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10.10 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

  Změna č. 1 navazuje na koncepci ochrany životního prostředí dle řešení ÚP: 

- je navržena klidová plocha bydlení B8 bez negativního vlivu na okolí, plocha bude napojena 

na stávající vodovod, na navrženou splaškovou kanalizaci, na navržený STL plynovod, 

dešťové vody budou likvidovány do řeky Ohře 

- zábor ZPF pro plochu B8 je na zbytkovém území ZPF mezi silnicí, lesem, záplavovým 

územím řeky Ohře, plochou ZÚ, a dříve schválenou plochou B7 podél silnice 

- nově řešená plocha PV4 nepředstavuje nový zábor ZPF, o tuto plochu v celkovém rozsahu 

526 m
2
 byla snížena původní rozloha dříve navržené zastavitelné plochy B3 

- je aktualizován limit využití území ve vazbě na zákon č. 268/2015 Sb., o pozemních 

komunikacích: 

- rychlostní komunikace R6 byla nově zařazena jako dálnice d6 

- OP D6 je shodné s OP původní R6 = 100 m osově 

- jsou zohledněny a zapracovány zcela nové limity využití území: plocha Natura 2000 EVL 

Ramena Ohře, záplavové území Q100 včetně aktivní zóny potoků Tisová a Velké Libavy 

- je zapracována zprovozněná dálnice D6 včetně všech souvisejících staveb (sjezdy, přeložka 

potoka, přeložky inženýrských sítí), rozsah provedené stavby dle DKM, dle předaných ÚAPO 

a ve vztahu na zákon č. 268/2015 SB., (R6 = D6) 

- rozvoj turistického ruchu je šetrný k přírodě – navržena cyklostezka 

- není zabírán PUPFL 

- je aktualizován ÚSES v kontaktu s D6 

- zrealizovaná opatření v krajině jsou zohledněna 

- 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. Změna č. 1 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 emisních limitů. 

 

 

11.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 

  Tato kap. 11 je do textové části odůvodnění ÚP zařazena až na základě velké novely stavebního 

zákona k 1.1.2013. V platném ÚP, který byl vydaný v únoru 2009, tato kapitola chybí. Proto je 

zpracována kap. 11.1 pro ÚP a kap. 11.2 pro změnu č. 1. 

 

 

11.1  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH DLE ŘEŠENÍ V ÚP 

 

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

  Hranice ZÚ v ÚP je vymezena k 30.9.2008. 

  Využití území v historickém jádru obce je maximální, navíc podstatná část tohoto území je zatížena 

záplavovým územím Q100 leté vody řeky Ohře. Při řece jsou proto stabilizovány zahrady a park, který 

plynule přechází do dalšího parčíku v ZÚ kolem kapličky.  
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  Obec se rozrůstala západním a východním směrem podél řeky Ohře. V západní části jsou v ZÚ 

nevyužité jen jednotlivé parcely pro RD (plochy B5 – 4x, B4 – 1x). V ZÚ je dále řešeno propojovací 

místní komunikace PV3 a dvě přestavbové plochy S2 a V1 jako přestavba bývalého zemědělského 

areálu. Situace ve východní části ZÚ je obdobná: v ZÚ jsou opět řešeny pouze jednotlivé parcely pro 

RD jako proluky ve výstavbě (plochy B4 – 6x). Žádné jiné rozvojové plochy v ZÚ ÚP nenavrhuje. Při 

silnici R6, respektive u rozvojové plochy DO2 je rozsáhlá zemědělská usedlost, která využívá ZÚ 

velmi intenzivně. Při řece Ohři je v ZÚ  situována skupina rekreačních chat v záplavovém území. ZÚ je 

intenzivně využíváno bez rozvoje. Podél vodního toku, který prochází historickým jádrem obce, je 

vymezen LBK č. 1, který omezuje využití ZÚ k zástavbě. 

 

A. Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení v ÚP: 

  Rozvoj území je výrazně soustředěn do obce, na území neleží žádné jiné sídlo. Obec je rozvíjena 

západním, východním a jihovýchodním  směrem zejména podél průjezdné silnice III/2124. K rozšíření 

je rovněž navržena zemědělská usedlost při silnici R6. Rozvoj území je řešen v jedné etapě bez 

časového horizontu. Důraz je kladen na rozvoj bydlení, smíšeného bydlení, agroturistiky a zemědělské 

výroby. Z přiložené tabulky vyplývá, že ÚP navrhuje celkem 23,93 ha rozvojových ploch, z toho 3,63 

ha ploch přestavby a 20,3 ha zastavitelných ploch. Z těchto 20,3 ha zastavitelných ploch je řešeno 5,7 

ha zastavitelných ploch bydlení a 3,6 ha zastavitelných ploch smíšeného bydlení, celkem 9,3 ha = 

45,8 % zastavitelných ploch. 

  V území trvale a plynule stoupá jak počet obyvatel, tak i počet obydlených bytů.: 

 r. 1992: 251 obyvatel, 77 obydlených bytů 

 r. 2001: 285 obyvatel, 88 obydlených bytů 

 r. 2011: 316 obyvatel, 101 obydlených bytů 

Za 20 let stoupl počet obyvatel z 251 na 316 tj. o 65 obyvatel více = 25,9%. Počet obydlených bytů za 

20 let stoupl o 24 bytů = 31,2%. Velikost bytové domácnosti je 3,2 obyvatel/1byt. Ve 12% obydlených 

bytech bydlí 2 a více hospodařících domácností. 

 

 ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy bydlení formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ = 1 000 m
2
, velikost bytové domácnosti 3,2 obyv. / byt.  Navržená velikost pozemku pro 1 

izolovaný RD je navržena v souladu se stavebním zákonem, v platném znění, ve kterém dle § 19 odst. 

(1) i) je jedním z úkolů územního plánování stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury 

a pro kvalitní bydlení. Je třeba se cíleně vyvarovat malých stavebních parcel, které by zakládaly 

příčinu vzniku sídelní kaše jako prostoru s velkou hustotou zastavění s minimem veřejného 

prostranství, ve kterém nebudou vytvořeny příznivé podmínky pro uspokojení potřeb současné 

generace a který bude zároveň ohrožovat podmínky života generací budoucích. Takový ÚP by byl 

zcela logicky v rozporu se stavebním zákonem § 18 odst. (1). Součástí ploch bydlení jsou veřejná 

prostranství, parkoviště, sportoviště, stavby technické infrastruktury. Všechny tyto jiné aktivity ve svém 

důsledku snižují skutečnou výslednou velikost pozemku pro 1 RD min. o 20 – 25%. Navíc na plochách 

bydlení jsou často provozována malá ubytovací a stravovací zařízení a jiné další služby, které ve 

svém důsledku ještě více snižují skutečnou výměru vlastního pozemku pro výstavbu RD. Nedílnou 

součástí příměstského osídlení jsou ovocné stromy v zahradách RD, které nelze sázet na malých 

zahradách. 

 

 ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy smíšené obytné formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ = 2 000 m
2
, velikost bytové domácnosti 3,2 obyv. / byt. Součástí domů je 

provozovna řemesel a nevýrobní služby, zejména pro turistický ruch, hospodářské skladové a 
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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 2 : 1. 

 

 Odborné posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené 

bydlení: 

o Požadavky vyplývající z demografického vývoje: 

Nárůst 20 % obyvatel = 64 obyvatel = 20 bytů, z toho 13 bytů v RD = 1,3 ha, 7 bytů ve 

smíšeném bydlení = 1,4 ha, celkem 2,7 ha 

o Požadavky z nechtěného soužití: 

12 bytů z toho 8 bytů v RD = 0,8 ha, 4 byty ve smíšeném bydlení = 0,8 ha, celkem 

1,6ha 

o Požadavky vzhledem k poloze obce v systému osídlení: 

Obec Šabina leží v atraktivní poloze v blízkosti města Sokolov, obec je zároveň dobře 

přístupná z komunikace R6. Obec leží na rozvojové ose OS7 vymezené v PÚR ČR a 

zpřesněné v ZÚR KK, která se vyznačuje velkou koncentrací obyvatelstva i výrobních 

aktivit ve vztahu na komunikaci R6. Obec zároveň leží ve specifické oblasti 

nadregionálního významu rekreace a turistického ruchu SR8 Sokolovsko vymezené 

v ZÚR KK s velkým potenciálem rozvoje turistického ruchu. Nová výstavba RD 

v zahradách na západním a východním okraji obce je situována do klidových poloh, 

které jsou vyhledávány. V obci nejsou možnosti pracovních míst, ale právě výborné 

dopravní spojení se Sokolovem předurčuje obec k rozvoji nadmístního charakteru se 

zohledněním zejména migrace obyvatel. Tyto skutečnosti je třeba v ÚP zohlednit a 

přiměřeně navýšit zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení: 

nárůst o 30 % obyvatel = 95 obyvatel v 30 bytech, z toho 20 bytů v RD = 2,0 ha, 10 

bytů na smíšeném bydlení = 2,0 ha, celkem 4,0 ha  

o Požadavky na sanace území: 

nárůst o 4 % bytů = 4 byty, z toho 3 byty v RD = 0,3 ha, 1 byt ve smíšeném bydlení = 

0,2 ha, celkem 0,5 ha 

 Celkem potřeba zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení: 8,8 ha 

 Rezerva pro zvláštní situace : 5 % = 0,4 ha. 

 Celková potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce: 9,24 ha. 

 ÚP navrhuje celkem 9,3 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, což je zcela 

v souladu s odborně posouzenou potřebou vymezení těchto ploch. 

 

B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch v ÚP Šabina: 

Z přiložené tabulky vyplývá, že z navržených 20,3 ha zastavitelných plocha je řešeno 11,0 ha 

ostatních zastavitelných ploch v tomto detailním rozsahu: 

- plochy občanského vybavení: 1,2 ha, řešena agroturistika v souladu se specifickou plochou 

rekreace a turistického ruchu SR8 

- plochy veřejných prostranství: 0,05 ha, řešeny nové místní komunikace 

- plochy dopravní infrastruktury: 9,74 ha, řešena pouze výstavba komunikace R6 – plochy DO1, 

DO2 nadmístního významu v souladu s rozvojovou osou OS7 

- technická infrastruktura: 0,06 ha, navržena lokální ČOV 
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Z uvedeného vyplývá, že navržené ostatní zastavitelné plochy v ÚP Šabina jsou v souladu 

s prokázanými a odborně posouzenými potřebami rozvoje území obce Šabina ve vazbě na polohu 

obce v rozvojové ose OS7 a specifické ploše SR8. 

 
 

Rozvojové plochy v ÚP Šabina 
 
Zastavitelné plochy 

 

Sídlo 

funkce 

B 

funkce 

O 

funkce 

P 

funkce 

Z 

funkce 

S 

funkce 

D 

funkce 

T 

funkce 

V 

 

∑ 

Šabina 5,7 1,20 0,049  3,6 9,74 0,06  20,3 

Celkem 5,7 1,20 0,049  3,6 9,74 0,06  20,3 

 
 
Plochy přestavby 

 

Sídlo 

funkce 

B 

funkce 

O 

funkce 

P 

funkce 

Z 

funkce 

S 

funkce 

D 

funkce 

T 

funkce 

V 

 

∑ 

Šabina     1,82   1,81 3,63 

Celkem     1,82   1,81  

 
 

 

 

Funkce 

I. etapa 

plochy 

přestavby 

I. etapa 

zastavitelné 

plochy 

 

Celkem ÚP 

Bydlení – B  5,7 5,7 

Rekreace – R    

Občanské vybavení – O  1,20 1,20 

Veřejné prostranství – P  0,049 0,049 

Zeleň – Z    

Smíšené bydlení - S 1,82 3,6 5,42 

Dopravní infrastruktura – D  9,74 9,74 

Technická infrastruktura – T  0,06  

Výrobní - V 1,81  1,81 

Celkem 3,63 20,3 23,93 

 

 

11.2 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH DLE ŘEŠENÍ VE ZMĚNĚ č. 1 

 

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území  

  Změna č. 1 aktualizuje hranici ZÚ k 15.5.2014 s těmito změnami: 

- zastavitelná plocha TO1 pro ČOV, vybudovaný RD, nová plocha ZÚ v krajině 

- jižní část zastavitelné plochy S3, postavený dům, nová plocha ZÚ v krajině 

- zastavitelné plochy DO1, DO2 – zprovozněná dálnice D6, dálnice není ve změně č. 1 

vymezena v hranicích ZÚ 
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 Ve všech ostatních úsecích je hranice ZÚ aktualizovaná k 15.5.2014 shodná s hranicí ZÚ vymezenou 

k 30.9.2008 dle ÚP. 

