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Obec Těšovice 

____________________________________________________________ 
 
Č. j. :  ……………..     V Těšovicích dne …...…… 

 
 

Územní plán  
 

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

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení 

§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7. 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 

 

 

 

vydává  

 

Územní plán Těšovice 
 

 

 

A. Textová část Územního plánu Těšovice: 

 

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

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

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

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

4  Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování ......................…......... str. č. 9 

5  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost  krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. .......................................................................... str. č. 11 

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

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

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

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

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

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

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ………………. str. č. 15 

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

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

stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................... str. č. 34 

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

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

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ..….…... str. č. 35 
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9  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ..……………….. str. č. 39 

10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření ………………………………………..……..………………………...  str. č. 39 

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

…………………………………………………………………………………………………………….str. č. 39 

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

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

této studii do evidence územně plánovací činnosti …………………………………………...…….str. č. 39 

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

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

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

lhůty pro jeho vydání ……………………………………………………………………………...…... str. č. 39 

14  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  ………………………………………………….. str. č. 40 

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

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ………………..……. str. č. 40 

16  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ….... str. č. 40 
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1  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

  Hranice zastavěného území Těšovice (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 31.1.2014. Tato hranice ZÚ 

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

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

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

 

 

 

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

 

 Koncepce rozvoje území obce Těšovice se nemění. Na území obce se bude rozvíjet  obec 

Těšovice mezi pravým břehem řeky Ohře a rychlostní silnicí R6. Zástavba obce z jihozápadu 

a západu naváže na zástavbu sousedního města Sokolov. 

 V kulturní krajině nebudou umisťovány žádné VTE, MVE ani areály FVE. 

 Nezastavěná kulturní krajina bude i nadále sloužit zemědělské a lesnické výrobě. 

 

 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

 Obec Těšovice se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční obytně rekreační obec zajišťující 

svým obyvatelům podmínky pro bydlení, rekreaci a sport se základním zázemím občanské 

vybavenosti. 

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

plochou občanského vybavení v severní a západní části obce.  

 Východní zahrádková osada v lokalitě Březový háj bude i nadále stabilizovaná jako plocha 

rekreace – zahrádková osada (RZ). 

 Východní strana údolní nivy bezejmenného toku bude ve II. etapě rozvoje zastavěna plochami 

bydlení až k lokalitě U Staré cesty včetně přestavby jižní zahrádkové osady, k jejichž dopravní 

obsluze bude v předstihu vybudovaná nová místní sběrná komunikace jako 5. paprsek 

z upravené okružní křižovatky v Sokolově v ul. K.H. Borovského. 

 

 

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

 Rozvojové plochy bydlení jsou řešeny na severovýchodním cípu ZÚ, západně podél silnice III. 

třídy, jako přestavba jižní zahrádkové osady a v lokalitě U Staré cesty mezi navrženou 

sběrnou místní komunikací a stávajícími zahrádkovými osadami. 

 Plochy rekreace nebudou na území obce dále rozšiřovány. 

 Plochy občanského vybavení budou doplněny zejména v centrální části obce. 

 Plochy smíšené obytné budou řešeny jako dostavba proluk ZÚ v centrální části obce. 

 Areál řadových garáží podél silnice III/00630 zůstane zachován  

 Plochy výroby a skladování nebudou na řešeném území rozšiřovány. 
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 Východní cíp areálu ČOV Sokolov bude sanován a revitalizován na veřejné prostranství 

s veřejnou sídelní zelení.  

 Na západním a východním okraji zástavby obce budou založeny parky jako veřejná 

prostranství s veřejnou sídelní zelení. 

 Zástavba v obci Těšovice si ponechá příměstský charakter.  Navržená výstavba nebude 

vytvářet výškové ani hmotové dominanty. 

 Struktura navržené venkovské zástavby v území bude uliční s řazením domů podél ulic při 

sledování uliční čáry. 

 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, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich 

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

plochy. 

