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B.10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní

Seznam podaných námitek:
Námitky:

.1 od m sta Horní Slavkov
Zm na ásti plochy s vyu itím PL na p.p. . 2840/1 k.ú. Horní Slavkov na plochu DI
.2 od m sta Horní Slavkov

Zm na ásti plochy s vyu itím TI na p.p. .4172/2, 2681/22681/3, 4169,  st.p. . 2721, 2722, 2733, 2719, 2718, 1717,
865, 1509, 1078  v k.ú. Horní Slavkov na plochu VD
. 3 od m sta Horní Slavkov

Zm na  plochy s vyu itím SV na p.p. . 1952/6, 1952/1 a 1952/4 v k.ú. Horní Slavkov na plochu  VD
.4 od m sta Horní Slavkov

Zm na ásti plochy s vyu itím BM na st.p. . 1415 k.ú. Horní Slavkova plochu SM
.5 od m sta Horní Slavkov

Zm na plochy DI na p.p. . 2533/68 k.ú. Horní Slavkov na plochu SM
. 6 od Romana Soukupa Romana

Zm na plochy DI a TTP na p.p. . 52 a 1021/2 v k.ú. Bo í any na  plochu RZ nebo zahradu
Námitka byla sta ena zp t dne 14.4.2011 pod .evid. 6050/2011.
. 7 od m sta Horní Slavkov

Zm na ásti plochy PL na p.p. . 2840/1 k.ú. Horní Slavkov na plochu DI
.8 od Pavel légr

Zm na zp sobu vyu ití pozemku z TTP na p.p. . 1967/20 v k.ú. Horní Slavkov na plochu VP
.9 od Bed ich Beer

Zm na zp sobu vyu ití z RZ p.p. . 4023/35 a 158/2 v k.ú. Horní Slavkov na plochu BV
. 10 od Ing. Vít zslav Nádení ek

Zm na plochy  z TTP na p.p. . 3310/6 v k.ú. Horní Slavkov na plochu VP  na plochu bylo vydání územní rozhodnutí
a stavební povolení

.   jméno a adresa         datum doru ení  obsah námitky         rozhodnutí o námitce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
1. M sto HS 14.3.2011     Zm na ásti plochy s vyu itím                Námitce se vyhovuje.
    Dlouhá 634                      s vyu itím PL na p.p. . 2840/1
    357 31 H. Slavkov          k.ú. Horní Slavkov na plochu DI.        Od vodn ní rozhodnutí:
          D vodem je plánovaná výstavba              Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas
   parkovacích míst  se schválenou            zm na nemá vliv na  vyhodnocení vlivu na P.
        studií parkování v H. Slavkov .        Zm na je bez  vlivu na zábor ZPF.
       Jedná se o díl í zm nu bez vlivu na okolí.

Dojde k úprav  návrhu bez dal ího
projednávání. Navrhovaná zm na je v souladu s
vypracovanou studií parkování, kterou si m sto
nechalo vypracovat touto zm nou dojde ke
zkvalitn ní a dostupnosti parkování vozidel u
t ch ob an , kte í nemají vlastní gará  nebo
mají více automobil  v rámci jedné rodiny.
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2.M sto HS        14.3.2011  Zm na ásti plochy s vyu itím         Námitce se  vyhovuje
   Dlouhá 634                    TI na plochu VD na  p.p. .
   357 31 H. Slavkov         4172/2, 2681/2, 2681/3, 4169,        Od vodn ní rozhodnutí:
           st.p. . 2721, 2722, 2733, 2719,        Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,
           2718, 1717, 865, 1509, 1078                   zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P.
                                           v k.ú. Horní Slavkov.         Bez vlivu na zábor ZPF. Jedná se o díl í zm nu

D vodem je mo nost vyu ití        bez vlivu na okolí. Dojde k úprav  návrhu
nevyu ívané bývalé OV         bez dal ího projednávání.
smyslupln  a sou asn  odstranit       Plocha se nachází na okraji m sta v areálu
starou zát  po bývalé OV. bývalé OV, hned vedle nové OV. Negativní

d sledky (ú inky) z provozování staveb a
za ízení zhor ující  kvalitu ivotního prost edí
nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo
hornice vymezené lokality. Plocha je napojena
na in enýrské sít  a i na silni ní napojení na
stávající komunikace.

3.  M sto HS    14.3.2011   Zm na  plochy s vyu itím SV       Námitce se vyhovuje.
     Dlouhá 634  na p.p. . 1952/6, 1952/1 a 1952/4
     357 31 H. Slavkov        v k.ú. Horní Slavkov na plochu  VD. Od vodn ní rozhodnutí:
          D vodem je mo nost za len ní       Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,
         do budované pr myslové zóny       zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P.
         m sta H. Slavkov.         Bez vlivu na zábor ZPF. Jedná se o díl í zm nu

bez vlivu na okolí. Dojde k úprav  návrhu bez
dal ího projednávání. Uvedené pozemky se
nacházejí v lokalit  ur ené pro podnikání.
Lokalita je vzdálena od bytové zástavby. Plocha
je napojena na in enýrské sít  a i na silni ní
napojení na stávající komunikace.

4.  M sto HS    14.3.2011    Zm na ásti plochy s vyu itím        Námitce se vyhovuje.
     Dlouhá 634  na st.p. . 1415 k.ú. Horní Slavkova
     357 31 H. Slavkov plochu SM.           Od vodn ní rozhodnutí:
          D vodem je mo nost vyu ití        Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,
          stávající stavby ke komer ním       zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P.
          ú el m (provozovna, dílna         Bez vlivu na zábor ZPF. Dojde k úprav  návrhu
          neru ící okolí).         bez dal ího projednávání. Stavbu lze p ipojit

na in enýrské sít  bezproblémov .  Plocha
bude slou it k roz í ení slu eb. Jeliko  se
nachází v bytové zástavb  výroba nesmí ru it
bydlení nad p ípustnou míru.

5.  M sto HS     14.3.2011   Zm na plochy DI na p.p. .         Námitce se vyhovuje.
     Dlouhá 634                    2533/68 k.ú. Horní Slavkova
     357 31 H. Slavkov     z plochy  DI na plochu SM   Od vodn ní rozhodnutí:
          D vodem je zlep ení         Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,

kvality poskytovaných         zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P.
slu eb ve ejnosti, ob an m         Bez vlivu na zábor ZPF. Jedná se o díl í zm nu

          m sta, zaji t ní konkurence.  bez vlivu na okolí.
Dojde k úprav  návrhu bez dal ího
projednávání. Plocha se nachází u nádra í D
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od bytové výstavby je odd lena komunikací a
porostem strom . Plocha lze napojit na
in enýrské sít  v etn  komunika ního p ipojení
Za ízení drobné výroby a  slu eb nesmí naru it
bydlení nad  p ípustnou míru.