 Dále změna č. 1 ruší zastavitelné plochy pro bydlení (RD v zahradách) na konkrétních pozemcích 

jako části rozvojových ploch B5 – 3x a B4 – 1x. Veškeré tyto zkolaudované RD leží v ZÚ a nemají vliv 

na změnu hranice ZÚ. 

  Navržená plocha B8 je řešena změnou č. 1 mimo ZÚ s vazbou na ZÚ a dříve schválené rozvojové 

plochy. Plocha PV4 je navíc řešena na úkor dříve schválené zastavitelné plochy B3 a v podstatě 

nepředstavuje nový zábor ZPF. 

 

 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch  

A. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení ve změně č. 1: 

  Z přehledné tabulky rozvojových ploch ve změně č. 1 vyplývá, že změna č. 1 ruší 0,32 ha dříve 

schválených zastavitelných ploch bydlení a 0,15 ha dříve schválených zastavitelných ploch smíšeného 

bydlení, celkem je rušeno 0,47 ha těchto zastavitelných ploch z důvodu kolaudace staveb. Dále 

změna č.1 ruší 0,05 ha zastavitelných ploch bydlení z důvodu návrhu nové plochy PV4 na úkor plochy 

B3. Zároveň změna č. 1 navrhuje zcela novou zastavitelnou plochu bydlení B8 o rozloze 0,86 ha. Ve 

výsledku je zřejmé, že změna č. 1 zvětšuje zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení o 0,34 ha 

na celkový rozsah těchto zastavitelných ploch 9,64 ha. Odborné posouzení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení stanovilo rozsah těchto ploch na 9,24 ha, což je o 

0,4 ha = 4,3 % méně, než kolik navrhuje v aktualizovaném rozsahu změna č.1. Toto navýšení 

zastavitelných ploch o 0,55 ha lze tolerovat vzhledem k prokázané probíhající výstavbě RD na dalších 

zastavitelných plochách bydlení. Navíc se projekčně připravuje výstavba RD na zastavitelných 

plochách bydlení B2 a S1. Změna č.1 zapracovává zpřesněné trasy inženýrských sítí dle vydaného 

ÚR právě pro tyto dvě plochy B2 a S1. Zároveň s inženýrskými sítěmi bylo vydáno ÚR i na místní 

komunikace v plochách B2 a S1. Tyto obě plochy B2 a S1 představují rozhodující rozvojové plochy 

bydlení a smíšeného bydlení na východním okraji obce. To vše jsou důkazy o tom, že o bydlení v obci 

je skutečný, trvalý a dlouhodobý zájem. Celkový rozsah zastavitelných ploch bydlení a smíšeného 

bydlení dle ÚP po změně č. 1 v rozsahu 9,79 ha lze proto akceptovat. 

 

B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch ve změně č. 1 

Změna č.1 navrhuje 0,05 ha plochy veřejných prostranství pro vymezení místních komunikací v dříve 

odsouhlasené zastavitelné ploše bydlení B3. 

Změna č. 1 ruší 0,06 ha zastavitelné plochy pro ČOV z důvodu realizace stavby. Změna č. 1 zároveň 

ruší 9,74 ha zastavitelných ploch dopravní infrastruktury pro dálnici D6 rovněž z důvodu realizace. 

Závěr:  

V součtu změna č. 1 celkem ruší 9,8 ha zastavitelných ploch a navrhuje 0,8 ha nových zastavitelných 

ploch. Úbytek zastavitelných ploch představují zkolaudované stavby. Odborné posouzení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch v území prokázalo soulad potřeb rozvoje území s řešením změny č. 1 
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Zastavitelné plochy řešené změnou č.1: 

 

obec Šabina funkce 

B 

funkce 

O 

funkce 

P 

funkce 

Z 

funkce 

S 

funkce 

D 

funkce 

T 

funkc

e V 

 

∑ 

Zastavěné 

plochy 
-0,32    -0,15 -9,74 -0,06  -10,27 

PV4 na ploše 

B3 
-0,05        -0,05 

Celkem 

úbytek 
-0,37    -0,15 -9,74 -0,06  -10,32 

Navrženo 

zastavitelných 

ploch 

0,86  0,05      0,91 

Celkem 0,49  0,05  -0,15 -9,74 -0,06  -9,41 

 

 

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ 

 

Změna č. 1 neřeší žádnou aktivitu nadmístního významu, která není řešena v ZÚR KK.  

Změna č. 1 aktualizuje část cyklostezky směrem do Slavkovského lesa. Tato navržená část 

cyklostezky leží pouze na území obce Šabina. 

 

 

13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA   

 

13. 1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF 

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, a 

společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond z července 2011. 

 

Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 

000 v grafické části změny č. 1. Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v grafické části odůvodnění 

změny č. 1 v upraveném výkrese: v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000. 

 

V těchto výkresech je hranice ZÚ vymezena k 15.5.2014 dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění. Aktualizovaná hranice ZÚ k 15.5.2014 je změněna pouze z důvodu zkolaudované 

ČOV Šabina (dříve plocha TO1) a části plochy S3. V ostatních úsecích zůstala aktualizovaná hranice 

ZÚ k 15.5.2014 shodná s hranicí ZÚ vymezenou dříve k 30.9.2008. 

Změna č.1 rovněž zohledňuje další zkolaudované stavby: 

 RD jako součásti dříve schválených zastavitelných ploch ozn. B4, B5, S3, 
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 dálnici D6 včetně doprovodných staveb (dříve rychlostní komunikaci R6) na dříve schválených 

zastavitelných plochách DO1, DO2. 

 

Klimatické poměry na území obce zůstávají zachovány. Na území řešeném změnou č. 1 se nacházejí 

zemědělské půdy těchto hlavních půdních jednotek: 

HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé, středně těžké, kyselejší metamorfované horniny, v KR 7 

slabě oglejované 

HPJ 47 - oglejené, středně těžká, svahoviny s eolickou příměsí, doč. zamokřené, až středně 

skeletovité 

HPJ 50 - hnědá půda oglejená, oglejená půda, středně těžká, žula, rula svor, filit, oputka aj., sklon 

k zamokření 

HPJ 58 - nivní půdy v rovinatém území, lehké, bez skeletu, nepříznivá kolísavá hladina spodní vody 

 

  Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno dle metodického pokynu MMR a MŽP, tabulka je přiložena 

na konci kap. 13.1 

V této tabulce je uvedeno: 

- číslo lokality záboru zemědělského půdního fondu, 

- způsob využití plochy, 

- katastrální území: Šabina       

- celkový zábor ZPF v ha, 

- zábor ZPF podle jednotlivých kultur v ha, 

- zábor ZPF podle tříd ochrany v ha, 

- předchozí zábor (ha). 

 

Změna č. 1 ÚP Šabina navrhuje na území obce tuto rozvojovou plochu: 

Obec Šabina 

* Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení 

B8 – změna funkce části nezastavěné plochy zemědělské na zastavitelnou plochu bydlení na 

západním okraji obce – BV 

Plochy veřejných prostranství  

PV4 - změna funkce části zastavitelné plochy bydlení B3 na zastavitelnou plochu veřejného 

prostranství s místní komunikací – PVk 

 

V průběhu zpracování změny č. 1 byl návrh změny č.1 postupně upravován na základě pokynů 

pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1, blíže viz. kap. 10 textové části odůvodnění změny č.1. Na 

bilanci ztrát ZPF navrženou změnou č.1 mělo vliv úplné zrušení zastavitelných ploch veřejných 

prostranství PV4 a PV5 v úpravě návrhu změny č.1 k veřejnému projednání, které i nadále zůstaly 

jako součást dříve schválených zastavitelných ploch B2 a S1. Následně v etapě úprava návrhu změny 

č.1 k vydání byla část původní plochy PV4 opět do změny č. 1 zařazena. 

 

  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení změny č. 1 ÚP Šabina na ZPF je zpracováno dle 

společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR. Projektant vypracoval jednoduchou 

přehlednou tabulku, ve které je uveden přehled dílčích změn a jejich vztah k předpokládanému 

bilancovanému záboru ZPF (lokality záboru 1, 2). Zároveň jsou v této přehledné tabulce uvedena i 
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čísla bilancovaných záborů ZPF, která jsou uvedena na v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu. 

 

ČÍSLO 

ROZVOJOVÉ 

PLOCHY DLE 

ÚP 

FUNKCE ČÍSLO ZÁBORU 

ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU 

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 NA OSTATNÍ 

PLOŠE – 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 

 
    

Zastavitelné plochy 

Obec Šabina 

B8 Bydlení 1  

PV4 Veřejné 

prostranství 

2  

Poznámka: 

 lokalita záboru č.2 je řešena na dříve schváleném záboru ZPF pro zastavitelnou plochu bydlení B3. 

 

 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. 

  Změna č. 1 navrhuje celkem k záboru 0,91 ha ZPF, vše mimo ZÚ, z toho 0,86 ha orné půdy (94,5 %) 

a 0,05 ha TTP (5,5 %). Zábor ZPF je řešen na kvalitních půdách: 0,05 ha ZPF II. třídy ochrany, 0,86 

ha ZPF III. třídy ochrany. II. třída ochrany je zabírána pro veřejné prostranství s komunikací a to 

lokalitou 2. Tato lokalita odstraňuje chybu ÚP, kdy dříve navržená zastavitelná plocha PV2 rovněž 

s komunikací pro zastavitelné plochy B3 a OA1 byla vymezena v malé šířce pouze 4 m, což je 

v rozporu s vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, §22, odst. (2). Nová lokalita 2 rozšiřuje plochu PV2 

na minimální šířku veřejného prostranství s komunikací 8 m dle výše citované vyhlášky. Tuto novou 

lokalitu 2 nelze řešit ve variantách, neboť rozšiřuje danou plochu PV2, kvalitní ZPF II. třídy se nelze 

vyhnout, neboť se nachází v uvedené lokalitě celoplošně. Lokalita 2 představuje veřejnou 
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infrastrukturu ve veřejném zájmu. Lokalita 1 pro bydlení na západním okraji obce představuje nový 

zábor ZPF nad rámec řešení ÚP. Zabíráno je zbytkové území ZPF vymezené hranicí ZÚ, lesem a 

silnicí III. třídy. Lokalita záboru 1 sceluje oboustrannou zástavu podél silnice III. třídy a umožní tak 

efektivně využít veřejné prostředky vložené do dopravní a technické infrastruktury. Změna č. 1 nebude 

vytvářet žádná zbytková území ZPF, která by byla špatně přístupná pro zemědělské využití. 

  Změna č. 1 zároveň aktualizuje hranici ZÚ a zohledňuje již zkolaudované stavby, kde již proběhlo 

vynětí ze ZPF. Tímto řešením se snížila rozloha vybraných dříve odsouhlasených zastavitelných ploch 

dle řešení ÚP a zároveň se logicky snížila, dříve odsouhlasená  celková rozloha navrženého vynětí ze 

ZPF v území dle ÚP. 

 

   Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 

a závlahová zařízení apod.)  a o jejich předpokládaném porušení. 

  Změna č. 1 neřeší žádnou dílčí změnu na ZPF s melioracemi. 

 

   Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a 

o jejich předpokládaném porušení. 

  Změna č. 1 nemění koncepci ploch zemědělské výroby na území obce Šabina proti řešení ÚP 

Šabina.  

 

   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. 

  Lokalita 1 pro bydlení představuje zbytkové území ZPF ohraničené silnicí, lesem a záplavou Q100 

řeky Ohře, hranicí ZÚ a zastavitelnou plochou B7. Plocha je bez vazby na ostatní zemědělskou půdu 

v území. Lokalita 2 je vlastně součást dříve odsouhlasené zastavitelné plochy B3, lokalitou 2 

nedochází ko novému záboru ZPF. 

 

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: 

 

1 (B8) – plocha bydlení, zábor 0,86 ha ZPF III. třídy ochrany, bez zbytkových ploch ZPF, logická 

dostavba podél průjezdné silnice, vazba na ZÚ a ostatní dříve odsouhlasené rozvojové plochy. 

2 (PV4) – zábor 0,05 ha ZPF II. třídy ochrany, plocha veřejného prostranství s komunikací, veřejná 

infrastruktura ve veřejném zájmu, řešeno na úkor dříve odsouhlasené plochy bydlení B3, bez vazby na 

ZÚ, neboť je tato lokalita součást většího rozvojového území severovýchodně u obce, lokalita rozšiřuje 

původně navrženou plochu PV2 na minimální zákonnou šířku, plochu nelze řešit ve variantách, neboť 

podélně rozšiřuje dříve odsouhlasenou plochu PV2. Velmi kvalitní II. třídě ochrany se nelze vyhnout, 

neboť tato třída ochrany se nachází na severovýchodě obce celoplošně. 