 

 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

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

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

   ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy ve dvou etapách a to jako dostavbu proluk a 

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

 

Pro tyto vybrané zastavitelné plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné 

podmínky realizace: 

- pro Z12: před zahájením výstavby bude dokončena příjezdová komunikace Z11 a to minimálně do 

fáze jejího předčasného užívání, pro umístění objektů a zařízení určených pro bydlení s funkcí BV 

bude v dalším stupni řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní 

prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb. 
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 Zastavitelné plochy 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

I. ETAPA 

Z1 Plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

jako rozšíření parku u dětského hřiště v severní 

části obce 

Těšovice Těšovice Veřejná prostranství – ZV – 0,63 ha 

Z2 Plocha bydlení mezi novostavbami v severní 

části obce 

Těšovice Těšovice Bydlení – BV – 0,09 ha 

Z3 Plocha bydlení v severní části obce Těšovice Těšovice Bydlení – BV – 0,42 ha 

Z4 Plocha veřejného prostranství jako místní 

komunikace v severovýchodní části obce 

Těšovice Těšovice Veřejná prostranství – PV – 0,03 ha 

Z5 Plocha smíšená obytná na okraji historické 

zástavby ve východní části obce 

Těšovice Těšovice Smíšené obytné – SV – 0,40 ha 

Z6 Plocha smíšená obytná v centrální části obce Těšovice Těšovice Smíšené obytné – SV – 0,33 ha 

Z7 Plocha občanského vybavení jako dům 

s pečovatelskou službou 

Těšovice Těšovice Občanské vybavení – OV – 0,25 ha 

Z8 Plocha bydlení jako dostavba západní části 

obce 

Těšovice Těšovice Bydlení – BV – 2,68 ha 

Z9 Plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

jako oddychový park v západní části obce 

Těšovice Těšovice Veřejná prostranství – ZV – 0,45 ha 

Z11 Plocha dopravy jako místní sběrná komunikace 

a parkoviště v jihovýchodní části obce 

Těšovice Těšovice Dopravní infrastruktura – DS – 1,17 ha 

Z15 Plocha dopravy jako místní obslužná 

komunikace v severní části zahrádkové osady 

Těšovice Těšovice Dopravní infrastruktura –DS - 0,39 ha 

II. ETAPA 

Z12 Plocha bydlení ve východní části obce Těšovice Těšovice Bydlení – BV – 3,12 ha 
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3. 4 PLOCHY PŘESTAVBY 

 

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

  ÚP navrhuje na území obce tyto plochy přestavby ve dvou etapách a to jako přestavbu dnes nefunkčních a nevyhovujících objektů a areálů a přestavbu jižní 

zahrádkové osady v hranicích ZÚ. 

 

Pro tyto vybrané zastavitelné plochy se stanovuj tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace 

- pro P5: před zahájením výstavby bude dokončena příjezdová komunikace Z11 a to minimálně do fáze jejího předčasného užívání. 

 

 

 Plochy přestavby 

I.ETAPA 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

P1 Plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 

s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části 

areálu ČOV 

Těšovice Těšovice Veřejná prostranství – PX2 – 0,17 ha 

P2 Plocha občanského vybavení jako přestavba 

nevyužívaného obecního parku severně od OÚ 

Těšovice Těšovice Občanské vybavení – OS – 0,26 ha 

P3 Plocha smíšená obytná jako přestavba objektu 

drobné výroby u OÚ 

Těšovice Těšovice Smíšené obytné – SM – 0,12 ha 

P4 Plocha veřejného prostranství jako rozšíření 

místní komunikace v zahrádkové osadě 

Těšovice Těšovice Veřejná prostranství – PV – 0,19 ha 

II. ETAPA 

P5 Plocha bydlení jako přestavba zahrádkové 

osady 

Těšovice Těšovice Bydlení – BV – 6,09 ha 
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

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

zastavitelných plochách a plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou 

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

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

veřejná zeleň - parky (ZV). 

  V grafické části ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v. č. 2 

Hlavní výkres, M 1:5 000.  Rozvojové plochy veřejné zeleně jsou zakresleny i na v. č. 4 Výkres 

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

000. 

   

  ÚP navrhuje: 

 plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň – parky jako rozšíření parku u dětského hřiště 

v severní části obce (Z1) a jako oddychový park v západní části obce (Z9), 

 plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační 

zeleň jako sanace a revitalizace části areálu ČOV Sokolov v západní části obce (P1), 

 

  ÚP dále vymezuje další plochy vyhrazené sídelní zeleně. ÚP stabilizuje v ZÚ plochy sídelní zeleně  

jako zeleň – soukromá vyhrazená (ZS), která není určena k dalšímu zastavění. 