6. Soukup Roman  14.3.2011  Zm na plochy DI a TTP na             Jeliko  adatel vzal námitku zp t námitka
    kolní 847                     p.p. . 52 a 1021/2 v k.ú. Bo í any           nebyla e ena.
    357 31 H. Slavkov na  plochu RZ nebo zahradu.
             D vodem je, e jako vlastníku
        mi k mému podnikatelskému zám ru
            vyhovuje navrhovaná zm na vyu ití.

Námitka byla sta ena dne 14.4.2011 pod .evid. 6050/2011

7.  M sto HS     14.3.2011   Zm na ásti plochy PL na p.p. .          Námitce se vyhovuje.
     Dlouhá 634            2840/1 k.ú. Horní Slavkov na
     357 31 H. Slavkov plochu DI.             Od vodn ní rozhodnutí:
           D vodem je plánovaná         Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,
           výstavba adových gará í.         zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P.

Bez vlivu na zábor ZPF. Jedná se o díl í zm nu
bez vlivu na  okolí. Dojde k úprav  návrhu bez
dal ího projednávání. Plocha se nachází na
okraji m sta v lokalit  gará í adových. Pokud
dojde k výstavb  adových gará í  zkvalitn ní se
dostupnosti parkování vozidel u t ch ob an ,
kte í nemají vlastní gará  nebo  mají více
automobil  v rámci  jedné rodiny. Plocha se
nedotkne in enýrských sítí a plochu lze
komunika n  p ipojit na stávající místní
komunikaci.

8. Pavel légr     14.3,2011  Zm na zp sobu vyu ití pozemku            Námitka se zamítá.
    Nová 919                      z TTP na p.p. . 1967/20 na p.p. .
    357 31 H. Slavkov 1967/20 k.ú. H. Slavkov na plochu VP. Od vodn ní rozhodnutí:
            D vodem je zm na zp sobu  Pozemek je veden v katastru jako trvalý travní
        u ívání území z TTP na plochu           porost. Dne 7.5.2010 pod zn: 1078/ZZ/10 byl
        pr myslovou. Pozemek jsem  stanoviskem KÚ K. kraje odbor P vydán
        zakoupil 2004 za ú elem p emíst ní nesouhlas s vyn tím ze ZPF a to z d vodu, e

pr myslového areálu ve st edu m sta pozemek je za azen do I. t ídy ochrany.
H. Slavkov bývalá AVIS.   P i projednávání nového návrhu ÚP m sta
P vodní ÚP s touto plochou  Horní Slavkov k p evedení pozemku 1967/20
po ítal jako výroba pr myslová.  s mo ností na plochu pr myslovou
Bohu el se takto nestalo a st ed m sta v k.ú. H. Slavkov dot ený orgán ochrany ZPF

       je zat ován pr myslovou výrobou. p íslu ný dle §17 písm.a) zákona
    Pr myslový objekt se té  nachází  .334/1992 Sb., o ochran  ZPF v platném zn ní
       v památkové zón .    k námitce vyslovil nesouhlas a to dne 28.3.2011

zn:  1178ZZ/11 s od vodn ním, e se jedná o
bonitn  nejcen j í zem d lskou p du. V rámci
od vodn ní vznesené námitky nebylo
prokázáno, e navr ené e ení je z hlediska
ochrany ZPF ostatních zákonem chrán ných
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zájm   nejvýhodn j í (§§4 a 5 zák. o ochran
ZPF).  Poku  bude mít adatel zájem i nadále
má mo nost si po ádat zastupitelstvo m sta
Horní Slavkov o povolení z zm ny územního
plánu. Pokud mu zastupitelstvo vyhoví, bude
zahájeno ízení o zm n  územního plánu.
V ízení o zm n  jeho  sou ástí bude i zm na
bonity pozemku, která umo ní zm nit pohled
orgánu ochrany ZPF na uvedenou lokalitu
Z uvedených d vod  se námitka zamítá.

9.  Bed ich Beer   14.3.2011 Zm na zp sobu vyu ití z RZ p.p.        Námitce se vyhovuje.
     Po tovní 669/25            4023/35 a 158/2 v k.ú. Horní
     357 31 H. Slavkov Slavkov na plochu BV.          Od vodn ní rozhodnutí:
             D vodem je plánovaná výstavba RD  Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,
              proto jsem pozemky koupil.         zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P.

Jedná se o díl í zm nu bez vlivu na okolí. Bez
vlivu na zábor ZPF. Lokalita se nachází
v zastav né ásti m sta. Lokalita je
komunika n  dostupná, lze napojit na místní
komunikaci a in enýrské sít  jsou té  dostupné.
Dojde k úprav  návrhu bez dal ího
projednávání.

10. Ing. Vít zslav  14.3.2011 Zm na plochy  z TTP na p.p. .3310/6      Námitce se vyhovuje.
      Nádení ek                  v k.ú. Horní Slavkov na plochu VP.
      Lesní 532         D vodem je, e plocha se nachází  Od vodn ní rozhodnutí:
      357 47 Krásno             v areálu bývalého teletníku Tábor 11 Proti námitce nikdo z DO nevznesl nesouhlas,
                         dnes je vlastník ing. V. Nádení ek zm na nemá vliv na vyhodnocení vlivu P. Bez
    a na uvedenou plochu bylo vydáno     vlivu na zábor ZPF. Jedná se o díl í zm nu bez
    22.12. 2009 pod .j. SÚ/16/09/VB/4    vlivu na okolí. Dojde k úprav  návrhu bez
    územní rozhodnutí na umíst ní stavby dal ího projednávání. Lokalita se nachází
    Novostavba bioplynové stanice Horní ve výrobním areálu na stavbu bylo vydáno
    Slavkov  a stavební povolení ze dne územní rozhodnutí a stavební povolení.
    18.3.2010 pod .j. OV P/513/10/VB/2

B.11. Vyhodnocení p ipomínek

Seznam podaných p ipomínek
P ipomínky:

: 1 od firmy Czech Silicat, s.r.o.
Po adavek k odsouhlasení stavu p ed spole ným jednáním s DO
 2 od Soukupa Romana
ádost o p ipojení parcel p.p. . 52 a 1021/2 do zastavitelných ploch  pro bydlení p ípadn  BX k.ú. Bo í any
. 3 od Hany Chlupá kové

Umo n ní realizace  staveb seníku a lehlého p íst e ku pro skot nap.p. . 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
. 4 od Hany Chlupá kové

Umo n ní vyu ití p.p. . 462/5 v k.ú. Le nice k chovatelským ú el m
. 5 od Josefa Kleina

Mo nost vyu ití p.p. . 283 a 311/2 v k.ú. Le nice
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. 6 Jan koda
Nesouhlas se zem d lskou výrobou  chov skotu v k.ú. Bo í any
. 7 Jitka Rejchlová
ádost o zm nu zp sobu vyu ití p.p. . 2252/1 a 2252/3 v k.ú. Horní Slavkov z d vodu hluku.