 

 Ochrana horninového prostředí 

  Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ. 
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Závěr: 

  Změna č. 1, která navrhuje celkem zábor 0,91 ha ZPF, ZPF II. a III. třídy ochrany. Nový zábor ZPF 

nad rámec ÚP představuje pouze lokalita 1 s nově navrhovaným záborem 0,86 ha ZPF III. třídy 

ochrany. Změna č. 1 nezhorší podmínky zemědělské výroby na území obce, nenavýší fragmentaci 

krajiny ani nevytváří zbytková území ZPF, která by byla těžko obhospodařovatelná. Kvalitním a 

středně kvalitním půdám se nelze vyhnout, neboť tyto půdy zasahují do ZÚ a dále se vyskytují těsně 

za hranicí ZÚ, kde změna č. 1 řeší zastavitelné plochy. Odborné posouzení potřeby vymezení lokality1 

(B8) prokázalo oprávněnost návrhu této plochy. 

 

 

Přiložena tabulka:  

Tabulka Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Katastrální území: Šabina

str. č. 1

Celkový Předchozí

Číslo k.ú. zábor ZPF orná ovocné zábor

lokality (ha) půda sady (ha)

1 Plochy bydlení Šab. 0,8564 0,8564 0,8564

Plochy bydlení celkem 0,8564 0,8564 0,8564

2 Šab. 0,0526 0,0526 0,0526

Plochy bydlení celkem 0,0526 0,0526 0,0526

CELKEM ZPF 0,9090 0,8564 0,0526 0,0526 0,8564

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha) Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)

III. IV. V.

Plochy veř.prostr.

Způsob využití 

plochy
I.chmelnice vinice zahrady TTP II.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Katastrální území: Šabina

str. č. 1

Celkový Předchozí

Číslo k.ú. zábor ZPF orná ovocné zábor

lokality (ha) půda sady (ha)

1 Plochy bydlení Šab. 0,8564 0,8564 0,8564

Plochy bydlení celkem 0,8564 0,8564 0,8564

2 Šab. 0,0526 0,0526 0,0526

Plochy bydlení celkem 0,0526 0,0526 0,0526

CELKEM ZPF 0,9090 0,8564 0,0526 0,0526 0,8564

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha) Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)

III. IV. V.

Plochy veř.prostr.

Způsob využití 

plochy
I.chmelnice vinice zahrady TTP II.
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13.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 

  Změna č. 1 respektuje PUPFL jako nezastavěnou kulturní krajinu. Lesní půda není změnou č. 1 

zabírána.  

  Zastavitelná plocha bydlení B8 leží do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.  

 

 

14.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

 Změna č. 1 aktualizuje část cyklostezky jižním směrem do Slavkovského lesa, vymezení se týká 

však pouze území obce. 

 Změna č. 1 mění vztahy obce na širší okolí převážně formálně, neboť zpětně zapracovává již 

uskutečněné změny  v území (zkolaudované stavby na dříve schválených zastavitelných plochách 

– D6) nebo zapracovává již platné nové limity využití území nadmístního charakteru: 

- zprovozněná dálnice D6 včetně všech souvisejících staveb 

- aktualizace regionálního ÚSES v kontaktu s D6 včetně změny čísla RBK 20113 na 20120 

- plocha Natura 2000 EVL Ramena Ohře 

- záplavové území Q100 leté vody včetně aktivní zóny potoků Tisová a Velká Libava. 

 

 

15.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Rozhodnutí o námitkách vyhodnocených 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“). 

 

Úplné znění námitek je k nahlédnutí v dokladové části Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

 

V zákonné lhůtě byly podány tyto námitky: 

 

Námitka č. 1 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Jaroslav Líbal, Šabina 103, 356 01 Sokolov 

Datum podání námitky: 

11.01.2016 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vlastník pozemku p.č. 153/7 v k.ú. Šabina pan Jaroslav Líbal požaduje vymezit pozemky p.č. 153/4 

a 153/8 v k.ú. Šabina do plochy veřejné prostranství s místní komunikací tak, jak byly vymezeny 

v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina v předešlé fázi pořizování (společné jednání dle § 50 

odst. 2 a doručení návrhu veřejnosti dle § 50 odst. 3 stavebního zákona). Svou námitku odůvodňuje 

tím, že v současné době nemá na svůj pozemek p.č. 153/7 přístup a změnou v územním plánu chce 

mít přístup zajištěn. Svou námitku opírá o Vyjádření Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří, odboru 

výstavby, územního plánování a dopravy spisová značka SÚ/01592/09/JH ze dne 06.03.2009, ve 
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kterém příslušný stavební úřad odsouhlasil dělení původního pozemku p.č. 153/1 v k.ú. Šabina se 

zachováním přístupu přes pozemky p.č. 153/4 a 153/8 oba v k.ú. Šabina. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pořizovatel prozkoumal všechny dostupné podklady, které jsou níže popsány a také provedl šetření 

na místě. Po projednání s dotčenými orgány dospěl k následujícímu závěru. 

V platném Územním plánu Šabina je část pozemku p.č. 153/4 a pozemek p.č. 153/8 oba v k.ú. Šabina 

vymezeny do plochy BV – bydlení individuální venkovského typu. Zbylá část pozemku p.č. 153/4 

v k.ú. Šabina je vymezena v ploše PV2 - veřejné prostranství s místní komunikací. 

Jedním z podkladů je příloha k námitce - Vyjádření Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, odboru 

výstavby, územního plánování a dopravy spis. zn. SÚ/01592/09/JH ze dne 06.03.2009, ve kterém byly 

pozemky p.č. 153/4 a 153/8 oba v k.ú. Šabina  určeny k přístupu na pozemek p.č. 153/7 a 153/1 – oba 

součástí zastavitelné plochy B3. Vyjádření bylo vydáno jako souhlas s dělením pozemku p.č. 153/1 

v k.ú. Šabina podle geometrického plánu č. 303-1001/2009. Zajištění přístupu při rozhodování 

o dělení nebo scelování pozemků je nutné dle § 12 odst. 1, písm. b) Vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Současná plocha PV2 – veřejné prostranství s místní komunikací, která je vymezena v platném 

Územním plánu Šabina, nevyhovuje platným právním předpisům, zejména § 22 odst. 2 Vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tzn. nemá předepsané parametry pro 

obsluhu daného území (nejmenší šířka je 8 m, při jednosměrném provozu 6,5 m), a dále nezajišťuje 

přístup k celé zastavitelné ploše B3.  

Vymezením celého pozemku p.č. 153/4 a pozemku p.č. 153/8 do veřejného prostranství – 

komunikace by byla zajištěna dopravní obslužnost pro zastavitelné plochy B3 a OK1, což představuje 

veřejný zájem. Na základě stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který nesouhlasí 

s vyhověním námitce v rozsahu pozemku p.č. 153/8, lze do plochy veřejné prostranství s místní 

komunikací zařadit pouze pozemek p.č. 153/4. 

Tato úprava zajistí řešení přístupu jedním sjezdem pro více pozemků a tím menší zásah do veřejně 

přístupné komunikace – silnice č. 2124 na pozemku p.č. 322/1, a to i z hlediska bezpečnosti – 

připojení k silnici č. 2124 na přehledném místě, což je veřejným zájmem, než kdyby se měl každý 

pozemek připojovat samostatně. Samostatné připojení jednotlivých pozemků v zastavěném území na 

veřejnou komunikaci č. 2124 by bylo technicky náročné (např. vyřešit rozhledové poměry) 

a ekonomicky nákladnější. Rovněž by to vyžadovalo větší zábor zemědělské půdy.  

Výsledkem posouzení možnosti zemědělského využití zmiňovaných pozemků je zjištění, že část 

pozemku p.č. 153/4 (část zařazená do plochy BV – B3) je obklopena plochami určenými k bydlení, 

občanskému vybavení a veřejnému prostranství – komunikační koridory a shromažďovací plochy. 

Není proto evidentně možné jeho zemědělské využití. Jde o cca 9 – 10 m úzký pruh. 

Pořizovatel dále prověřil další možnosti připojení zastavitelných ploch B3 a OK1 bez zásahu do půdy 

II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Průzkumem v katastru nemovitostí 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pořizovatel zjistil, že řešené pozemky jsou obklopeny 

pozemky zařazenými do stejné, tedy II. třídy ochrany ZPF. Proto lze konstatovat, že vymezení 
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přístupové komunikace není možné bez zásahu do půdy II. třídy ochrany ZPF, naopak jiné řešení by 

mohlo mít na zábor této půdy ještě vyšší nároky. 

 

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem byl 

v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 

nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily svá stanoviska. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na úseku ochrany 

zemědělského půdního fondu nesouhlasí s vymezením pozemku p.č. 153/8 v k.ú. Šabina do plochy 

veřejné prostranství s místní komunikací. Toto stanovisko bylo zohledněno v rozhodnutí o námitce. 

Ostatní dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto 

návrhem souhlasí. U dotčených orgánů, které neuplatnily stanovisko v uvedené lhůtě, se má za to, že 

s návrhem pořizovatele souhlasí. 

 

Námitka č. 2 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Nadace Ingrid Wladufsenové, Kostelní Bříza 20, 357 61 Březová 

Datum podání námitky: 

11.01.2016 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vlastník pozemků p.č. 169/2 a 169/5 v k.ú. Šabina požaduje jejich zařazení do plochy výroby a skladů 

(např. využití pro průmyslovou výrobu, lehkou výrobu a logistické sklady). Zároveň vlastník pozemků 

požaduje, aby byly v této ploše stanoveny regulativní podmínky: max. výška budov 15 m, min. podíl 

zeleně 15% a max. zastavěnost pozemku (stavby a zpevněné plochy) 85%. Svou námitku vlastník 

odůvodňuje tím, že uvedené pozemky logicky doplňují plochu katastru Tisová u Sokolova v obci 

Březová, které jsou v Územním plánu města Březová vedeny v plochách Průmyslová zóna výrobní. 

Dále vlastník uvádí, že v minulosti byly plochy průmyslově využívány a jejich využívání k navrženému 

účelu je vhodné z hlediska umístění i z hlediska možné tvorby nových pracovních příležitostí. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitku podat vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení. Námitka by měla spočívat ve vyjádření nesouhlasu vlastníka nějaké nemovitosti 

s řešením navrženým změnou územního plánu, avšak pouze tehdy, pokud tato navržená změna 

nějak omezuje vlastnická práva namítajícího vlastníka. Není pochyb, že autor námitky je vlastníkem 

výše uvedených pozemků, avšak Změna č. 1 Územního plánu Šabina nenavrhuje žádnou takovou 

změnu, kterou by mohly být výše uvedené pozemky dotčeny, a pozemky samotné nejsou předmětem 

Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

V současně platném Územním plánu Šabina jsou výše uvedené pozemky vymezeny v plochách 

vodních a vodohospodářských (W). Zároveň jsou tyto pozemky součástí Územního systému 

ekologické stability regionálního biokoridoru 20120: RBC 10114 - K40. Tento biokoridor je převzat 
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a zpřesněn z nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje, se kterými musí být Územní plán Šabina i po vydání Změny č. 1 v souladu.  

 

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem byl 

v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 

nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily svá stanoviska. 

 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto návrhem 

souhlasí. U dotčených orgánů, které neuplatnily stanovisko v uvedené lhůtě, se má za to, že 

s návrhem pořizovatele souhlasí. 