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

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

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

 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ   

 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

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

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

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

 

4.1.1 Silniční doprava 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční jako sběrnou komunikaci 

s parkovištěm v jihovýchodní části obce a navazující další sběrnou komunikaci směrem do centrální 

části obce. 

   

4.1.2 Železniční doprava 

  ÚP respektuje ochranné pásmo celostátní železniční dráhy č. 140 zasahující do severní části 

řešeného území. 

 

4.1.3 Letecká doprava 

  ÚP respektuje ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata.  

 

 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 10 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

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

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

 

4.2.1 Vodní hospodářství 

   ÚP zachovává a dále rozšiřuje koncepci zásobování území obce pitnou vodou veřejným vodovodem 

napojeného na skupinový vodovod Horka s využitím vodovodního systému Sokolova. Rozvojové 

plochy v obci  budou na  tento systém zásobování pitnou vodou napojeny. 

  ÚP zachovává a dále rozšiřuje stávající systém likvidace splaškových vod obce v ČOV Sokolov. 

Rozvojové plochy v obci budou na  tento systém likvidace odpadních vod  napojeny. 

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

     

4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

  ÚP respektuje venkovní vedení VVN 110 kV procházející přes západní část řešeného území. 

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

a venkovním vedením VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný příkon. 

  Na území obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy. 

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

   

4.2.3 Zásobování plynem 

  ÚP respektuje trasy VTL plynovodů v jihozápadní a jihovýchodní části obce.   

  ÚP zachovává a dále rozšiřuje koncepci plynofikace  území obce STL plynovodem z regulační 

stanice VTL/STL umístěné v jihozápadní části obce. Rozvojové plochy budou na tento systém 

napojeny. 

 

4.2.4 Zásobování území teplem 

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

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

obnovitelné zdroje. 

 

4.2.5 Vnější sdělovací prostředky 

    ÚP zachovává stávající podmínky na území obce k napojení na sdělovací rozvody beze změny.  

 

4.2.6 Nakládání s odpadem 

   ÚP zachovává dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i 

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

   Rozvojové plochy bydlení, smíšené obytné plochy, plochy občanské vybavení budou napojeny na 

stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. 

 

 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

  ÚP navrhuje rozvojovou plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura – jako dům 

s pečovatelskou službou (Z7). 
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4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

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

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

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

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

 

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

     ÚP navrhuje v zastavitelných plochách na území obce místní obslužné komunikace a zklidněné 

komunikace jako součásti veřejných prostranství. Tato navržená veřejná prostranství navážou na 

stávající systémy veřejných prostranství s místními komunikacemi. ÚP v území stabilizuje pouze 

základní systém místních komunikací. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy veřejných prostranství  s obslužnou komunikací v severní části obce 

(Z4) a jako rozšíření obslužné komunikace v zahrádkové osadě (P4) v jihovýchodní části obce. 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OZN. PX1, PX2, ZV jejichž součástí 

je vždy veřejná zeleň. 

    ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a na plochách přestavby na území 

obce plochy veřejné zeleně (veřejně přístupné sídelní zeleně)  jako veřejná prostranství - se 

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

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

- lesopark (PX3) a veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky (ZV). Tato navržená veřejná 

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

 

 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

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

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 

LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD.  

 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 

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

uspořádání krajiny, M 1:5 000.   

  ÚP zachovává krajinné typy krajiny bez vymezeného reliéfu a krajin vrchovin Hercynica, 

lesozemědělské a urbanizované krajiny, krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica.  

  ÚP navrhuje na území obce pouze jednu plochu změn v krajině pro založení prvku ÚSES (K1). 

  Údolní niva bezejmenného toku bude dotčena pouze rekonstrukcí stávající komunikace. 
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 * Plochy změn v krajině 

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
způsob využití plochy 

K1 Změna orné půdy na TTP a dosadba mimolesní zeleně 

jako založení prvku ÚSES – LBK č. 1 
Těšovice 

Plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp 
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5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

 

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

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

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

Krajina - ÚSES, M 1:5 000.  

  Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny. Vymezený LBK č. 1, který je nefunkční,  je 

založen za účelem zvýšení ekologické stability území (plocha změn v krajině K1). 

  ÚP přebírá nadregionální biokoridor K40 jako stávající prvek nadregionálního systému ekologické 

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

řešené území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K40. 

  ÚP dále navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter 

a biokoridorů ÚSES na území obce Těšovice musí být v souladu s navrženými charakteristikami 

opatření jednotlivých skladebních částí ÚSES: 

 

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY FUNKČNÍ 

 

číslo:     K 40 - vodní osa  

název:     Amerika - Svatošské skály 

opatření:      Doplnit břehové porosty, zachovat stávající stav toku 

prvek, úroveň:    NADREG BK FUN 

katastrální území, p. p. č.: Těšovice, p. p. č.: 3983/1, 4014/1, 4018, 1304/3, 1324/3, 

4016, 1304/3, 1324/3, 4016, 1304/4, 1335/6, 1304/2, 4014/3, 

1334, 4014/2, 1304/1 

 

 

číslo:     K 40 - mezofilní bučinná osa 

název:     Amerika - Svatošské skály 

opatření:  Upravit postupně dřevinnou skladbu ve prospěch dubu, 

borovice, habru, případně dalších listnáčů a jedle, omezovat 

smrk a introdukované dřeviny. Vyloučit chemizaci - vč. 

kontaminace PHM a technologie narušující půdní povrch.  

prvek, úroveň:    NADREG BK FUN 

katastrální území, p. p. č.: Těšovice, p. p. č.: 1388/2, 1302/1, 4014/1, 1302/4, 1302/5, 

1302/2, 1302/3, 1322/53, 1304/3, 1322/54, 1322/57, 4018 

 

 

BIOCENTRA LOKÁLNÍ FUNKČNÍ 

 

číslo:     1  

název:     Pod Těšovickým vrchem  

opatření:  V původních porostech preferovat přirozenou obnovu - 

výhradně místní ekotypy. Zvýšit podíl dubu a dalších listnáčů 

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

smrk a introdukované dřeviny. Vyloučit chemizaci - vč. 

kontaminace PHM a technologie narušující půdní povrch.  
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prvek, úroveň:    LOK BC FUN 

katastrální území, p. p. č.:  Těšovice, p. p. č. 4018, 1302/1, 4009/3, 4015, 4014/1, 1302/1, 

 

 

BIOCENTRA LOKÁLNÍ NEFUNKČNÍ 

 

číslo:     2 

název:     U křižovatky  

opatření:  Po realizaci přeložky silnice I/6 zlepšit dřevinnou skladbu ve 

prospěch dubu, habru, lípy apod., zamezit ukládání odpadů, 

po realizaci komunikace včetně parkoviště na ploše Z11 bude 

BC rozděleno na dvě části 

prvek, úroveň:    LOK BC NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: Těšovice, p. p. č. 3917, 3981/1, 3973, 4030/4, 3972, 3974/33, 

3974/15, 4030/1, 4030/2, 3971, 3981/4, 3981/4, 3977/1, 

3974/1, 3981/4, 3974/7, 3974/61 

 
 

BIOKORIDORY LOKÁLNÍ NEFUNKČNÍ 

 

číslo:     1 

název:     biocentrum 1 - biocentrum 2  

opatření:  Doplnit  skupinky dřevin, úsek trasy v blízkosti silnice lze 

posunout v souvislosti s realizací přeložky silnice i/6. 

prvek, úroveň:    LOK BC NEFUN 

katastrální území, p. p. č.: Těšovice, p. p. č. 3981/1, 3981/4, 3984/1, 3984/2, 3984/3, 

3984/4, 3984/5, 3987/2, 3987/5, 3987/6, 3987/7, 3990/1, 

3990/4, 3991/1, 3994/1, 3994/3, 3994/4, 3994/5, 3994/6, 

3995/1, 3995/2, 3995/3, 3995/4, 3996/1, 3996/2, 3996/3, 

3997/1, 3997/8, 4008/1, 4008/2, 4008/6, 4008/7, 4009/10, 

4009/3, 4009/4, 4009/5, 4009/6, 4009/8, 4009/9, 4010/1, 

4010/2, 4011/2 

 

 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

  ÚP nenavrhuje na území obce Těšovice  žádnou cyklotrasu ani cyklostezku. ÚP stabilizuje na území 

obce turistickou trasu – ozn. zelená. 