Vypo ádání p ipomínek
.   odesilatel adresa   datum    obsah p ipomínky   vyhodnocení p ipomínky

doru ení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Czech Silicit, s.r.o.  14.3.2011  Po adavek k odsouhlasení stavu P ipomínka se zamítá.
     Mírová 545   p ed spole ným jednáním s DO.
     357 47 Krásno   Pro zamý lené roz í ení provozu Od vodn ní vyhodnocení:
     CZECH SILICAT, s.r.o.  Po spole ném jednání byly uvoln ny pozemky
     tyto pozemky jsou nezbytn   nezbytn  nutné pro roz í ení provozu firmy 
     pot ebné nelze e it vyu itím 0,82 ha dle p edlo ené studie za dosta ující.
     jiných pozemk . Upozor ujeme Dal í pozemky pro roz í ení pr myslové zóny
     na  podolov. celého území a tím nesouhlasíme. Dne7.5.2010 pod zn:1078/ZZ/10
              i minimální vyu itelnost.     byl stanoviskem KÚ K. kraje odbor P vydán

nesouhlas s vyn tím ze ZPF a to z d vodu, e
pozemek je za azen do I. t ídy ochrany. P i
projednávání nového návrhu ÚP m sta Horní
Slavkov k p evedení pozemku 1967/20
s mo ností na plochu pr myslovou v k.ú.
H. Slavkov dot ený orgán ochrany ZPF
p íslu ný dle §17 písm.a) zákona . 334/1992
Sb., o ochran  ZPF v platném zn ní
s p ipomínkou nesouhlasí a sv j vyslovil
nesouhlas a to dne 28.3.2011 zn:  1178ZZ/11
s od vodn ním, e se jedná o bonitn
nejcenn j í zem d lskou p du. V rámci
od vodn ní vznesené nebylo prokázáno, e
navr ené e ení je z hlediska ochrany ZPF
ostatních zákonem chrán ných zájm
nejvýhodn j í (§§4 a 5 zák. o ochran  ZPF).
Z uvedených d vod  se p ipomínce
nevyhovuje.). Pokud bude mít adatel zájem i
nadále  má mo nost si po ádat zastupitelstvo
m sta Horní Slavkov o povolení z zm ny
územního plánu. Pokud mu zastupitelstvo
vyhoví, bude zahájeno ízení o zm n  územního
plánu. P i ízení vyvolat p ebonitaci pozemk  a
následn  zm nit stanovisko DO. Z uvedených
d vod  se námitka zamítá.

2.  Roman Soukup       14.3.2011  ádost o p ipojení parcel p.p.      P ipomínce se vyhovuje.
     kolní 847/6   52 a 1021/2 k.ú. Bo í any,
     357 31 H. Slavkov  do zastavitelných ploch        Od vodn ní vyhodnocení:
      pro bydlení p ípadn  Bx     Uvedené pozemky jsou p ipojeny na parcelou

p.p. . 1020 v k.ú. Bo í any na komunika ní sí
pomocí ploch dopravní ifrastrukruty. Jedná se o
díl í zm nu bez vlivu na  okolí. Dojde k
úprav  návrhu bez dal ího projednávání.
Po izovatel po zvá ení obdr ených stanovisek,
dosp l k záv ru p ipomínce lze vyhov t, a e
nejde o zásah, který by vá n  naru il ochranu
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volné krajiny. Zásah  bude mít minimální  vliv a
nedojde k dot ení ZPF. Lokalitu lze vyu ít
k bydlení P ístupnost in enýrských sítí slo itá
nebo  se jedná o d íve obydlenou oblast, která
z d vodu vojenského pásma  vyklizení
oblasti je málo vyu ívána. M sto má zájem o
obydlení oblasti a  u  k rekrea ním nebo
rodinnému bydlení venkovského typu.
Z uvedených d vod  se p ipomínce se vyhovuje.

3. Hana Chlupá ková   14.3.2011  Umo n ní realizace  staveb        P ipomínka se zamítá.
    Le nice 903   seníku a lehlého p íst e ku
    357 31 H. Slavkov  pro skot nap.p. . 938/1         Od vodn ní vyhodnocení:
        v k.ú. H. Slavkov   Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona

v nezastav ném území lze v souladu s jeho
charakterem umis ovat stavby, za ízení, a jiná
opat ení pouze pro zem d lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t bu nerost , pro ochranu p írody
a krajiny pro ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro sni ování nebezpe í
ekologických a p írodních katastrof a pro
odstra ování  jejich d sledk , a dále taková
technická opat ení a stavby, které zlep í
podmínky jeho vyu ití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky,
hygienická za ízení, ekologická a informa ní
centra. Jeliko  v ádosti není specifikováno
místo jen pozemková parcela, pro zem d lskou
stavbu  není nutné v územním plánu vymezovat
zastavitelnou plochu nebo  to umo uje platný
stavení zákon. P i realizaci staveb nutno dodr et
podmínky DO v etn  ú astník  ízení.
Z uvedených d vod  se p ipomínce se
nevyhovuje a to z d vodu, e sou asný platný
stavební zákon umo uje umíst ní a povolení
takového typu stavby.

4. Hana Chlupá ková   14.3.2011   Umo n ní vyu ití p.p. . 462/5 P ipomínka se zamítá.
     Le nice 903   v k.ú. Le nice k chovatelským
     357 31 H. Slavkov  ú el m.               Od vodn ní vyhodnocení:

Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona
v nezastav ném území lze v souladu s jeho
charakterem umis ovat stavby, za ízení, a jiná
opat ení pouze pro zem d lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t bu nerost , pro ochranu p írody
a krajiny pro ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro sni ování nebezpe í
ekologických a p írodních katastrof a pro
odstra ování  jejich d sledk , a dále taková
technická opat ení a stavby, které zlep í
podmínky jeho vyu ití pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu, nap íklad cyklistické stezky,
hygienická za ízení, ekologická a informa ní
centra. Jeliko  v ádosti není specifikováno
místo jen pozemková parcela, pro zem d lské
stavby  není nutné v územním plánu vymezovat
zastavitelnou plochu nebo  to umo uje platný
stavení zákon.  P i realizaci staveb nutno
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dodr et podmínky DO v etn  ú astník  ízení.
Z uvedených d vod  se p ipomínce nevyhovuje
a to z d vodu, e sou asný platný stavební zákon
umo uje umíst ní a povolení takového typu
stavby. Vzhledem, e se jedná o ornou p du,
která je zem d lsky  vyu ívána a pozemek
nenavazuje na jiné pozemky ve vlastnictví
adatele ani na zastavitelné plochy a navr ené
e ení je v rozporu  se zásadami ochrany ZPF (§

4 zák. o ochran  ZPF). Umíst ní stavební plochy
uprost ed zem d lských pozemk  by do lo
k nevhodné fragmentaci stávající krajiny,
k naru ení organizace ZPF a ke ztí ení
zem d lského obhospoda ování. P ipomínka
nebyla od vodn na, nebylo prokázáno, e
navr ené e ení je z hlediska ochrany ZPF.
Po izovatel zvá il i ochranu volné krajiny a
urbanistické  koncepce obce. Z uvedených
d vod  se p ipomínce nevyhovuje.