 

Námitka č. 3 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o., Kostelní Bříza 20, 357 61 Březová 

Datum podání námitky: 

11.01.2016 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Vlastník pozemků p.č. 170/2, 170/3, 170/4 a 171/2 v k.ú. Šabina požaduje jejich zařazení do plochy 

výroby a skladů (např. využití pro průmyslovou výrobu, lehkou výrobu a logistické sklady). Zároveň 

vlastník pozemků požaduje, aby byly v této ploše stanoveny regulativní podmínky: max. výška budov 

15 m, min. podíl zeleně 15% a max. zastavěnost pozemku (stavby a zpevněné plochy) 85%. Svou 

námitku vlastník odůvodňuje tím, že uvedené pozemky logicky doplňují plochu katastru Tisová 

u Sokolova v obci Březová, které jsou v Územním plánu města Březová vedeny v plochách 

Průmyslová zóna výrobní. Dále vlastník uvádí, že v minulosti byly plochy průmyslově využívány a 

jejich využívání k navrženému účelu je vhodné z hlediska umístění i z hlediska možné tvorby nových 

pracovních příležitostí. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitku podat vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení. Námitka by měla spočívat ve vyjádření nesouhlasu vlastníka nějaké nemovitosti 

s řešením navrženým změnou územního plánu, avšak pouze tehdy, pokud tato navržená změna 

nějak omezuje vlastnická práva namítajícího vlastníka. Není pochyb, že autor námitky je vlastníkem 

výše uvedených pozemků, avšak Změna č. 1 Územního plánu Šabina nenavrhuje žádnou takovou 

změnu, kterou by mohly být výše uvedené pozemky dotčeny, a pozemky samotné nejsou předmětem 

Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

V současně platném Územním plánu Šabina jsou výše uvedené pozemky vymezeny v plochách 

přírodních (NP). Zároveň jsou tyto pozemky součástí Územního systému ekologické stability 

regionálního biokoridoru 20120: RBC 10114 - K40. Tento biokoridor je převzat a zpřesněn 

z nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, se 

kterými musí být Územní plán Šabina i po vydání Změny č. 1 v souladu. 
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Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem byl 

v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 

nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily svá stanoviska. 

 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto návrhem 

souhlasí. U dotčených orgánů, které neuplatnily stanovisko v uvedené lhůtě, se má za to, že 

s návrhem pořizovatele souhlasí. 

 

Námitka č. 4 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 

Datum podání námitky: 

18.01.2016 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako oprávněný investor dle § 39 odst. 2 stavebního zákona, uplatnilo 

námitku k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina v souvislosti s průchodem rychlostní silnice R6 

správním územím obce Šabina. Dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, platné 

od 31.12.2015, se ruší pojem „rychlostní silnice“ a dochází k roztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy. 

Článek II. bod 2 novely stanovuje, že „silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 

13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely, se ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona považují za dálnice II. třídy“. Autor námitky požaduje tuto skutečnost zohlednit v Návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Šabina. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Předmětem námitky je uvedení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šabina do souladu se zákonem 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Šabina bude rychlostní silnice R6 překategorizována na dálnici II. třídy. 

 

Návrh rozhodnutí o této námitce vypracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem byl 

v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 

nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily svá stanoviska. 

 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o této námitce, s tímto návrhem 

souhlasí. U dotčených orgánů, které neuplatnily stanovisko v uvedené lhůtě, se má za to, že 

s návrhem pořizovatele souhlasí. 
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16.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 

Připomínky uplatněné dle § 50 odst. 3 stavebního zákona 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

Zn.: 8756-ŘSD-15-11110 ze dne 25.05.2015 

Věc: Návrh Změny č. 1 Územního plánu Šabina 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává 

vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu 

a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 

samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. 

Správním územím obce Šabina prochází po jeho západní hranici rychlostní silnice R6. Změna č. 1 ÚP 

Šabina se netýká rychlostní silnice R6. 

ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy nemá k návrhu změny č. 1 ÚP Šabina 

připomínky. 

Ing. Michal Vojtíšek 

vedoucí odboru koncepce a technické přípravy 

 Bez připomínek. 

 

 

Připomínky uplatněné dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 

 

V zákonné lhůtě nebyly podány žádné připomínky. 

 

 

17. SROVNÁVACÍ TEXT ÚP ŠABINA PRO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 

 

Poznámka: 

* Rušené části původního textu ÚP jsou přeškrtnuté. 

* Nově vložené texty jsou psané silně a podtrženě. 

 
 

ÚZEMNÍ PLÁN ŠABINA 
 
 

Textová část vlastního  Územního plánu Šabina obsahuje následující kapitoly: 

1. Vymezení zastavěného území  

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot 

3. Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch  

přestavby a systému sídelní zeleně  

4. Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského  

vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování  

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek  
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pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny,  

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,  

s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit,  

přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného přípustného  

využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně  

základních podmínek krajinného rázu  

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  

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,  

pro které lze uplatnit předkupní právo  

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,  

včetně podmínek pro jeho prověření  

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní  

studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její  

schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 

pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu  

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může  

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt  

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1  

stavebního zákona  

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části  

 
 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

  Hranice zastavěného území Šabina (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 30.9.2008 15.5.2014. Tato 

hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního ÚP a na všech výkresech 

grafické části odůvodnění ÚP kromě v.č.2 Širší vztahy, M 1 : 50.000.  

 

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY ROZVOJE JEHO HODNOT  

 

Obec Šabina se bude rozvíjet jako klidová polyfunkční obec zajišťující svým obyvatelům zejména 

bydlení, základní občanské vybavení a zázemí pro sport a rekreaci. Šabina zároveň bude i nadále 

poskytovat služby pro vodní sporty a agroturistiku ve vazbě na řeku Ohři a sousední CHKO 

Slavkovský les. 

  Na území obce nebude umisťován těžký ani lehký průmysl, ale pouze aktivity zemědělské výroby. Na 

území obce nebudou rozšiřovány plochy individuální rekreace (stavby pro rodinnou rekreaci), ale 

pouze služby pro agroturistiku a pro turistický ruch. Při jižní hranici území obce je navržena silnice R6 

jako rekonstrukce stávající silnice I./6.  
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  Obec Šabina si i nadále zachová charakter obytného satelitu města Sokolov s dobrou úrovní 

sportovního zázemí a rekreačně pobytových ploch na veřejných prostranstvích a s podílem 

zemědělské malovýroby i velkovýroby.  

 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

    Rozvoj obce je řešen ve vazbě na historickou uliční síť s páteřní průjezdnou silnicí III./2124. Nové 

plochy pro bydlení jsou navrženy jižně podél silnice III./2124 na západním okraji obce ve vazbě na 

stávající skupinu nových RD v zahradách a na východním okraji obce. V centru obce jsou plně 

respektovány stávající plochy občanského vybavení a veřejná prostranství s veřejnou zelení. 

Dosud nevyužité území na západním okraji obce podél severního okraje průjezdné silnice 

III/2124 mezi ZÚ a zastavitelnou plochou B7 bude zastavěno pro bydlení. 

  Severní část zemědělské farmy uprostřed obce je navržena k přestavbě na smíšené obytné území. 

Zemědělské usedlosti při silnici I./6 dálnici D6 jsou navrženy k rozvoji. V údolní nivě Ohře je navržena 

plocha pro agroturistiku. Stavby pro rodinnou rekreaci na pravém břehu řeky Ohře jsou stabilizovány 

bez rozvoje vzhledem ke stanovené záplavě stoleté vody řeky Ohře.  

 

3.2. NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

  Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury stávající obce, kterou ÚP 

respektuje, navazuje na ni a dále jí rozvíjí. Centrem obce zůstává skupina objektů základní 

vybavenosti s centrálním parkovištěm podél jižního okraje silnice III. třídy a park s kapličkou na 

severní straně silnice. Navržená zástavba v obci si zachovává jednotnou výškovou hladinu max. 2 NP 

+ podkroví nebo 3 NP a nebude vytvářet prostorové ani výškové dominanty území. 

Struktura navržené venkovské zástavby v území bude uliční s řazením domů podél ulic při 

sledování uliční čáry. V plochách smíšených obytných a výroby a skladování může zástavba 

vytvářet uzavřené bloky s centrální manipulační plochou. 

  Obec Šabina si i nadále zachovává svůj venkovský charakter s vklíněnou zemědělskou farmou, která 

bude od obytné zástavby v Šabině oddělena mimolesní zelení s izolační funkcí. 

Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování 

stanovených regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití. 

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 zněn. Stavby a zařízení umisťovat – tzn. 

povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání – a rozhodovat o změně využití je 

možno jen v souladu s charakteristikou. 

 

3.3. ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

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

území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000. 
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  ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo jako plochy 

za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny: 

 

Plochy bydlení: 

B2 – plocha vesnického bydlení při jihovýchodním okraji obce - BV 

B3 – plocha vesnického bydlení při severovýchodním okraji obce - BV 

B4 – dostavba proluk v centrální části obce - BV 

B5 – dostavba skupiny celkem 13 RD na západním okraji Šabiny směrem na Libavské Údolí (vydané 

ÚR) - BV 

B6 – dostavba jihozápadního cípu obce - BV 

B7 – dostavba proluky na severozápadním cípu obce - BV 

B8 – změna funkce části nezastavěné plochy zemědělské na zastavitelnou plochu bydlení na 

západním okraji obce – BV 

 

Plochy občanského vybavení: 

OK 1 – areál agroturistiky na severovýchodním cípu obce - OA 

 

Plochy veřejných prostranství: 

PV2 - veřejné prostranství s místní komunikací na severovýchodním okraji obce (plochy OK1, B3) - 

PVk 

PV3 - propojení stávajících veřejných prostranství s místní komunikací na západním okraji obce PVk 

PV4 – změna funkce části zastavitelné plochy bydlení B3 na zastavitelnou plochu veřejného 

prostranství s místní komunikací – PVk 

 

Plochy smíšené obytné: 

S1 -  plochy smíšené vesnického typu na východním okraji obce jižně pod silnicí III./2124 - SV 

S3 - plocha smíšená vesnického typu u stávajících RD v jižní části obce - SV  

S4 - smíšená plocha vesnického typu jako rozšíření zemědělské usedlosti jižně od obce - SV 

 

 

Plochy dopravní infrastruktury: 

DO1 – rychlostní silnice R6 Tisová - Sokolov (vydané ÚR), včetně doprovodných staveb, tzn.:MUK 

Tisová spojující stávající silnici III./2124 s navrženou R6, MUK Tisová spojující navrženou R6 se 

stávající silnicí I./6, hospodářský sjezd - DS 

DO2 – rychlostní silnice R6 Tisová - Kamenný Dvůr (vydané ÚR), včetně doprovodných staveb, tzn.: 

přeložka stávající MKS a přeložka Arnoltovského potoka - DS 

 

Plochy technické infrastruktury: 

TO1 – místní ČOV - TI 

 

 

3.4. PLOCHY PŘESTAVBY 

 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v.č.1 Výkres základního členění 

území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000. 
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  ÚP navrhuje na území obce tyto přestavbové plochy a to jako rekonverzi původního rozsáhlého 

areálu zemědělské výroby uprostřed obce Šabina: 

 

Plochy smíšené obytné: 

S2 - plocha smíšená vesnického typu na severní polovině bývalého zemědělského areálu - SV 

 

Plochy výroby a skladů: 

V1 - zemědělský areál v jižním cípu obce - VZ 

 

 

3.5. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

  ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách 

obce jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství s veřejnou 

zelení ochranné a izolační funkce (PVz3) a veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku 

(PVz1). 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, 

na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000. 

  ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení: parčík u rekonstruované 

kaple, park podél západního okraje bývalého zemědělského areálu, parčík západně u nemovité 

kulturní památky sýpky.  

  ÚP nenavrhuje žádné nové veřejné prostranství s veřejnou zelení v obci. 

  Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu. 

  ÚP stabilizuje vybrané oplocené soukromé zahrady v sídlech obci jako plochy vyhrazené zeleně, 

které nejsou určeny k zastavění. 

 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ   

 

4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny navrhované zastavitelné plochy dopravní infrastruktury 

na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M  1 : 5.000. 

  Na území obce se vyskytuje pouze doprava silniční. ÚP navrhuje při jižní hranici území obce 

rychlostní silnici R6 a to jako zkapacitnění stávající silnice I./6. Při jižní hranici území obce je 

stabilizovaná dálnice D6 včetně připojení na silnici III/2124. Trasa silnice III./2124 je územně 

stabilizována beze změny. V kulturní krajině ÚP plně respektuje stávající polní cesty beze změny. ÚP 

v obci respektuje stávající komunikační systém a navazuje na něj.  

 

 

4.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

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

i plynovodů na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1 : 5.000. 
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4.2.1. Vodní hospodářství 

  ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování obce Šabina pitnou vodou ze skupinového vodovodu 

Horka a dále jí rozvíjí. Součástí řešení vodovodní sítě je i přeložka části stávajícího přívodního 

vodovodu do obce z důvodu plánované výstavby. 

   

  ÚP výrazně zasahuje do stávajícího systému centrálního čištění splaškových vod obce Šabina ve 

stávající ČOV uprostřed zástavby. Po vyčerpání kapacity stávající ČOV. ÚP navrhuje na 

severovýchodním okraji obce novou čistírnu odpadních vod, do které jsou centrálně svedeny 

splaškovou kanalizací splaškové vody z celé obce. Původní ČOV v centru obce je navržena 

k asanaci. 