   

 

5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádná opatření ke snižování ohrožení území. 

 

 

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

  ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádná další protipovodňová opatření v krajině. 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 15 

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

 

  ÚP navrhuje zpřesnění vymezení prvků ÚSES na území obce do podrobnosti katastrální mapy a 

zároveň navrhuje 1 plochu změn v krajině pro založení vybraných dnes nefunkčních prvků ÚSES: 

 založení vymezených prvků ÚSES 

K1 – změna orné půdy na TTP a dosadba mimolesní zeleně jako založení prvku ÚSES – LBK č. 1 - 

NSzp 

 

 

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

 

  ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádné opatření nestavební povahy k ochraně přírodního nebo 

kulturního dědictví. 

 

 

5.8 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

  ÚP zvyšuje rekreační potenciál území obce těmito návrhy: 

- návrh ploch veřejného prostranství – veřejná zeleň – parky jako rozšíření parku u dětského hřiště 

v severní části obce a jako další oddychový park v západní části obce, 

- návrh plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační 

zeleň jako sanace části areálu ČOV Sokolov v západní části obce, 

- návrh plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení v západní části obce jako 

přestavbu nevyužívaného obecního parku. 

  Zároveň ÚP navrhuje přestavbu západní zahrádkové osady na plochu bydlení. 

 

 

5.9 VYMEZENÍ PLOCH NEROSTŮ 

 

  ÚP nemění stávající koncepci ochrany nerostného bohatství. 

 

 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

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

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

KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 

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

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 

RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 

ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A 

INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 

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

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

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

M 1:5 000. 
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  ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití: 

 

* Plochy bydlení (B) 

- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV. 

* Plochy rekreace (R) 

- rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI, 

- rekreace – zahrádkové osady – RZ. 

* Plochy občanského vybavení (O) 

- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV, 

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

- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS. 

* Plochy smíšené obytné (S) 

- smíšené obytné – venkovské – SV, 

- smíšené obytné - městské – SM. 

* Plochy dopravní infrastruktury (D) 

- dopravní infrastruktura – silniční – DS. 

* Plochy technické infrastruktury (T) 

- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI. 

* Plochy výroby a skladování (V) 

- výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD. 

* Plochy veřejných prostranství (P) 

- veřejná prostranství – PV, 

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

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

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky – ZV. 

* Plochy zeleně (Z) 

- zeleň – soukromá vyhrazená – ZS. 

* Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

- plochy vodní a vodohospodářské – W, 

- plochy vodní a vodohospodářské – se specifickým využitím – WX. 

* Plochy zemědělské (A) 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní (L) 

- plochy lesní– NL. 

* Plochy přírodní (N) 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy smíšené nezastavěného území (H) 

- plochy smíšené nezastavěného území – NS… 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

o – ochranná. 
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 Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a 

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

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

ÚP rovněž podmínečně přípustné využití a rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků.  

 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 - v rodinných domech - venkovské - BV 

 

A. Hlavní využití 

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

nerušících obslužných funkcí místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

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

zvířectva a zázemím užitkových zahrad, 

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

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

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 600 m
2 
 zastavěné plochy, 

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

6. zařízení výrobních a nevýrobních služeb, 

7. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

8. pozemky  související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky  související technické infrastruktury, 

10. veřejná prostranství,  

11. hřiště, 

12. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci pouze za podmínky dodržení maximálního koeficientu míry využití 

území: 15 a minimálního % ozelenění:70, 

3. pro umístění objektů a zařízení určených pro bydlení s funkcí BV na ploše Z12 bude v dalším stupni 

řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 

venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb. 
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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: 40, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 50, 

4. stavby pro rodinnou rekreaci – maximální zastavění 15 %, minimální % ozelenění: 70. 