5.  Josef Klein              14.3.2011 Mo nost vyu ití p.p. . 283        P ipomínce se vyhovuje.
     Le nice 811   a 311/2 v k.ú. Le nice
     357 31 H. Slavkov  a to z d vodu:   Od vodn ní vyhodnocení:
     Jsem podnikatel v zem díl,.  Pozemková parc. . 311/2 v k.ú. Le nice je
     vlastník ekol. farmy. Místo  vedena  v  katastru nemovitostí jako ostatní
     podnikání farmy - Svatopluk plocha a bude slou it pro roz í ení zem d lské
     + 360 ha. Pozemky na kterých výroby. Pozemková parc. . 283 je vedena
     hospoda ím se nacházejí  v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost
     v 10 kat.územích (Horní Slavkov, a bude slou it k zaji t ní slu ného bydlení
     Le ni ka, Le nice, Kfely, Háje, pro nové zam stnance zem d lské výroby
     Krásný Jez, Mile ov, Tepli ka, pop ípad  ke zlep ení bydlení vlastních
     Bo í any, Údolí u Lokte.  zem d lc . Jedná se o díl í zm nu bez vlivu
     Po revoluci jsme si pronajali, na  okolí.
     pozd ji odkoupili areál ivo i né Dojde k úprav  návrhu bez dal ího
           výroby-farmu Svatopluk. Sou ástí  projednávání. V novém územním plánu
     farmy bylo té  5 RD typu Okál, pro danou lokalitu bylo p vodn  po ítáno
     které byly vy len ny pro restituce  s cca 13 novými RD, vzhledem ke zm n ným
     a v echny je odkoupili p vodní pot ebám a v rámci rozvoje zem d lství
     nájemci Tady nastal ná  problém, a na základ  souhlasu orgánu chránící ZPF
     nebo  k podnikání pot eb.  bude p ipomínce adatele vyhov no.
     zam stnance /do budoucna   P i vlastním povolování staveb budou dodr eny
     10  15 osob/ ke zdárnému  podmínky p íslu ných DO zejména správy
     provozu farmy /nep etr itý   CHKO Slavkovský les M. Lázn .

provoz, práce se zví aty/. Je
d le ité, aby zam stnanci bydleli
co nejblí e u farmy.  V lo ském
roce jsem e ili problém:
Mladá rodina se  2 d tmi,
odbor. vzd laní pracovníci,
které jsme pro provoz farmy
nutn  pot eb.,  ale v e skon ilo,
nebo  nesehnali byt.  jediná
ance  byt na blízké Kounici,

padla a byt byl nabídnut jinému
zájemci /zájemc  bylo víc/.
V eobecný trend  je,  e
mladých lidí v zem d lství je
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nedostatek a e takoví lidé
utíkají z vesnic do m st.U nás ve
vsi Le nice je opa ný problém.
Mladí lidé m li zájem stav t.
Zakoupili si od m sta stav.
parcelu. Pro nevhodnost parcely,
zaklín né mezi p vodní
zástavbu a neshody se sousedy,
kte í byli proti stavb , museli
mladí nad enci rezignovat a
vzdát se svého snu, bydlet na
vesnici. V roce 1998 byla
zpracována urbanistická studie
Le nice /ur it  ne zadarmo/,
která e ila rozvoj vesnice -
výstavby RD. Z vý e uvedených
ádk , vyplývá, e n kte í

ob ané si nep ejí výstavbu. Pro
nás, pro farmu a její
zam stnance, je to jediná nad je
na získání bytu a tím i
zam stnání. Proto prosím
v echny kompetentní osoby,
které tuto p ipomínku budou
íst, posuzovat a hlasovat pro,

nebo proti, aby si uv domili jak
d le ité je toto rozhodnutí, pro
dal í rozvoj farmy a zárove  i
pro rozvoj vesnice. Máme zájem
o stavební parcely/kopii studie
s vyzna ením parcel p ikládám/
dle ji  zpracované studie.
Parcely se nachází v blízkosti
farmy a pozemky jsou v majetku
farmy.

6.  Jan koda               14.3.2011   Nesouhlas se zem d lskou           P ipomínka se zamítá.
     Bo í any 796      výrovou  chov skotu v k.ú.
     357 31 H. Slavkov  Bo í any      Od vodn ní vyhodnocení:
     Nesouhlasím se stávající  Lokalita Bo í any má slou it jak  bydlení tak
     zem d lskou výrobou -  i zem d lské výrob . Vzhledem k tomu,
     oplocení pro chov skotu do t sné e p da není tak kvalitní zem d lci vyu ívají
     blízkosti obytných dom .  pozemky k pasení dobytka (skotu). P i ádném
     P i novém úz. plánu je t eba chovu by nem lo docházet ke stavu popsaném
     p ihlédnout ke stávajícím  v p ipomínce. Územní plán ne e í scelování
     obyvatel m p ípadn  zcelení  jednotlivých pozemk  to e í komplexní
     pozemk .    pozemkové úpravy, které zatím v dané lokalit

neprob hly. Oplocení pastevních pozemk  je
nutné aby nedocházelo k pobíhání zví at
v m stské ásti. V uvedeném územním plánu
jsou vymezeny mo nosti jejího rozvoje
(komunikace, OV, vodovod apod.). P i ádném
hospoda ení nem e docházet ke stavu
popsaném v p ipomínce. Dále je nutno adateli
p ipomenout, e není ve m st .
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7.  Jitka Reichlová       14.3.2011 ádost o zm nu zp sobu vyu ití P ipomínka se zamítá.
     Po tovní 647/9          p.p. . 2252/1 a 2252/3 v k.ú.
     357 31 H. Slavkov  H. Slavkov z d vodu hluku.  Od vodn ní vyhodnocení:
            V okolí uvedených parcel je nový Uvedená lokalita spojuje rodinné bydlení
     d m s pe ovat. slu bou,  s bydlením pro seniory. spl uje ozelen ní,
     v Po tovní ul. bydlí p evá n  ale i dává mo nost si odpo inout a to jak d tem
     star í ob ané (d chodci) ji  nyní tak i dosp lým. Odd lování jednotlivých
     budeme mít zvý enou intenzitu generací i skupin ob an  není ádoucí.
     hluku ze skateparku   Uvedené rozmíst ní umo n ní sou ití v ech

ob an  v dané lokalit . Co se týká hluku lze
situaci e it vyhlá kou m sta, která stanový
podmínky. P i v eobecném dodr ování pravidel
slu ného chování a respektování zákon  by
problém m nem lo docházet.

K námitkám a p ipomínkám se do stanoveného termínu do 31.3. 2011, který byl stanoven v ádosti o zaslání
stanoviska po skon eném ve ejném projednávání návrhu územního plánu Horní Slavkov ze dne 17.3. 2011 .j.:
278/2011/HS/OV P-14 se vyjád ili:

1. M Ú Sokolov, odbor dopravn  správních agend z 22.3. 2011 zn: ODSA/49047/2011/Me (do lo DS dne 22.3.2011)
- Odbor dopravn -správních agend se podrobn  seznámil k podaným námitkám a p ipomínkám Územního  plánu
m sta Horní Slavkov a dosp l k názoru, e nenaru í stávající dopravní infrastrukturu. Na základ  t chto dodaných
podklad  sd lujeme, e  nemá p ipomínek

2. Ministerstvo dopravy R, odbor silni ní infrastruktury Praha  z 23.3.2011 zn: 125/2011-910-UPR/2 (do lo  DS dne
23.3.2011)
- vzhledem k tomu, e námitkami a p ipomínkami nejsou dot eny námi sledované zájmy stávající ani plánované
dopravní infrastruktury, nemáme k uvedenému p ipomínky.