 

4.2.2. Zásobování elektrickou energií 

   Na území obce jsou stabilizovány stávající trasy venkovního vedení VVN 110kV beze změny. 

  ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování obce elektrickou energií. ÚP navrhuje osadit 

trafostanici TS2 na plný výkon. Na území obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na 

rozvojová území. 

 

4.2.3. Zásobování plynem 

  ÚP navrhuje úplnou plynofikaci obce Šabina.  Zdrojem plynu bude stávající trasa VTL plynovodu 

jižně za hranicí území obce. ÚP navrhuje odbočku VTL plynovodu s regulační stanicí VTL/STL při 

silnici I./6 (resp.R6)  dálnici D6. 

 

4.2.4. Zásobování teplem 

  ÚP nenavrhuje na území obce žádný centrální systém zásobování teplem. Objekty na území obce 

budou i nadále vytápěny individuálně s důrazem na ekologické vytápění. 

 

 

4.2.5. Nakládání s odpadem 

ÚP zachovává v obci stávající systém likvidace tuhého směsného odpadu s centrálním svozem mimo 

území obce. 

 

 

4.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

 ÚP respektuje stávající plochy a budovy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury 

(ozn.OI) na území obce Šabina, zároveň však nenavrhuje žádnou novou takovou plochu. 

 

4.3.1. Ostatní občanské vybavení 

  Na území obce Šabina se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však nepředstavují 

veřejnou infrastrukturu. ÚP rozlišuje občanské vybavení jako ostatní služby - OV, sport - OS, 

agroturistika - OA. ÚP plně respektuje beze změn veškeré stávající plochy a objekty občanského 

vybavení a to včetně plochy přírodního amfiteátru vklíněného do lesního porostu na jihu obce. ÚP 

navrhuje na území obce Šabina jednu zastavitelnou plochu občanského vybavení pro rozvoj 

agroturistiky, na které budou umisťovány objektu nezbytné pro provozování agroturistiky a možnosti 

navazujícího využití. 
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4.4.VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

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

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU 

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk  

  ÚP navrhuje v zastavěném území a na plochách určených k zastavění místní komunikace obslužné 

a pěší zóny jako součásti veřejných prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací 

plochou. Tato navržená veřejná prostranství navážou na stávající systém ulic v obci. 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné plochy, které jsou 

zobrazeny v grafické části vlastního návrhu ÚP na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné 

infrastruktury, M 1 : 5.000:  

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz,  která mohou být blíže 

specifikována jako: 

 veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku ozn.PVz1 

 veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí ozn.PVz3 

  Viz blíže kap.3.5. návrh systému sídelní zeleně. 

 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

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

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

NEROSTŮ APOD.  

 

5.1. NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 

  ÚP zachovává základní krajinný ráz na území Šabiny, kterým je zvlněný reliéf zemědělské krajiny 

s enklávami lesa a polními cestami, na severu lemovaná širokou údolní nivou řeky Ohře, na západě 

s lesními porosty.  

  ÚP navrhuje v krajině revitalizaci bezejmenného vodního toku na jižním okraji území obce, úpravu 

krajiny pro zajištění funkčnosti navrženého systému ÚSES a zatravnění orné půdy jako protierozní 

opatření v krajině. I nadále se předpokládá zemědělské využití krajiny při přestavbě zemědělské farmy 

v obci a rozšíření stávajících zemědělských usedlostí v kulturní krajině.  

  V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v.č.2.2. Hlavní výkres - 

koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 5.000. 

 

 

5.2.NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

 

  Územní systém ekologické stability území je vymezen v grafické části ÚP ve v.č. 2.1. Hlavní 

výkres M 1:5.000. Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v odůvodnění 

v grafické části ve  v.č.4.1. Krajina, M 1:5.000. 

 

  ÚP vymezuje (zpřesňuje) na území obce Šabina všechny prvky ÚSES do podrobnosti katastrální 

mapy a navrhuje úpravu částí krajiny pro založení vybraných dnes nefunkčních vymezených prvků 

ÚSES. 
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  ÚP přebírá stávající prvky nadregionálního a  regionálního systému ekologické stability, které jsou 

vymezeny ve schváleném ÚP VÚC KSA  v ZÚR KK a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy.  

  ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a 

biokoridorů ÚSES na území obce Šabina musí být v souladu s navrženými charakteristikami v popisu 

jednotlivých skladebních částí ÚSES: 

 

BIOKORIDORY NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   K 40 

Spojnice:    Amerika - Svatošské skály 

Průběh:     Údolí Ohře  

Úroveň a funkčnost:  Nadregionální - vodní osa 

Návrh opatření:    zachovat stávající přírodě blízký charakter koryta i břehů  

 vodního toku s břehovými porosty 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 152/15, 154/1, 156, 157/1, 159/1, 161/1, 161/5, 315, 316, 

 317 

Pořadové číslo:   K 40 

Spojnice:    Amerika - Svatošské skály 

Průběh:    Údolí Ohře - levý i pravý břeh dle možnosti území 

Úroveň a funkčnost:  Nadregionální - nivní osa 

Návrh opatření:    Zachovat porosty domácích dřevin, vymezit plochy pro  

 spontánní vývoj a pro přiměřené využívání trvalých  

 travních porostů; nerozšiřovat chatovou enklávu   

 v lužních porostech  

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 152/15, 154/1, 156, 157/1, 159/1, 161/1, 161/5, 315, 316, 

 317 

 

BIOKORIDORY REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   992 

Spojnice:    RBC Libavský vrch - RBC Studánka (obě mimo obec) 

Průběh:    Údolí Libavy  

Úroveň a funkčnost:  Regionální funkční 

Návrh 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 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 359, 302, 301, 300, 299/1 

 

 

Pořadové číslo:   20 118 

Spojnice:   RBK 992 - RBC Pod Bystřinou (mimo obec) 

Průběh:    Údolí Velké Libavy 

Úroveň a funkčnost:  Regionální funkční 

Návrh opatření:    Zachovat přirozené úseky toku včetně břehových   

 porostů  a olšin, zlepšit dřevinnou skladbu na přilehlých  
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 svazích ve prospěch listnáčů, borovice a jedle na úkor smrku a 

 modřínu. Nezalesňovat nivní louky! 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 166, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 

 167/8, 167/9, 168/2, 168/3, 168/4, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 170/1, 

 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 180/2 

 

 

Pořadové číslo:   20113 20120 

Spojnice:    NR BK K 40 - RBK 20 116 (mimo obec) 

Průběh:    Pás podél vodoteče  

Úroveň a funkčnost:  Regionální funkční 

Návrh opatření:      Zachovat přirozené úseky toku včetně břehových porostů a olšin, 

    vymezit plochy pro spontánní vývoj a případně využívání trvalých 

    travních porostů. Nezalesňovat volné plochy! 

Katastrální území, ppč: Šabina, ppč. 167/5, 170/2, 170/6, 171/1, 167/1, 170/1, 370/20, 169/3, 

170/3, 166, 169/4, 167/4, 167/2, 171/2, 167/3, 168/2, 370/13, 169/2, 

167/9, 180/2, 167/6, 167/11, 169/5, 167/8, 370/17, 168/3, 167/7, 

168/4, 370/14 

 

BIOKORIDORY MÍSTNÍ FUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   1 - část 

Spojnice:    bk K 40 - bc 2 

Průběh:    úžlabí vodoteče  

Úroveň a funkčnost:  Místní funkční 

Návrh opatření:      Zachovat stávající stav 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 191/2, 192, 319, 320/1, 320/4, 342/4, 343 

 

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NEFUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   1 - část 

Spojnice:    bk K 40 - bc 2 

Průběh:    úžlabí vodoteče  

Úroveň a funkčnost:  Místní nefunkční 

Návrh opatření:      Zachovat břehový porost, zvážit možnost revitalizace některých části 

    toku 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 166, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 

    167/8, 167/9, 168/2, 168/3, 168/4, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 170/1, 

    170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 180/2. 

 

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NEFUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   2 

Spojnice:    bc 2 - hranice obce 

Průběh:    Meliorační kanál 

Úroveň a funkčnost:  Místní nefunkční 
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Návrh opatření:    Doplnit skupinkami dřevin, revitalizace toku 

Katastrální území, ppč: Šabina, ppč. 216/8, 217/2, 216/12, 186/8, 215/2, 186/9, 186/9, 186/3, 

217/1, 186/13, 366/42, 217/12, 217/3, 217/11, 217/4, 186/14, 366/14, 

217/10, 217/13, 186/10, 217/8, 186/11, 366/27, 217/9, 217/5, 217/7, 

217/14 

 

BIOCENTRA MÍSTNÍ FUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   1 

Katastrální území:  Šabina 

Název:    Nad Černým mlýnem  

Úroveň a funkčnost:   Místní funkční 

Návrh opatření:    Zachovat stávající stav, neodvodňovat, nezalesňovat 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 160/1, 160/4, 160/5 

 

Pořadové číslo:   2 

Katastrální území:   Šabina 

Název:    U rybníka  

Úroveň a funkčnost:   Místní funkční 

Návrh opatření:    Zachovat stávající stav, neodvodňovat, nezalesňovat 

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč.186/1, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 187/1, 187/2, 190, 

    216/5, 216/6, 318 

 

BIOCENTRA MÍSTNÍ NEFUNKČNÍ 

 

Pořadové číslo:   3 

Katastrální území:   Šabina 

Název:    Hradiště   

Úroveň a funkčnost:   Místní nefunkční 

Návrh opatření:    V původních porostech preferovat přirozenou obnovu -  

 výhradně místní ekotypy. Ve smrčinách zvýšit podíl dubu, buku, event. 

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

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

 a technologie narušující půdní povrch.  

Katastrální území, ppč:  Šabina, ppč. 299/1 

 

 

5.3.PROSTUPNOST KRAJINY 

 

  ÚP stabilizuje stávající polní účelové cesty v krajině, které byly již řešeny v KPÚ a do ÚP byly pouze 

zapracovány. ÚP navrhuje podél jižní hranice území obce plochy silniční dopravy ozn. DO1 a DO2 

rychlostní silnice R6 včetně souvisejících investic. 

  ÚP stabilizuje na území obce stávající vycházkový okruh kolem řeky Ohře, přes centrální část obce, 

kolem Šabinské kyselky a zemědělskou krajinou zpět k řece. ÚP stabilizuje stávající cyklotrasu od 

severu k jihu napříč obcí, dále mimoúrovňově přes komunikaci R6 za území obce do prostoru CHKO 

Slavkovský les.  
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5.4. OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území: 

 Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

 X1.A. - protierozní opatření  

 Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

 X1.B. - ochranná a izolační zeleň 

 

5.5. OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

  ÚP nenavrhuje na území obce žádná jiná protipovodňová opatření, kromě výše popsaných opatření 

ke zvýšení retence území. 

 

5.6. OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

 

  ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území obce Šabina do podrobnosti 

katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných vymezených dnes 

nefunkčních prvků ÚSES: 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

 X2.1. vymezení prvků ÚSES 

 X2.2. založení vymezených prvků ÚSES 

  ÚP navrhuje založení dnes nefunkčních prvků ÚSES na území obce Šabina v rozsahu:  

*nefunkční jižní části místního biokoridoru č.2: - revitalizace toku, částečná přeložka toku v souvislosti 

s výstavbou komunikace R6, doplnění a výsadba nové břehové zeleně, doplnění skupinek dřevin na 

louce v údolní nivě podél pravého břehu toku.  

* nefunkční část místního biokoridoru č. 1: revitalizace části toku 

 

5.7. KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

  ÚP nenavrhuje žádné změny v dosavadní koncepci rekreačního využívání krajiny na území obce 

Šabina: 

- ÚP stabilizuje stávající stavby pro rodinnou rekreaci na pravém břehu řeky Ohře bez dalšího 

rozvoje (zátopové území) 

- ÚP stabilizuje na území obce pěší okružní vycházkovou trasu, Šabinskou kyselku jako místo 

častých návštěv a cyklotrasu. 

 

5.8. VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

  ÚP nemění stávající podmínky dobývání nerostů na území obce Šabiny.  Území DP Tisová je řešeno 

jako plocha přírodní (nikoliv jako plocha těžby nerostů) neboť se na tomto DP na území obce Šabina 

nikdy netěžilo. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

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

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU 

 

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

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

  Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v.č.2.1. 