 

 

6.2 PLOCHY REKREACE (R) 

 

* Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI 

 

A. Hlavní využití 

plochy staveb pro rodinnou rekreaci. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby pro rodinnou rekreaci, 

2. rodinné domy v zahradách, 

3. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě, 

4. zahrádková osada s možností výstavby zahrádkářských chat, 

5. produkční a rekreační zahrady, 

6. byty v nebytových domech, 

7. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě, 

8. samostatné oplocené nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. objekty řemeslných provozoven, 

2. výroba všeho druhu a sklady, 

3. bytové domy, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území 15, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 70. 
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* Rekreace - zahrádkové osady - RZ 

 

A. Hlavní využití 

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

 

B. Přípustné využití 

1. zahrádková osada s možností výstavby zahrádkářských chat, 

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

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství, 

6. skleníky do 25m
2
,   

7. bazény do 40m
2
,   

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

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

 

C. Nepřípustné využití 

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

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 15, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění: 70, 

 

 

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) 

 

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OV 

 

A. Hlavní využití  

plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro: 

 a) vzdělávání a výchovu, 

 b) sociální služby a péče o rodinu, 

 c) zdravotní služby, 

 d) kulturu, 

 e) veřejnou správu,  

 f) ochranu obyvatelstva, 

 g) lázeňství. 

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

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství.  

 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 20 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. výroba všeho druhu, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci, 

3. čerpací stanice pohonných hmot.  

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 15. 

 

* Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodu do 1 000 m
2
 zastavěné plochy, 

2. zařízení pro ubytování, stravování, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení cestovního ruchu, 

5. kynologické areály, 

6. zařízení zábavy, 

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

2. bytové domy pouze stávající, 

3. rodinné domy pouze s podílem komerčního zařízení. 

 

D. Nepřístupné využití 

1. výroba všeho druhu, 

2. bytové domy jako novostavby, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 15. 
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* Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pro tělovýchovu a sport. 

 

B. Přípustné využití 

1. sportovní areály, 

2. sportovní haly, 

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

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

5. ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

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

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné a bytové domy,  

2. stavby pro rodinnou rekreaci,  

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením,  

6. golfové hřiště včetně cvičných odpalových stanovišť. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území:  80, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, max. výška halové stavby 8 m, 

3. minimální % ozelenění: 10. 

 

 

6. 4 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S) 

 

* Smíšené obytné - venkovské - SV 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech s hospodářským zázemím doplněné obslužnou 

sférou a nerušící výrobní činností. 

 

B. Přípustné využití 

1. řemeslné provozy s bydlením,  

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

3. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů, 
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4. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně 

záhumenkového hospodářství, 

5. bytové domy,  

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

7. nerušící zařízení drobné výroby,  

8. zařízení místní správy a církve, 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

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

provozů obyvatel,  

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství.  

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1000 m
2
 zastavěné plochy, 

2. objekty ubytování do 50 lůžek,  

3. čerpací stanice pohonných hmot pouze při zachování maximálně přípustné hladiny hluku 

v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech na území obce . 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké výroby a skladů, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území 70, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 20. 

 

* Smíšené obytné – městské - SM 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech v příměstských oblastech s nerušícími službami. 

 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v bytových domech, 

2. administrativa, stravování, 

3. nevýrobní služby, 

4. zázemí turistického ruchu, 

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami, 

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

7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením, 

8. pozemky pro budovy obchodu do 1000 m
2 
 zastavěné plochy, 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

10. zařízení místní správy a církve, 

11. nerušící zařícení drobné výroby a výrobních služeb,  

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 
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13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství, 

15. zařízení zábavy. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. objekty ubytování do 60 lůžek.  

D. Nepřípustné využití 

1. provozy výroby a skladů, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 65, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 20. 

 

 

6.5 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) 

 

* Dopravní infrastruktura - silniční - DS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky rychlostních silnic a silnic I., II. a III. třídy, pozemky místních komunikací sběrných, 

2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (pozn. lesní cesty 

do 3 m součást PUPFL), 

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

4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

5. plochy automobilové dopravy (autobusové zastávky), 

6. parkoviště, odstavná stání, 

7. hromadné a řadové garáže, 

8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot, 

9. areály údržby pozemních komunikací, 

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

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

12. pozemky technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

2. polní a lesní cesty širší než 3 m. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 24 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

3. minimální % ozelenění: 5. 