3. Ministerstvo ivotního prost edí R, odbor výkonu státní správy IV, pracovi t  Ústí nad Labem z 23.3.2011 zn:
522/530/11 (do lo DS dne 24.3.2011)
- K p edm tné ádosti ministerstvo sd luje, e nemá z hlediska ochrany  výhradních lo isek nerostných surovin a
ochrany horninového prost edí p ipomínek, nebo  jsou poddolovaná území, výhradní lo iska, CHLÚ i dobývací
prostor v návrhu územního plánu m sta Horní Slavkov respektovány.

4. Správa Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les, Mariánské Lázn  z 28.3.2011 zn: S/3398/SL/08 (do lo DS dne
29.3.2011)
1) p ipomínka firmy Czech Silicát, s.r.o.  není námitek
2) p ipomínka p. Romana Soukupa  doporu ujeme uvá it vhodnost návrhu s ohledem na ochranu  volné krajiny
uvnit  obce
3) p ipomínka Ing. Hany Chlupá kové  není námitek ke stavbám zem d lské prvovýroby, p evod pozemku p.p. .
462/5 zvá it s ohledem na ochranu volné krajiny a urbanistické koncepce obce
4) p ipomínka p. Josefa Kleina  zvá it vhodnost návrhu s ohledem na ochranu volné krajiny
5) p ipomínka p. Jana kody  vhodné stanovit nekolizní zp sob zem d lského obhospoda ování
6) p ipomínka pí. Jitky ejchové  mimo zájmy ochrany p írody a krajiny
7) námitka m sta Horní Slavkov  navrhované nové vyu ití plochy po bývalé OV bez p ipomínek
8) námitka m sta Horní Slavkov  nová plocha DI bez námitek
9) námitka m sta Horní Slavkov  zm na plochy SV na VD v ulici Hasi ská bez námitek
10) námitka m sta Horní Slavkov  zm na BM na SM vým níková stanice) bez námitek
11) námitka m sta Horní Slavkov  zm na DI na SM p.p. . 2533/68 bez námitek
12) námitka p. Romana Soukupa  doporu ujeme uvá it vhodnost  návrhu s ohledem na ochranu volné  krajiny a
dostate né kapacity uvnit  obce
13) námitka m sta Horní Slavkov  návrh plochy PL na DI p.p. . 2840/1 bez námitek
14) námitka p. Pavla légr  p.p. . 1967/20 plocha výroby bez námitek
15) námitka p. Bed icha Beera  plocha BV na p.p. . 158/2 bez p ipomínek
16) námitka Ing. Vít zslava Nádeníka  p.p. . 3310/6 bez p ipomínek
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5. R  státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary z 29.3.2011 zn:
136/11/041.103/PaL (do lo DS dne 30.3.2011)
- Vzhledem  ke skute nosti, e ádná z vý e uvedených námitek i p ipomínek, které nám byly zaslány, se netýká
ochrany  zvlá tních zájm  dle § 13 odst. 3 zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd j ích
p edpis , stanovisko se nevydává.

6. Ministerstvo Zem d lství R, útvar Pozemkový ú ad Sokolov z 30.3.2011 .j.: 55314/2011-MZE-130730 (do lo DS
dne 30.3.2011)
- K podaným námitkám a p ipomínkám p i ve ejném projednávání ÚPM Horní Slavkov Vám sd lujeme k p ipomínce
Ing. Hany Chlupá kové, Le nice 903, 357 31 Horní Slavkov, e  v t sné blízkosti p.p. .938/1 kde  je ádáno o
umo n ní realizace seníku a p íst e ku povede p es p.p. . 831/6 a 831/1 p íjezd ke stavb  vodohospodá ského
polyfunk ního opat ení VO1 u kterého nyní probíhá ízení o povolení stavby.
K ostatním p ipomínkám nemáme ádné námitky.
Upozor ujeme na respektování na eho stanoviska .j. PÚ/51/2011-130730

7. Obvodní bá ský ú ad v Sokolov  z 31.33.2011 zn: SBS 08608/2011 (do lo DS dne 30.3.2011)
- Obvodní bá ský ú ad  v Sokolov  prostudoval zaslané podklady a z hlediska ochrany  nerostného  bohatství nemá
k návrhu Územního plánu m sta orní Slavkov dal í p ipomínky.

8. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Karlovy Vary z 30.3.2011 .j.: 02592/2011/HOK/Nov (do lo DS
dne 31.3.2011)
- K va í ádosti  ze dne 18.3.2011 o zaslání stanoviska k námitkám a p ipomínkám podaným p i ve ejném projednání
Územního plánu m sta Horní Slavkov vám sd lujeme, e k uvedeným námitkám a p ipomínkám Krajská hygienická
stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech neuplat uje ádné po adavky.

9. Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství, Karlovy Vary z 28.3.2011 zn:
1178ZZ/11 (do lo  DS dne 1.4.2011)
- Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran  ZPF se vydává podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního
ádu.