Hlavní výkres, M 1 : 5.000: 

 

 ÚP Šabina vymezuje tyto druhy zastavěných, zastavitelných a přestavbových ploch s rozdílným 

způsobem využití:  

 

* Plochy bydlení 

- bydlení hromadné - BH 

- bydlení individuální venkovského typu - BV 

* Plochy rekreace 

- rekreace individuální pobytová - RI 

* Plochy občanského vybavení 

- občanské vybavení - ostatní služby - OV 

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI 

- občanské vybavení - agroturistika - OA 

- občanské vybavení - sport - OS 

* Plochy veřejných prostranství 

- veřejná prostranství -- komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1 

- veřejné prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3 

* Zeleň vyhrazená 

- zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

* Plochy smíšené obytné 

- smíšené obytné venkovského typu - SV 

- smíšené obytné se službami - SS 

* Plochy dopravní infrastruktury 

- doprava silniční - DS  

* Plochy technické infrastruktury 

- technická infrastruktura - TI 

* Plochy výroby a skladování 

- výroba zemědělská - VZ 

* Plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy vodní a vodohospodářské - W 

* Plochy zemědělské 

- plochy zemědělské - NZ 

* Plochy lesní 

- plochy lesní - NL 

* Plochy přírodní 
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- plochy přírodní - NP 

* Plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

v - vodohospodářská 

z - zemědělská 

l - lesnická 

o - ochranná 

Z1 - zemědělská maloprodukční 

 

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

podmínečně 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 umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 ods. (5) stavebního zákona, v 

platném znění, se stanovují tyto omezující podmínky: 

- na plochách vymezených pro ÚSES (NP, NSp), na plochách vodohospodářských a na 

plochách 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 nebo na plochách 

smíšených nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m, 

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

smíšené nezastavěného území zemědělské a lesnické a to do výšky 2 m bez 

podezdívky a pouze, pokud neomezí prostupnost krajinou. 

 

 

6.1. PLOCHY BYDLENÍ 

* Bydlení hromadné - BH 
 

A. Hlavní využití 

1. - bydlení v bytových domech 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

5. - dětská vybavená hřiště 

 

B. Přípustné využití 

1. - bydlení ve vícepodlažních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se 

zázemím obytné zeleně 

2. - bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně 

3. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
  

4. - veřejné stravování do 20 míst 

5. - vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská 
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6. -  vestavěná sportovní zařízení  

7. - garáže sloužící pro obsluhu území 

8. - provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném 

danou funkcí 

9. - pozemky související dopravní infrastruktury 

10. - pozemky související technické infrastruktury 

11. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

12. - dětská vybavená hřiště 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - ubytovací zařízení pouze do 20 lůžek  

2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá 

 

D. Nepřípustné využití 

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

2. - čerpací stanice pohonných hmot 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 

3. - minimální % ozelenění plochy 35 

 

 

* Bydlení individuální venkovského typu - BV 

 

A. Hlavní využití 

1. - bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, 

s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory  

5. - dětská vybavená hřiště 

 

B. Přípustné využití 

1. - rodinné a rekreační bydlení 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 provozy sloužící pro obsluhu tohoto území 

4. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
 

5. - stavby pro rodinnou rekreaci 

6. - vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní 

7. - zařízení výrobních a nevýrobních služeb 

8. - pozemky související dopravní infrastruktury 

9. - pozemky související technické infrastruktury 

10. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory  

11. - dětská vybavená hřiště 
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C. Podmínečně přípustné využití  

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

2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí  

2. - čerpací stanice pohonných hmot 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 20 40 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 

3. - minimální % ozelenění plochy 60 

 

 

6.2. PLOCHY REKREACE 

* Rekreace individuální pobytová - RI 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

5. - dětská vybavená hřiště 

 

B. Přípustné využití 

1. - stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách 

2. - rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva 

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

4. - objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě 

5. - zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek 

6. - produkční 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 s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

12. - dětská vybavená hřiště 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - objekty ubytování do kapacity 20 lůžek 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - objekty řemeslných služeb a garáží 

2. -  výroba všeho druhu a sklady 

3. -  bytové domy 
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E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 15 30 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví 

3. - minimální % ozelenění 70 

 

 

6.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

B. Přípustné využití 

1. - areály maloprodeje do 300m
2
 prodejní  plochy 

2. - zařízení pro ubytování, stravování 

3. - zařízení pro nevýrobní služby 

4. - zařízení pro vědu a výzkum 

5. - zařízení cestovního ruchu 

6. - nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb 

7. - kynologické areály 

8. - zařízení zábavy 

9. - pozemky související dopravní infrastruktury 

10. - pozemky související technické infrastruktury 

11. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

 

D. Nepřístupné využití 

1. - provozy výroby všeho druhu 

2. - rodinné domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 3 NP  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

 

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI 

 

A. Hlavní využití  

1. - plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné 

infrastruktury 
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2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

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 

3. - pozemky související dopravní infrastruktury 

4. - pozemky související technické infrastruktury 

5. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

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

3. - čerpací stanice pohonných hmot  

 

D. Nepřípustné využití 

1. - bytové domy 

2. - rodinné domy 

3. - provozy výroby všeho druhu 

4. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 3 NP  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

 

* Plochy občanské vybavenosti - agroturistika - OA 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy občanského vybavení  - agroturistika 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

B. Přípustné využití 

1. - rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů dobytka a drůbeže 

2. - zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby 
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4. 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. - zařízení řemeslných provozů místních tradic 

8. - hospodářské objekty pro ustájení dobytka a drůbeže 

9 - sádky, vinné sklepy 

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 s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

C. Nepřípustné 

1. - provozy výroby všeho druhu 

2. - rodinné domy, bytové domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 50 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 30 

 

 

* Občanské vybavení - sport - OS 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy pro tělovýchovu a sport 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

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. - zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť 

6. - ostatní sportoviště v samostatných objektech 

7. - doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality 

8. - pozemky související dopravní infrastruktury 

9. - pozemky související technické infrastruktury 

10. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytovém domě do 30% podlažní plochy 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - rodinné domy, 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, s možností ubytovacího a stravovacího 

zařízení  

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 50 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 30 

 

 

6.4. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném, zastavitelném a přestavbové území obce s místní 

obslužnou komunikací a pěší zónou a se sjezdy k nemovitostem 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

B. Přípustné využití 

1. - náměstí, náves 

2. - tržiště 

3. - nábřeží 

4. - pěší a obchodní ulice 

5. - místní komunikace obslužné, pěší zóny 

6. - 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 

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení 

8. - pozemky související dopravní infrastruktury 

9. - pozemky související technické infrastruktury 

10. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 

2. - parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území 

 

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 - veřejná zeleň - parky - PVz1 

 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném a zastavitelném území obce s veřejnou zelení charakteru 

parku 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

B. Přípustné využití 

1. - součástí parku jsou: 

 a) vybavení drobným mobiliářem 

 b) nevybavená a nezpevněná víceúčelová hřiště, pobytové loučky 

 c) altány 

 d) vodní toky a plochy 

 e) udržovaný trávník 

 f) květinové záhony 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová 

 h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hypostezky 

 i) odvodňovací otevřené strouhy 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 

2. - místní komunikace pouze pěší zóny 

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby 

2. - parkoviště 
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E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 5, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 90. 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3 

 

A. Hlavní využití 

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách obce s veřejnou 

zelení s ochrannou funkcí 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

B. Přípustné využití 

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

2. - individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce 

3. - pozemky související dopravní infrastruktury 

4. - pozemky související technické infrastruktury 

5. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - 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 10, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 85. 

 

 

6.5. ZELEŇ VYHRAZENÁ 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

 

A. Hlavní využití 

1. - vyhrazená zeleň v zastavěném a zastavitelném území obce nezahrnutá do jiných zastavěných a 

zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1. - zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady 

2. - samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků 
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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 m2 zastavěné plochy 

 

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 85. 

 

 

6.6. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

* Smíšené obytné venkovského typu - SV 

 

A. Hlavní využití 

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

zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

B. Přípustné využití 

1. - řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením  

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

3. - zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel  

4. - zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů 

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

záhumenkového hospodářství 

6. - bytové domy  

7. - rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad 

8. - nerušící zařízení drobné výroby do 5.000m
2
     

9. - zařízení místní správy a církve 

10. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení 

11. - areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb do 5.000m
2
  

12. - malochov dobytka 

13. - pozemky související dopravní infrastruktury 

14. - pozemky související technické infrastruktury 

15. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m
2
   

2. - objekty ubytování do 100 lůžek  

3. - nerušící zařízení dopravy,  

4. - čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - provozy těžké výroby a skladů 

2. - zábavní střediska  

3. - stavby pro rodinnou rekreaci 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

 

* Smíšené obytné se službami - SS 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy výrobních a nevýrobních služeb místního charakteru s podílem bydlení 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

B. Přípustné využití 

1. - areály velkoplošného maloprodeje nad 350 m
2
 prodejní plochy  

2. - provozovny místních nevýrobních i výrobních služeb  

3. - řemeslné provozovny rodinného charakteru s bydlením 

4. -  areály nerušící drobné výroby 

5. - polyfunkční objekty s podílem 30% podlažní plochy pro bydlení 

6. - stavební dvory 

7. - zařízení pro zásobování řemeslných provozů 

8. - areály skladů, lehké výroby a dopravní areály, které svým provozem nesnižují kvalitu prostředí 

souvisejícího okolního území 

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

záhumenkového hospodářství 

10. - pozemky související dopravní infrastruktury 

11. - pozemky související technické infrastruktury 

12. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad pouze při zajištění 

předepsané kvality prostředí 

2. - čerpací stanice pohonných hmot  
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D. Nepřípustné využití 

1. - bytové domy 

2. - areály těžké výroby  

3. - areály lehké výroby, areály skladů a dopravní areály, které svým provozováním a technickým 

zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 

okolního území 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 70 

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 20 

 

 

6.7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

* Doprava silniční - DS 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení 

 

B. Přípustné využití 

1. - pozemky rychlostních komunikací, pozemky silnic I., II. a III. třídy, pozemky místních komunikací 

rychlostních a sběrných 

2. - pozemky místních komunikací obslužných v krajině 

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

4. - pozemky mostů a opěrných zdí komunikací 

5. - plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály) 

6. - parkoviště do 100 parkovacích stání 

7. - mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot 

8. - areály údržby pozemních komunikací 

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

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

11. - hromadné a řadové garáže 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - byty v nebytových domech do 20% podlažní plochy 

2. - polní a lesní cesty širší než 3 m 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - bytové domy 

2. - rodinné domy 

3. - stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území 80, 

2. - maximální podlažnost 1 NP,  

3. - minimální % ozelenění 5. 
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6.8. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

* Technická infrastruktura - TI 

 

A. Hlavní využití 

1. - pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení 

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

1. - zařízení pro zásobování elektrickou energií 

2. - zařízení pro zásobování plynem 

3. - zařízení pro zásobování teplem 

4. - zařízení ostatních produktovodů 

5. - zařízení spojová 

6. - zařízení pro zásobování vodou 

7. - zařízení pro čištění odpadních vod 

8. - zařízení pro zpracování a likvidaci odpadu 

9. - manipulační plochy 

10. - přístupové komunikace 

11. - pozemky související dopravní infrastruktury 

 

C. Nepřípustné využití 

1. - objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci 

2. - byty v nebytových domech 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. - koeficient míry využití území KZP = 60 

2. - maximální podlažnost 1 NP + podkroví  

3. - minimální % ozelenění 25 

 

 

6.9.PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

* Výroba zemědělská - VZ 

 

A. Hlavní využití 

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

2. - pozemky související dopravní infrastruktury 

3. - pozemky související technické infrastruktury 

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

B. Přípustné využití 

2. - sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka a drůbeže 

3. - skleníky 

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

silážní žlaby, seníky 

5. - sádky, areály rybářství 

6. - vinné sklepy 
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7. - pozemky související dopravní infrastruktury 

8. - pozemky související technické infrastruktury 

9. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

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 KZP = 70 

2. - maximální podlažnost 2 NP  

3. - minimální % ozelenění 15 

 

  Na území obce navrhuje ÚP tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území 

kulturní krajiny: 

 

 

6.10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

* Plochy vodní a vodohospodářské - W 

 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou  

2. - pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území 

3. - útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.: 

4. - řeky a potoky 

5. - mokřady a mokřiny 

6. -dočasné vodní plochy 

7. - plavební kanály a stoky 

8. - jezera 

9. - rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže) 

10. - přehrady 

11. - jiné prohlubeniny naplněné vodou 

12. - otevřené meliorační kanály 

13. - ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I. stupně 

 

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

7. - umisťovat hydrogeologické vrty 

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 

d) plavební kanály a stoky 

e) jezera 

f) rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní 

drůbeže) 

g) přehrady 

h) jiné prohlubeniny naplněné vodou 

i) otevřené meliorační kanály 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu 

s ostatními funkcemi v území 

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

podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost povolena 

vodoprávním úřadem 

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

vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku 

4. - zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se 

souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody 

5. - zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů 

2. - jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 

 

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

7. - odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či vodní plochy 

 

 

6.11.PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

* Plochy zemědělské - NZ 

 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce 

2. - zemědělská půda obhospodařovaná 

3. - vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže 
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4. - pozemky staveb a zařízení pro zemědělství 

5. - pozemky související dopravní infrastruktury 

6. - pozemky související technické infrastruktury 

 

B. Přípustné využití 

2. - zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná 

3. - nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce 

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

druhu pozemku a způsobu využití pozemku 

2. - hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže 

3. - 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.) 