 

 

6.6 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T) 

 

* Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI 

 

A. Hlavní využití 

pozemky vedení, staveb a zařízení technického vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

2. zařízení pro zásobování plynem, 

3. zařízení pro zásobování teplem, 

4. zařízení ostatních produktovodů, 

5. zařízení spojová, 

6. zařízení pro zásobování vodou, 

7. zařízení pro čištění odpadních vod, 

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

9. manipulační plochy, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv stavby sloužící jinému účelu. 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 25, 

4. jednotlivá zařízení technické infrastruktury jako lokální dominanty území do max. 40 m výšky. 

 

 

6.7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

 

* Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

 

A. Hlavní využití 

zařízení drobné výroby všeho druhu. 

 

B. Přípustné využití 

1. sklady a garáže v areálech, 

2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, 
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3. zařízení zábavy, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. řemeslné provozy všeho druhu, 

6. stavební dvory, garáže, 

7. vědecká a výzkumná pracoviště, 

8. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro hospodářská zvířata, 

9. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu, 

10. požární nádrže, vodní plochy a toky, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

2. nákupní centra do 1.500m
2
 prodejní plochy. 

3. sklady pouze při zachování maximálně přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 

prostorech staveb a venkovních prostorech na území obce. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 2 NP, maximální výška římsy halového objektu 8 m nad upraveným 

terénem. 

3. minimální % ozelenění: 10. 

 

 

6.8 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P) 

 

* Veřejná prostranství - PV 

 

A. Hlavní využití 

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

místní komunikací a se sjezdy k nemovitostem. 

 

B. Přípustné využití 

1. náměstí, náves, 

2. tržiště, 

3. pěší a obchodní ulice, 

4. místní komunikace obslužné a zklidněné v sídlech, 

5. součástí veřejných prostranství je: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) doprovodná zeleň, trávníky, 
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 c) mimolesní zeleň, 

 d) květinové záhony, 

 e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy, 

 f) chodníky, 

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

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

2. parkoviště sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

3. minimální % ozelenění: 5. 

 

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

 

A. Hlavní využití 

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

veřejnou zelení. 

 

B. Přípustné využití 

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

2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací, 

3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků, 

4. součástí veřejných prostranství je: 

a) mimolesní zeleň, 

b) vodní toky a plochy, 

c) odvodňovací otevřené strouhy, 

d) pěší chodníky, cyklostezky, 

5. dětská a víceúčelová hřiště, 

6. pozemky související dopravní infrastruktury, 

7. pozemky související technické infrastruktury, 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

2. parkoviště pouze podél komunikací. 
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D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 10, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

3. minimální % ozelenění: 80. 

 

* Veřejná prostranství - se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň- 

PX2 

 

A. Hlavní využití 

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

s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí. 

 

B. Přípustné využití 

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

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

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

3. minimální % ozelenění: 85. 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - ZV 

 

A. Hlavní využití 

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

s veřejnou zelení charakteru parku. 

 

B. Přípustné využití 

1. součástí parku jsou zejména: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) víceúčelová hřiště, pobytové loučky, dětská hřiště, 

 c) altány, 

 d) vodní toky a plochy, 

 e) udržovaný trávník, 
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 f) květinové záhony, 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová, 

 h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hippostezky, 

 i) odvodňovací otevřené strouhy, 

 j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů, 

 k) solitéry jednotlivých stromů, 

2. pozemky související dopravní infrastruktury, 

3. pozemky související technické infrastruktury, 

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území:  5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

3. minimální % ozelenění: 90. 

 

 

6.9 PLOCHY ZELENĚ (Z) 

 

* Zeleň - soukromá vyhrazená- ZS 

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby nezahrnutá 

do jiných druhů ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) sloužící k rekreaci a k 

pěstební činnosti. 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady –okrasné a užitkové zahrady, 

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

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

3. hrubé terénní úpravy, bez vlivu na hydrologické podmínky území, 

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

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

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy: 85. 

 

 

6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

 

* Plochy vodní a vodohospodářské - W 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou. 

 

B. Přípustné využití 

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

2. výstavba vodních děl, 

3. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod, 

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

5. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území, 

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

a) řeky a potoky, 

b) mokřady a mokřiny, 

c) dočasné vodní plochy, 

d) rybníky, jezera. 

7. jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability, 

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. umisťování dálkových produktovodů, 

2. vytváření bariér, 

3. zakládání skládek, 

4. snižování kvality a kvantity vod, 

5. umisťování staveb, kromě vodních děl. 