V souladu s ustanovením §17 a  písm. a) zákona o ochran  ZPF uplat uje  krajský ú ad podle § 5 odst. 2 tohoto
zákona následující stanovisko k p ipomínkám a námitkám podaných v rámci ve ejného projednávání návrhu ÚP Horní
Slavkov:
P ipomínky:
P ipomínka . 1 firmy Czech Silicát, s.r.o.
název  a popis p ipomínky: ádost o odsouhlasení v rozsahu návrhu ÚP pro spole né jednání s územními orgány
vymezení území dot eného p ipomínkou: pozemky v k.ú. Horní Slavkov situované severn  od p.p. . 1967/8 a p.p. .
1967/21 v k.ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: Czech silicit tyto pozemky nezbytn  pot ebuje pro roz í ení provozu. nelze e it vyu itím
jiných pozemk .
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Z podané p ipomínky není zcela z ejmé, o kterou konkrétní plochu a které konkrétní pozemky se jedná. Z ejm  v ak
jde o plochu, která byla v návrhu ÚP navr ena pro funk ní vyu ití výroba pr myslová (lokalita . 52) o celkové
vým e 6,87 ha, z toho5,52 ha tvo í  pozemky ZPF. Lokalita byla  v návrhu ÚP  navr ena  pro umíst ní nového
výrobního provozu. K návrhu ÚP Horní Slavkov vydal krajský ú ad dne 7.5. 2010 pod zn. 1078/ZZ/10 stanovisko dle
5 zákona  o ochran  ZPF. S navrhovaným záborem 5,52 ha zem d lské p dy v této lokalit  krajský ú ad  nesouhlasil.
D vodem nesouhlasu byl zejména navrhovaný zábor vysoce chrán ných bonitn  nejcen j ích zem d lských p d
za azených do 1. t ídy ochrany. Tyto p dy je mo né odejmout ze ZPF pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry
související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního  významu. K lokalit  nebylo
dolo eno takové od vodn ní, které by prokázalo, e navr ené e ení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem
chrán ných zájm  nejvýhodn j í. Nebylo prokázáno, e zám r nelze umístit z hlediska ochrany ZPF výhodn ji  tzn.
nap . na ostatní plochy, p ípadn   na zem d lské p dy s hor í bonitou.
V íjnu 2010, v období probíhajících úprav návrhu ÚP, byl s krajským ú adem p edb n  projednán zám r Czech
Silicat, s. r. o., na roz í ení stávajícího areálu mlýnice ivc  Horní Slavkov, který  se nachází v t sném sousedství
lokality . 52. Navr ené e ení bylo ádn  od vodn no dle §§ 4 a 5 zák. o ochran  ZPF. Z tohoto od vodn ní
vyplývalo, e zám r není mo né umístit z hlediska ochrany ZPF výhodn ji, nebo  se jedná o roz í ení skladových
prostor stávající provozovny, které nelze umístit jinam ne  v jejím t sném sousedství. Pot eba roz í ení stávajícího
areálu byla od vodn na dlouhodobým nedostatkem skladovacích prostor a byla dolo ena jednoduchou studií (zákres
v kopii katastrální mapy), která zachycovala stávající objekty a navr ená pot ebná roz í ení. Na základ  této
p edlo ené studie a na základ  od vodn ní adatele, byl orgánem ochrany ZPF pro roz í ení stávajícího provozu
p edb n  vysloven souhlas s vymezením zastavitelné plochy, a to v rozsahu nezbytn  nutném. adatel byl upozorn n,
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e v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zák. o ochran  ZPF), je v dy nutno odnímat ze ZPF jen nejnutn j í plochu,
a v tomto p ípad  se navíc jedná bonitn  nejcenn j í zem d lské p dy, které jsou vysoce chrán ny, a které je mo né
odnímat ze ZPF jen výjime n  a pouze v od vodn ných p ípadech. V souladu s p edb ným projednáním byla plocha
pro roz í ení stávajícího areálu mlýnice ivc  zapracována do upraveného návrhu ÚP v nezbytn  nutném rozsahu, t. j.
cca v rozsahu 0,82 ha (pod ozna ením - lokality ZPF . 52/2 a 52/3). Nyní vznesl Czech Silicat, s. r. o. p ipomínku
v rámci ve ejného projednání návrhu ÚP a po aduje pro roz í ení stávajícího areálu mlýnice ivc  plochu
mnohonásobn  v t ího rozsahu (celkem 6.87 ha).
S odkazem na p edb né projednání rozsahu po adavku adatele (Czech Silicat, s. r. o.) a s odkazem na p edlo enou
studii zpracovanou adatelem, která dokumentovala rozsah pot ebného roz í ení stávajícího areálu mlýnice ivc ,
pova uje krajský ú ad p edb n  odsouhlasenou novou zastavitelnou plochu pro roz í ení stávajícího provozu (lokality
ZPF . 52/2 a 52/3) v rozsahu 0,82 ha za dosta ující, a s jejím dal ím roz í ením na rozsah 6,87 ha nesouhlasí.
Vým ra stávajícího areálu mlýnice ivc  (bez po adovaného roz í ení) je 0,69 ha.

P ipomínka . 2 Romana Soukupa
název a popis p ipomínky: ádost o p ipojení parcel do zastavitelných ploch pro bydlení .
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 52 a p. p. . 1021/2 , oba v k. ú. Bosí any
od vodn ní p ipomínky: po adavek nebyl zahrnut do návrhu ÚP
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemky p. . 52 a p. . 1021/2, oba v k. ú. Bosí any jsou v katastru nemovitostí
vedeny jako ostatní plocha. K vyu ití t chto pozemk  pro výstavbu krajský ú ad nemá námitky, resp. zám r si
nevy ádá zábor zem d lské
p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

P ipomínka . 3 Ing. Hany Chlupá kové
název a popis p ipomínky: po adavek na umo n ní realizace staveb seníku a lehkého p íst e ku pro skot
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 938/1 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: po adavek nebyl více od vodn n
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. . 938/1 o celkové vým e 11,47 ha v k. ú. Horní Slavkov je v katastru
nemovitostí veden jako TTP. V návrhu ÚP je pozemek veden jako plocha zem d lská  TTP. S realizací zem d lských
staveb (seník a lehký p íst e ek pro skot) na zem d lské p d  krajský ú ad souhlasí. Pro zem d lské stavby není nutné
v územním plánu vymezovat zastavitelnou plochu.

P ipomínka . 4  Ing. Hany Chlupá kové
název a popis p ipomínky: po adavek na umo n ní vyu ití pozemku ke stavebním ú el m
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 462/5 v k. ú. Le nice
od vodn ní p ipomínky: po adavek nebyl od vodn n
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. . 462/5 v k. ú. Le nice je v katastru nemovitostí veden jako orná p da.
Vým ra pozemku je 0,224 ha. Pozemek je zem d lsky obhospoda ován. Vzhledem k tomu, e pozemek nenavazuje na
stávající zástavbu ani na zastavitelné plochy, nesouhlasí krajský ú ad s jeho vymezením jako zastavitelné plochy.
Navr ené e ení je v rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zák. o ochran  ZPF). Umíst ním stavební plochy
uprost ed zem d lských pozemk  by do lo k nevhodné fragmentaci stávající krajiny, k naru ení organizace ZPF a ke
ztí ení zem d lského obhospoda ování. P ipomínka nebyla od vodn na, nebylo prokázáno, e navr ené e ení je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán ných zájm  nejvýhodn j í (§§ 4 a 5 zák. o ochran  ZPF).