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

5. - pěstování bylin a dřevin k energetickému využití 

6. - jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti 

7. - vedení turistický, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po 

stávajících komunikací 

8. - zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny 

9. - zemědělská půda obhospodařovaná 

10. - vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže 

11. - pozemky staveb a zařízení pro zemědělství 

12. - pozemky související dopravní infrastruktury 

13. - 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. - obnova výstavby sídelního typu pouze na historických stavebních parcelách stavbami pro bydlení 

a rekreaci 

4. - změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo 

rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem 

2. - trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu 

3. - scelování ploch orné půdy 

4. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území  
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6.12. PLOCHY LESNÍ 

* Plochy lesní - NL 

 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce 

2. - 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 

 

A. 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 

 

B. 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 stávajících 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 

5. – stavby pro rodinou rekreaci pouze na historických stavebních parcelách 

 

B. Podmínečně přípustné využití 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 

* Plochy přírodní - NP 

 

A. Hlavní využití 

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a 

krajiny 
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B. Přípustné využití 

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

potlačena 

2. - zvláště chráněná maloplošná území 

3. - zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II. zóna 

4. - památné stromy s ochranným pásmem 

5. - biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu 

6. - biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních 

plochách 

7. - registrované významné krajinné prvky 

8. - rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100m2 na ostatních plochách 

9. - plochy se smluvní ochranou 

10. - plochy evropsky významných lokalit 

11. - hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření 

v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území 

12. - vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací 

13. - změna kultury v prvcích ÚSES 

14. - výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin 

15. - likvidace invazních a nemocných druhů 

16. - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních 

hodnot v území 

2. - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro 

zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody 

3. - výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu 

s ochranou přírody 

4. - výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se 

upřednostňují ekologické formy 

5. - oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy 

2. - zakládání skládek 

3. - rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

4. - umisťování nových staveb 

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

6. - provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a 

funkci ekosystémů 

7. - odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu 
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6.14. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

 

A. Hlavní využití 

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny 

 

Plochy smíšené jsou: 

a) smíšená krajinná zóna - zemědělská produkce NSz 

b) smíšená krajinná zóna - lesnická produkce NSl 

c) smíšená krajinná zóna - ochranná NSo 

e) smíšená krajinná zóna s vodohospodářskou funkcí  NSv 

 

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na 

f) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz, 

g) plochy smíšené nezastavěného území ochranné – NSo, 

h) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv 

i) plochy smíšené nezastavěného území lesnické -  NSl, 

j) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční – NSz1. 

 

A. B. Přípustné využití 

1.- 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 

2.- Jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, 

kompromisním postavení. 

3.- Přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany 

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně. 

 

A. C.  Nepřípustné využití 

1.- Umisťovat stavby mimo historické stavební parcely, které nesouvisí se zemědělskou nebo 

lesnickou prvovýrobou vázanou na daný půdní fond. 

2.- Hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie. 

3.- Měnit vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací. 

4.- Provádět terénní úpravy značného rozsahu. 

 

 

Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz 

 

A. Hlavní využití 

1. - zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která 

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

hospodaření 

2. 1. - funkční nevyhrazené plochy kulturní krajiny 
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B. Přípustné využití 

1. - výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací a vodních toků 

2. - změna kultury orné půdy na trvalý travní porost 

3. - hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče 

o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, v ostatních 

případech extenzivní formy hospodaření 

4. - odstraňování invazních druhů 

5. - jedná se o zemědělskou půdu v: 

6. - prvcích biokoridorů 

7. - v přírodních parcích 

8. - v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků 

9. - v nivách vodních toků 

10. - v evropsky chráněných ptačích oblastech 

11. - v ochranných pásmech zvláště chráněných území 

12. - v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území 

13. - jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie 

14. - zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, 

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

technologie hospodaření 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - pokud je vymezeno více funkcí v území, je třeba pro umisťování zařízení technické a dopravní 

infrastruktury ve veřejném zájmu nebo nadmístního významu respektovat podmínky dotčených orgánu 

vodoprávních a orgánu ochrany přírody a krajiny 

2. - zvyšování ekologické stability v území formou výsadba geograficky původních a stanovištně 

vhodných dřevin, rušení melioračních zařízení atd.., pokud to není v rozporu s ostatními vymezenými 

funkcemi v území, popřípadě s plánovanými aktivitami v území 

3. - výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyžařských cest pouze v případě, že to 

není v rozporu s ochranou území 

4. - zakládání opatření v krajině ke snižování ohroženosti území, které jsou ve veřejném zájmu, 

přičemž je nutné upřednostnit biologické formy 

5. - obnova výstavby na historických stavebních parcelách stavbami pro bydlení a individuální rekreaci 

pouze dle podmínek vodoprávních orgánů a orgánu ochrany přírody 

6. - nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra, 

hygienická zařízení 

 

D. - Nepřípustné využití 

1. - celoplošné zalesňování 

2. - využívání území k zastavění mimo historické parcely, pokud se nejedná o stavby podporující 

stávající funkce v území, nebo pokud to není navrženo tímto územním plánem 

3. - scelování ploch zemědělské půdy 

4. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území  
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Plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo 

 

A. Hlavní využití 

1. - plochy na rozhraní dvou nebo více ploch rozdílného funkčního využití území 

 

B. Přípustné využití 

1. - výsadba geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin a keřů 

2. - odstranění pionýrských a invazních dřevin a keřů 

3. - začlenění ploch do interakčních prvků 

4. - převedení ploch zemědělské půdy na půdu nezemědělskou 

5. - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. - umisťování tras nadzemního a podzemního vedení, pokud nebude omezena ochranná funkce 

2. - výstavba účelové komunikace, pokud není možné vést trasu přes jiné plochy 

 

 

D. Nepřípustné využití 

1. - umisťování nebo rozšiřování staveb 

2. - odlesnění 

3. - úplné odstranění stávajících keřů a dřevin 

 

 

Plochy smíšené nezastavěného území  vodní a vodohospodářské - NSv 

 

A. Hlavní využití 

1. - funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

2. - plochy u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod: 

3. - v ochranném pásmu II.stupně povrchových a podzemních zdrojů vod 

4. - v záplavových územích a aktivních zónách řek a potoků 

5. - v nivách vodních toků 

6. - v územích určených k rozlivům povodní 

7. – v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření 

 

B. Přípustné využití 

1. - hospodaření dle podmínek uvedených vodoprávním úřadem, vládním nařízením nebo akčním 

programem  

1. - plochy u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod: 

2. - v ochranném pásmu II.stupně povrchových a podzemních zdrojů vod 

3. - v záplavových územích a aktivních zónách řek a potoků 

4. - v nivách vodních toků 

5. - v územích určených k rozlivům povodní 

6. – v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření 
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C. Nepřípustné využití 

1. - těžba nerostů a zemin pokud není udělena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením 

2. - umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, mimo vodní díla v záplavovém území 

aktivní zóně potoků a řek 

3. - skladování nebezpečných látek 

4. - meliorace, pokud není stanovena výjimka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením 

5. - velkoplošné odlesňování stávajících lesních porostů nebo zalesňování ostatních pozemků bez 

souhlasu vodoprávních úřadů 

 

 

Plochy smíšené nezastavěného území  lesní - NSl 

 

A. Hlavní využití 

1. – funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny 

2. -  lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí 

(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.) 

 

B. Přípustné využití 

1. – hospodaření dle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov 

2. -  technická či biologická opatření zabezpečující mimoprodukčních funkci lesních porostů 

3. - jedná se o lesní půdu v: 

4. – v prvcích biokoridorů 

5. - v přírodních parcích 

6. - v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků 

7. - v nivách vodních toků 

8. - v evropsky chráněných ptačích oblastech 

9. - v ochranných pásmech zvláště chráněných území 

10. - v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území 

11. - jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie 

12. -  lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí 

(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.) 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. – výstavba a údržba lesní dopravní sítě pouze na základě dodržení podmínek orgánu ochrany 

přírody a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů 

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

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání 

práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů 

3. 1.  – nová výstavba pouze objektů přímo souvisejících s lesní výrobou, s ochranou přírody a krajiny 

nebo s vodním hospodářstvím, pokud jsou nezbytně nutné 

4. – umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního 

a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a 

vodoprávních orgánů 

 

D. Nepřípustné využití 

1. – umisťování nových nebo rozšiřování stávajících staveb 
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2. – odlesňování pozemků 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční - NSz1: 

 

A. Hlavní využití: 

1.- pěstování zemědělských plodin ve formě maloprodukčního zemědělství 

 

B. Přípustné využití: 

1.- orná půda a trvalý travní porost s možností oplocení 

2.- zahrady a sady s možností oplocení 

3.- účelové cesty jako přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům 

4.- studny 

5.- stávající vodní plochy a toky 

 

C. Nepřípustné využití: 

1.- trvalé a dočasné stavby na zemědělských pozemcích 

2.- velkovýrobní technologie 

3.- bazény, skleníky, skladovací objekty  

4.- terénní úpravy  

5.- zpevněné plochy 

 

D. Podmínečně přípustné: 

1.- podzemní sklípky pouze jako využití stávajících historických sklepů 

 

 

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 veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření a plochy pro 

asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v.č.3 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1 : 5.000.  

 

 

7.1. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) 

 Dopravní infrastruktura 

VD1 - rozv.pl.č.DO1 – rychlostní silnice R6 Tisová - Sokolov (vydané ÚR), včetně doprovodných 

staveb, tzn.:MUK Tisová spojující stávající silnici III./2124 s navrženou R6, MUK Tisová spojující 

navrženou R6 se stávající silnicí I./6, hospodářský sjezd, přeložky inženýrských sítí 

VD2 - rozv.pl.č.DO2 – rychlostní silnice R6 Tisová - Kamenný Dvůr (vydané ÚR), včetně 

doprovodných staveb, tzn.: přeložka stávající MKS a přeložka Arnoltovského potoka, přeložky 

inženýrských sítí 
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 Technická infrastruktura 

VT1 - rozv.pl.č.TO1 - místní ČOV 

Navržené koridory pro inženýrské sítě v ulicích: 

- vodovodní přivaděč 

- vodovod pitný  

- výtlačný řad kanalizace 

- kanalizace splašková 

- kanalizace dešťová 

- ČOV - čistírna odpadních vod 

- ČSoV - čerpací stanice odpadních vod 

- elektrické vedení VN 22kV 

- TS - trafostanice 

- VTL plynovod 

- STL plynovod 

- regulační stanice VTL/STL plynu 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ) 

X1.A - opatření v krajině ke snižování ohrožení území přírodními katastrofami - protierozní opatření 

X2.2. opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví, založení prvků ÚSES - část lokálního 

biokoridoru nefunkčního - 2 

 

7. 2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ POUZE VYVLASTNĚNÍ (DLE §170) 

 

Dopravní infrastruktura 

– cyklostezka 

Technická infrastruktura 

- vodovodní přivaděč 

- vodovod pitný 

- výtlačný řad kanalizace 

- kanalizace splašková 

- kanalizace dešťová 

- kabelové podzemní vedení VN 22 kV 

- VTL plynovod 

- STL plynovod 

 

Vybraná veřejně prospěšná opatření  

Založení prvků ÚSES 

X2.2 – založení prvků ÚSES 

 

* Asanace 

Odstranění závad v území: 

VA1 - asanace zrušené místní ČOV 

VA2 - rozv.pl.č.S2 - přestavba severní části území bývalé zemědělské farmy na smíšené území 

vesnického typu 
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8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A KORIDORŮ, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

ÚP vymezuje na území obce Šabina veřejně prospěšné stavby a koridory a veřejně prospěšná 

opatření veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve 

v.č.3 Výkres veřejně pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1 : 5.000. 

 

8.1. PLOCHY A KORIDORY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PŘEDKUPNÍ PRÁVO (DLE §2, ODST.1, 

PÍSM.k)STZ) A ZÁROVEŇ JE MOŽNO NA NĚ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ) 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) 

 Dopravní infrastruktura 

VD1 - rozv.pl.č.DO1 – rychlostní silnice R6 Tisová - Sokolov (vydané ÚR), včetně doprovodných 

staveb, tzn.:MUK Tisová spojující stávající silnici III./2124 s navrženou R6, MUK Tisová spojující 

navrženou R6 se stávající silnicí I./6, hospodářský sjezd, přeložky inženýrských sítí 

VD2 - rozv.pl.č.DO2 – rychlostní silnice R6 Tisová - Kamenný Dvůr (vydané ÚR), včetně 

doprovodných staveb, tzn.: přeložka stávající MKS a přeložka Arnoltovského potoka, přeložky 

inženýrských sítí 

 

 Technická infrastruktura 

VT1 - rozv.pl.č.TO1 - místní ČOV 

Navržené koridory pro inženýrské sítě v ulicích: 

- vodovodní přivaděč 

- vodovod pitný  

- výtlačný řad kanalizace 

- kanalizace splašková 

- kanalizace dešťová 

- ČOV - čistírna odpadních vod 

- ČSoV - čerpací stanice odpadních vod 

- elektrické vedení VN 22kV 

- TS - trafostanice 

- VTL plynovod 

- STL plynovod 

- regulační stanice VTL/STL plynu 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ) 

X1.A - opatření v krajině ke snižování ohrožení území přírodními katastrofami - protierozní opatření 

X2.2. opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví, založení prvků ÚSES - část lokálního 

biokoridoru nefunkčního - 2 

 

8.2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE 

§101 STZ) 

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2 odst. 1, písm. I)STZ) 

* Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami  
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PVk2 - rozv.pl.č.PV2 - veřejná prostranství s místní komunikací na severovýchodním okraji obce 

(plochy OK1, B3) 

PVk3 - rozv.pl.č.PV3 - propojení stávajících veřejných prostranství s místní komunikací na západním 

okraji obce 

 

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm. M)STZ) 

* Opatření ke snižování ohrožení v území civilizačními vlivy 

VC1 – ochranná a izolační zeleň 

 

* Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

* Vymezení prvků ÚSES 

K40 – nadregionální biokoridor funkční 

992 – regionální biokoridor funkční 

20113 – regionální biokoridor funkční 

20118 – regionální biokoridor funkční 

1- lokální biocentrum funkční 

2 – lokální biocentrum funkční 

3 – lokální biocentrum nefunkční 

1 – lokální biokoridor funkční 

1 – lokální biokoridor nefunkční 

2 – lokální biokoridor nefunkční 
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ) 

 Dopravní infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. Ppč. Právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

VD1 rozv.pl.č.DO1 – rychlostní silnice R6 Tisová – Sokolov 

(vydané ÚR), včetně doprovodných staveb, tzn.: MUK 

Tisová spojující stávající silnici III./2124 s navrženou R6, 

MUK Tisová spojující navrženou R6 se stávající silnicí I./6, 

hospodářský sjezd, přeložky inženýrských sítí 

Šabina 167/5, 170/1, 169/3, 171/1, 180/11, 

180/12, 180/10, 176. 

Česká republika 

VD2 rozv.pl.č.DO2 – rychlostní silnice R6 Tisová – Kamenný 

Dvůr (vydané ÚR), včetně doprovodných staveb, tzn.: 

přeložka stávající MKS a přeložka Arnoltovského potoka, 

přeložky inženýrských sítí 

Šabina 180/12, 180/13, 346/1, 173, 180/14, 

180/9, 337/5, 181, 216/13, 183, 182, 

217/2, 216/14, 186/8, 215/2, 186/9, 

232/1, 310, 231, 223, 351, 360, 308/2, 

308/1, 215/2. 

Česká republika 
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 Technická infrastruktura 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. Ppč. Právnická osoba, 

v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní 

právo 

VT1 rozv.pl.č.TO1 – místní ČOV Šabina 152/1 Obec Šabina 

 Vodovodní přivaděč Šabina 150/9, 150/1,336. 

 

Obec Šabina 

 Vodovod pitný Šabina 250/4, 250/1, 252/1, 252/2, 256/2, 

322/5, 348/1, 357/1, 357/3, 348/4, 

348/3, 348/10, 326/2, 201/1, 346/1, 

209/1, 184, 337/1, 323, 152/1, 153/1, 

323, 152/1, 153/1, 150/9, 150/1, 122, 

123, 336, 323. 

Obec Šabina 

 Výtlačný řád kanalizace Šabina 160/1, 323. Obec Šabina 

 Kanalizace dešťová Šabina 94, 200/1, 98, 199/4, 196/1, 326/2, 

346/1, 209/1, 356/1, 59. 

Obec Šabina 

 Kanalizace splašková Šabina 356/1, 250/4, 255, 258, 32, 322/4, 

199/4, 327/2, 2, 22, 327/1, 7/4, 7/1, 

200/1, 5, 1, 194/9, 327/1, 196/1, 150/1, 

122, 335, 123, 336, 323, 152/1, 153/1, 

33, 348/1, 348/10, 326/2, 346/1, 327/1, 

324/1, 31, 250/1, 35, 325, 36, 39/1, 

40/1, 42, 43, 45, 322/1, 30/1 

Obec Šabina 

 Čerpací stanice odpadních 

vod 

Šabina 152/1, 150/16 Obec Šabina 

 Vedení VN 22kV Šabina 323, 152/9, 153/2, 153/1, 150/1, 322/1, 

337/1, 113, 114/2, 188, 337/5, 362. 

Obec Šabina 
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 Trafostanice Šabina 152/9, 209/1 Obec Šabina 

 VTL plynovod Šabina 215/1, 170/2, 170/1, 169/3, 180/13, 

346/1, 180/14, 180/9, 337/5, 181, 

216/13, 183, 182, 217/2, 216/14, 186/8, 

232/1, 228/2, 310, 231, 351. 

Obec Šabina 

 Regulační stanice VTL/STL 

plynu 

Šabina 180/8 Obec Šabina 

 STL plynovod Šabina .1, 107/3, 107/5, 117/2, .123, 13, 130, 

132/1, .14, 150/1, 153/2, 18, 191/1, 

196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 

199/1, 199/2, 199/3, 209/1, 24, .25/1, 

.25/2, 250/23, 250/24, 250/25, 250/28, 

250/4, 255, 258, .26, 267/1, 267/2, 269, 

.270, 271, 272, 276, .29, 30/1, 30/2, 

30/3, .30/4, .31, 322/1, 322/4, 322/5, 

322/7, 323, 324/1, 325, 326/2, 327/1, 

327/2, 328/1, 328/7, 33, 330, 335, 336, 

337/1, 337/4, .34, 342/1, 342/4, 342/5, 

346/1, 348/1, 348/3, 348/5, 348/9, 355, 

356/1, 357/1, 357/3, .36, 362, 37, 39/1, 

40/1, .41, 43, .44, 65/1, 65/7, 65/8, 67/1, 

7/1, 7/3, .77, 80, .93, .94, 122, 124/1, 

180/7, 180/8 

Obec Šabina 
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* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ) 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

X1.A protierozní opatření - mimolesní 

zeleň na zemědělské půdě 

Šabina 250/13, 241, 250/12 Obec Šabina 

 

 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

označení veřejně prospěšné 

opatření 

k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní právo 

X2.2 Založení prvků ÚSES Šabina   

X2.2. 

 

část lokálního biokoridoru 

nefunkčního - 2 

Šabina 216/8, 217/2, 216/12, 186/8, 215/2, 186/9, 186/3, 

217/1. 

Obec Šabina 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby dle §2, odst.1, písm. e)STZ) 

 Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami  

označení veřejně prospěšná 

stavba 

k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude 

uplatněno předkupní právo 

PPk2 rozv.pl.č.PV2 - veřejná 

prostranství s místní 

komunikací na 

severovýchodním okraji 

obce (plochy OK1, B3) 

Šabina 323, 153/1. Obec Šabina 

PPk3 rozv.pl.č.PV3 - propojení 

stávajících veřejných 

prostranství s místní 

komunikací na západním 

okraji obce 

Šabina 255, 356/1. Obec Šabina 
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* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ) 

 

 X1.B. Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch 

bude uplatněno předkupní právo 

X1.B ochranná a izolační zeleň Šabina 201/1 Obec Šabina 

 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. – vymezení prvků ÚSES 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

K40 nadregionální biokoridor funkční Šabina 152/15, 154/1, 156, 157/1, 159/1, 

161/1, 161/5, 315, 316, 317. 

Česká republika 

992 regionální biokoridor funkční Šabina 359, 302, 301, 300, 299/1. Česká republika 

20113 regionální biokoridor funkční Šabina 166, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 

167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 168/2, 

168/3, 168/4, 169/2, 169/3, 169/4, 

169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/1, 

171/2, 180/2. 

Česká republika 

20118 regionální biokoridor funkční Šabina 308/1, 308/2, 307, 305/1, 305/2, 304, 

303/3, 303/1, 303/4, 303/5, 299/1. 

Česká republika 

1 lokální biocentrum funkční Šabina 160/1, 160/4, 160/5. Obec Šabina 

2 lokální biocentrum funkční Šabina 186/1, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 

187/1, 187/2, 190, 216/5, 216/6, 318. 

Obec Šabina 

3 lokální biocentrum nefunkční Šabina 299/1 Obec Šabina 

1 lokální biokoridor funkční Šabina 191/2, 192, 319, 320/1, 320/4, 342/4, 

343. 

Obec Šabina 

1 lokální biokoridor nefunkční Šabina 196/5, 196/6, 198/3, 198/4, 199/1, 

200/1, 201/1, 322/1, 326/1, 328/1, 7/4. 

Obec Šabina 
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9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

  ÚP nevymezuje na území obce Šabina žádný koridor ani plochu jako územní rezervu. 

 

 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 

ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ 

STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

  ÚP nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je prověření změn jejich využití nezbytné ověřit 

v územní studii. 

 

 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 

PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

  ÚP nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro rozhodování o jejich 

využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí ÚP Šabina není tedy žádné zadání regulačního 

plánu. 

 

 

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

  ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území obce. Veškeré změny na území 

obce jsou navrženy v 1. etapě bez udání časového horizontu. 

 

 

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉDOKUMENTACE 

JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

  ÚP nevymezuje žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  stavbu, pro kterou by mohl 

zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. 

 

 

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177 

ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

  ÚP nevymezuje žádnou stavbu, která by byla nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. 
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15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 

GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část vlastního Územního plánu Šabina je vypracována v rozsahu 46 stran textu včetně 

titulní strany a obsahu i včetně vložených tabulek 

 

 

 

 

Grafická část vlastního Územního plánu Šabina obsahuje následující výkresy v měřítcích: 

v.č.1 Výkres základního členění území      M 1 : 5.000 

v.č.2.1. Hlavní výkres        M 1 : 5.000 

v.č.2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny    M 1 : 5.000 

v.č.2.3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury    M 1 : 5.000 

v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   M 1 : 5.000 
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Poučení: 

 

  Proti Změně č. 1 Územního plánu Šabina vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, v platném znění).  

 

 

 

 

 

 

 

        ..............................................                                        ................................................... 

    František Pešek               Jiří Tuček 

     starosta obce                 místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚP ŠABINA 

 

127 

 

Seznam zkratek: 

 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

LBK – lokální biokoridor  

LBC – lokální biocentrum 

BP - bezpečnostní pásmo 

CO – civilní ochrana 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod 

DO - dotčený orgán 

HPJ – hlavní půdní jednotka 

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

FVE - fotovoltaická elektrárna 

KPÚ - komplexní pozemkové úpravy 

KZP – koeficient zastavění pozemku 

k.ú. - katastrální území 

NP – nadzemní podlaží 

OP - ochranné pásmo 

PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008 

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa 

RD - rodinný dům 

SP - stavební povolení 

ÚR - územní rozhodnutí 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ÚP - územní plán 

ÚAPO - územně analytické podklady obce 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

VKP - významný krajinný prvek 

VPS - veřejně prospěšná stavba 

VPO - veřejně prospěšná opatření 

ZPF - zemědělský půdní fond 

VRT - vysokorychlostní trať 

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod 

ZÚ - zastavěné území 

ZÚR PK – Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

 