P ipomínka . 5 Josefa Kleina
název a popis p ipomínky: po adavek na vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 311/2, p. p. . 283, oba v k. ú. Le nice
od vodn ní p ipomínky: pot eba výstavby pro bydlení pro zam stnance zem d lské ekologické farmy, nedostatek
stavebních pozemk  
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Pozemek p. . 311/2 v k. ú. Le nice je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha a není proto p edm tem
posouzení z hlediska ochrany ZPF. K po adavku na vymezení pozemku p. . 283 v k. ú. Le nice jako dal í
zastavitelné plochy pro bydlení sd luje krajský ú ad následující. Pro pot eby rozvoje bydlení v Le nici bylo krajským
ú adem schváleno 6 men ích lokalit v celkovém rozsahu 1,31 ha, z toho 1,19 ha tvo í pozemky ZPF. To jsou plochy
pro výstavbu cca 13 nových RD. Pokud jsou tyto navrhované a odsouhlasené zastavitelné plochy pro pot eby rozvoje
bydlení
v Le nici nedosta ující (nutno od vodnit a prokázat pot ebu), nemá krajský ú ad k za azení p. p. . 283 v k. ú.
Le nice jako zastavitelné plochy pro bydlení námitky, a se záborem 0,24 ha zem d lské p dy souhlasí.
Po adovaný pozemek není rozsáhlý, má p ímou návaznost na zastav né území sídla a zem d lská p da spadá do IV.
t ídy ochrany. Do této t ídy jsou zahrnuty zem d lské p dy s podpr m rnou produk ní schopností, které je mo né
vyu ít i pro výstavbu.
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Vzhledem k tomu, e se jedná o nový zábor zem d lské p dy nad rámec návrhu ÚP Horní Slavkov a nad rámec
odsouhlasený stanoviskem dle § 5 zák. o ochran  ZPF k návrhu ÚP Horní Slavkov ze dne 7.5.2010, zn. 1078/ZZ/10,
bylo by nutné, v p ípad  uznání po adavku, dopracovat zem d lskou p ílohu a ob  plochy zahrnout do celkové bilance
zábor  p dy.

K p ipomínkám . 7 (Jitka Reichlová  obava ze zvý ení hlu nosti) a . 6 (Jan koda  hygiena, chov skotu v blízkosti
obytných dom ) se orgán ochrany ZPF nevyjad uje.

N á m i t k y :
Námitka . 1 M sta Horní Slavkov
název a popis námitky: zm na ásti plochy s vyu itím PL na plochu DI
vymezení území dot eného p ipomínkou: ást p. p. . 2840/1 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: plánovaná výstavba parkovacích míst
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Zám r si
nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

Námitka . 2 M sta Horní Slavkov
název a popis námitky: zm na ásti plochy s vyu itím TI na plochu VD
vymezení území: p. p. . 4172/2, p. p. . 2681/2, p. p. . 2681/3, p. p. . 4169, st. 2721. st. 2722, st. 2733, st. 2719, st.
2718, st. 1717, st. 865, st. 1509 a st. 1078, v e v k. ú. H. Slavkov
od vodn ní p ipomínky: mo nost vyu ití nevyu ívané OV
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plochy a zastav né
plochy a nádvo í. Zám r si nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany
ZPF.

Námitka . 3 M sta Horní Slavkov
název a popis námitky: zm na plochy s vyu itím SV na plochu VD
vymezení území: ást p. p. .1952/1, p. p. . 1952/4 a p. p. . 1952/6 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: mo nost za len ní do budované pr myslové zóny m sta
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Zám r si
nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

Námitka . 4 M sta Horní Slavkov
název a popis námitky: zm na plochy s vyu itím BM na plochu SM
vymezení území dot eného p ipomínkou: pozemek . st. 1415 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: mo nost vyu ití stávající stavby ke komer ním ú el m
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastav ná plocha a nádvo í.
Zám r si nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

Námitka . 5 M sta Horní Slavkov
název a popis námitky: zm na plochy s vyu itím DI na plochu SM (maloobchod, slu by)
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 2533/68 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: zlep ení kvality poskytovaných slu eb ve ejnosti a ob an m m sta
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Zám r si
nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

Námitka . 6 Romana Soukupa
název a popis námitky: zm na vyu ití z plochy zem d lské na plochu RZ nebo zahrady
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 52 a p. p. . 1021 v k. ú. Bosí any
od vodn ní p ipomínky: podnikatelský zám r
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemky p. . 52 a p. . 1021/2, oba v k. ú. Bosí any jsou v katastru nemovitostí
vedeny jako ostatní plocha. Zám r si nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska
ochrany ZPF.

Námitka . 7 M sta Horní Slavkov
název a popis námitky: zm na ásti plochy s vyu itím PL na plochu DI
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 2840/1 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: plánovaná výstavba adových gará í
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Zám r si
nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
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Námitka . 8 Pavla légra
název a popis námitky: zm na zp sobu u ívání území z TTP na plochu pr myslovou
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 1967/20 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: Pozemek byl zakoupen v roce 2004 za ú elem p emíst ní pr myslového areálu ve st edu
m sta Horní Slavkov. P vodní územní plán s touto plochou po ítal jako výroba pr myslová. Bohu el se tak nestalo a
st ed m sta je zat ován pr myslovou výrobou. Pr myslový objekt se té  nachází v památkové zón . Do tohoto zám ru
byly investovány nemalé prost edky (studie, p ípojky plynu vody). Plocha byla rezervována pro pr myslovou výrobu.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. . 1967/20 v k. ú. Horní Slavkov je v katastru nemovitostí veden jako
trvalý travní porost. Zem d lská p da tohoto pozemku pln  spadá do I. t ídy ochrany (BPEJ 834 21).
V platném ÚPN SÚ Horní Slavkov je ást p. p. . 1967/20 vedena jako zem d lská p da orná  a ást je vedena jako
územní rezerva (výhled) pro pr myslovou výrobu . V návrhu ÚP Horní Slavkov byl tento pozemek o vým e 3,1 ha

sou ástí nov  navr ené zastavitelné plochy s funk ním vyu itím výroba pr myslová (lokalita ZPF . 52) o celkové
vým e 6,87 ha, z toho 5,52 ZPF. Lokalita byla v návrhu ÚP navr ena pro umíst ní nového výrobního provozu.
K návrhu ÚP Horní Slavkov vydal krajský ú ad dne 7.5.2010 pod zn. 1078/ZZ/10 stanovisko dle 5 zákona o ochran
ZPF. S navrhovaným záborem 5,52 ha zem d lské p dy za azené do I. t ídy ochrany krajský ú ad nesouhlasil. Do I.
t ídy ochrany jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy, které je mo né odejmout ze ZPF pouze výjime n , a to p evá n
na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu.
K lokalit  nebylo dolo eno takové od vodn ní, které by prokázalo, e navr ené e ení je z hlediska ochrany ZPF a
ostatních zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í. Nebyly vyhodnoceny d sledky navrhovaného e ení na
ZPF ve srovnání s jiným mo ným e ením a nebylo prokázáno, e zám r nelze umístit z hlediska ochrany ZPF
výhodn ji  tzn. nap . na ostatní plochy, p ípadn  na zem d lské p dy s hor í bonitou. P itom v e eném území lze
v návaznosti na zastav né území i zastavitelné plochy vyhledat nevyu ité ostatní plochy i zem d lské p dy s hor í
bonitou. V rámci místního et ení bylo zji t no, e nap . v t sné blízkosti navrhovaných výrobních ploch v okolí
v znice se nacházejí nevyu ité nezem d lské pozemky. Jedná se o pozemky (p. p. . 2076/1 a p. p. . 2076/5  oba v k.
ú. Horní Slavkov, oba druh pozemku  ostatní plocha, zp sob vyu ití - jiná plocha), které jsou znehodnoceny
náletovými stromy a k ovinami. Tyto, a podobné, plochy je nutno vyu ít p ednostn  p ed bonitn  nejcenn j ími
zem d lskými p dami. V rámci zem d lské p ílohy návrhu ÚP ani nyní, v rámci od vodn ní námitky, nebylo
dolo eno od vodn ní, e by tyto nevyu ité pozemky nebylo mo né pro výrobní funkce vyu ít.
K ásti od vodn ní námitky, kdy namítající uvádí, e p edm tná plocha byla rezervována pro pr myslovou výrobu, a
e do zám ru byly investovány nemalé prost edky (studie, p ípojky plynu, vody) sd luje krajský ú ad následující.

Plochy územních rezerv (výhledy) nejsou plnohodnotné zastavitelné plochy, pouze nazna ují mo ný sm r dal ího
rozvoje. Pro tyto plochy není v územních plánech navrhován zábor zem d lské p dy a není tedy ani orgánem ochrany
ZPF odsouhlasen. Na zastavitelné plochy je mo né plochy rezerv p evést pouze zm nou územn  plánovací
dokumentace.
V rámci posuzování územn  plánovací dokumentace orgánem ochrany ZPF m e být zábor zem d lské p dy
v p edm tné plo e rezervy, stejn  tak jako i v jiných plochách, odsouhlasen pouze tehdy, je-li prokázáno, e navr ené
e ení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í (§§ 4 a 5 zák.

ochran  ZPF). Jinak e eno, muselo by být prokázáno, e v e eném území nelze pro umíst ní výrobní plochy vyhledat
jinou, vhodn j í, lokalitu.
Dále krajský ú ad upozor uje, e v srpnu 2007 podala spole nost légr spol. s r. o., I  263 67 823, se sídlem Horní
Slavkov, Osvoboditel  434, ádost o souhlas k odn tí 1,35 ha p dy ze ZPF pro výstavbu skladovacího a výrobního
areálu na ásti p. p. . 1967/20 v k. ú. Horní Slavkov. Souhlas k odn tí p dy ze ZPF je nezbytným podkladem pro
vydání územního rozhodnutí. Dne 5.11.2007 vydal pod zn. 4642/ZZ/07 krajský ú ad, jako p íslu ný orgán ochrany
ZPF, závazné stanovisko. Souhlas k trvalému odn tí p dy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zák. o ochran  ZPF nebyl adateli
ud len, a to z d vodu nesouladu navr ené výstavby s platným ÚPN SÚ Horní Slavkov. V od vodn ní bylo uvedeno, e
lokalita se nachází ve výhledové ásti území (územní rezerva) a pozemek nebyl odsouhlasen p íslu ným orgánem
ochrany ZPF dle § 5 zákona o ochran  ZPF k pot ebám urbanismu. Bylo poukázáno na textovou ást dokumentace
platného ÚPN SÚ Horní Slavkov (str. 160), kde je mimo jiné uvedeno, e pozemky ozna ené jako výhled  nejsou
závazné a ani detailn ji rozvád ny i blí e specifikovány a z stávají pouze na úrovni p edb né rozvahy. V závazném
stanovisku je také uvedeno, e s adatelem byla zále itost - nesoulad zám ru s platným ÚPN SÚ Horní Slavkov 
projednána p i ústním jednání dne 5.11.2007. adatel tedy je t  p ed zahájením územního ízení ve v ci v roce 2007
v d l, e pozemek není územním plánem vymezen jako zastavitelná plocha, a e na n m nelze stav t. Ve keré
uvád né provedené investice do zám ru výstavby (p ípojky plynu, vody) byly tedy p ed asné a adatel si musel být
v dom rizika t chto investic.
V p edlo eném od vodn ní námitky nebyly uvedeny ádné nové skute nosti, které by mohly být d vodem pro zm nu
stanoviska orgánu ochrany ZPF k této lokalit . V rámci od vodn ní vznesené námitky nebylo prokázáno, e navr ené
e ení je z hlediska ochrany ZPF ostatních zákonem chrán ných zájm  nejvýhodn j í (§§ 4 a 5 zák. o ochran  ZPF).

Nebyly vyhodnoceny d sledky navrhovaného e ení na ZPF ve srovnání s jiným mo ným e ením (tzv. variantní
vyhodnocení) a nebylo prokázáno, e zám r nelze umístit z hlediska ochrany ZPF výhodn ji  tzn. nap . na ostatní
plochy, p ípadn  na zem d lské p dy s hor í bonitou. S navr eným záborem zem d lské p dy a se za azením p. p. .
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1967/20 v k.ú. Horní Slavkov do upraveného návrhu ÚP jako zastavitelné plochy pro výrobní funkce krajský ú ad i
nadále nesouhlasí.

Námitka . 9 Bed icha Beera
název a popis námitky: zm na ásti plochy s vyu itím RZ na plochu BV
vymezení dot eného území : p. p. . 158/2 a p. p. . 4023/35, ob  v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: plánovaná výstavba RD
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ený pozemek 4023 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, pozemek
p. . 158/2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada (BPEJ 834 24, III. t ída ochrany). Vzhledem k tomu, e se oba
pozemky nacházejí v zastav ném území, (centrální ást Horního Slavkova), souhlasí krajský ú ad s jejich vyu itím pro
výstavbu.

Námitka . 10 Ing. Vít zslava Nádení ka
název a popis námitky: zm na plochy s vyu itím trvalý travní porost na plochu VP
vymezení území dot eného p ipomínkou: p. p. . 3310/6 v k. ú. Horní Slavkov
od vodn ní p ipomínky: plocha se nachází v areálu bývalého teletníku Tábor 11. na uvedenou plochu bylo vydáno
22.12.2009 pod .j. SÚ/16/09/VB/4 územní rozhodnutí na umíst ní stavby Novostavba bioplynové stanice Horní
Slavkov  a stavební povolení ze dne 18.3.2010 pod . j. OV P/513/10/VB/2.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Dot ený pozemek 3310/6 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Zám r
si nevy ádá zábor zem d lské p dy, a proto není p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran  ZPF se vydává podle ásti IV. zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu.

10. Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Karlovy Vary z 28.3.2011 zn: 1178ZZ/11 (do lo
DS dne 20.4.2011)
Zdej í ú ad sd luje k námitkám a p ipomínkám, které obdr el po izovatel p i ve ejném projednání k upravenému
návrhu ÚP Horní Slavkov, následující:

- k námitkám a p ipomínkám, které po izovatel obdr el v pr b hu ve ejného projednání upraveného návrhu
ÚP Horní Slavkov p ed ízením o územním plánu

      - pro ve ejné jednání s ohledem na ir í územní vztahy, a jejich soulad s Politikou územního rozvoje 2008 a
soulad se Zásadami rozvoje Karlovarského kraje, nemá námitek.

B.12. Po et výkres  od vodn ní územního plánu
   M ítko

 B.1.    - Koordina ní výkres    1 :   5 000
B.2.            - ir í vztahy          1 : 50 000
B.3.             - Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu                          1 :   5 000

Pou ení:
Proti územnímu plánu m sta Horní Slavkov vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona .500/2004 Sb., správní ád v platném zn ní).

 .      .
 místostarosta m sta        starosta m sta