 

* Plochy vodní a vodohospodářské – se specifickým využitím – WX 

 

A. Hlavní využití 

zastavěné území kulturní krajiny vymezené pro nakládání s technickou vodou. 
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B. Přípustné využití 

1. nádrže pro jímání, zadržování a ochlazování upravené technické vody. 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky dopravní a technické infrastruktury pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území: 85, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy: 5 

 

 

6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (A) 

 

* Plochy zemědělské - NZ 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce. 

 

B. Přípustné využití 

1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná, 

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

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

druhu pozemku a způsobu využití pozemku, 

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

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

přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.), 

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

6. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití, 

7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti, 

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

rozcestníků po stávajících komunikací, 

9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny, 

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

11. zemědělská půda obhospodařovaná, 

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

13. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, 

14. pozemky související dopravní infrastruktury, 

15. pozemky související technické infrastruktury. 

 

 

 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 31 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťovaná tak,aby umožňovala racionální zemědělské 

obhospodařování území, 

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

obhospodařování zemědělských pozemků, 

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu, 

2. scelování ploch orné půdy, 

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

 

 

6.12 PLOCHY LESNÍ (L) 

 

* Plochy lesní - NL 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce. 

 

B. Přípustné využití 

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

hospodářských osnov, 

2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě, 

3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření, 

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

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, 

5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti, 

6. vymezení ploch místního ÚSES, 

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

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

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

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

přirozeně bez dřevinné vegetace, 

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

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

k nelogickému dělení lesních pozemků, 

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

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

 

D. Nepřípustné využití 

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

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

územním plánem. 

 

 

6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ (N) 

 

* Plochy přírodní – NP 

 

A.Hlavní využití 

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

 

B. Přípustné využití 

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

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

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

významu, biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na 

ostatních plochách, registrované významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 1000 

m
2
 na ostatních plochách, plochy se smluvní ochranou, plochy evropsky významných lokalit. 

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

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

4. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

5. výstavba doplňkových vybavení 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. provádět terénní úpravy podléhající povolení stavebního úřadu, odvodňování pozemků, 

2. těžba nerostných surovin, rašeliny, stěrku a písku. 

 

 

6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (H) 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území – NS… 

 

A. Hlavní využití 

plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny. 

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na: 

a)plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp, 

b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz, 

c) plochy smíšené nezastavěného území lesnické -  NSl, 

d) plochy smíšené nezastavěného území ochranné – Nso. 
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B. Přípustné využití 

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

převažujícího způsobu využití, 

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

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

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

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

kompromisním postavení,  

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

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně, 

5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

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

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

 

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp: 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

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

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

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. velkoplošné odvodňování pozemků 

2. ostatní účely využití 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.  

 

B. Přípustné využití 

1. zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská 

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

technologie hospodaření, 

2. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v nivách vodních toků, jiné pozemky 

u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie. 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení, 

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

zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy. 
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C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl 

 

A. Hlavní využití  

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.  

 

B. Přípustné využití 

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

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

2. jedná se o lesní půdu: v prvcích biokoridorů, v nivách vodních toků, ostatní pozemky u kterých není 

z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie. 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

* Smíšené nezastavěného území ochranné - NSo: 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území 

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

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

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

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

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

  ÚP vymezuje na území obce Těšovice veřejně prospěšné stavby a koridory a veřejně prospěšná 

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

prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.  
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7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

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

 

I. Etapa  

 Dopravní infrastruktura 

WD1 - obslužná komunikace v severovýchodní části obce - rozv. pl. Z4 

WD2 - sběrná komunikace s parkovištěm v jihovýchodní části obce - rozv. pl. Z11 

WD3 - rozšíření obslužné komunikace v zahrádkové osadě - rozv. pl. P4 

WD4 - účelová komunikace u zahrádkové osady v jižní části obce 

WD5 - obslužná komunikace v v severní části zahrádkové osady – rozv. pl. Z15 

 

 Technická infrastruktura 

WT1 - trafostanice TS4 v severní části obce 

WT3 - trafostanice TS5 v západní části obce 

 

II. Etapa  

 Technická infrastruktura 

WT4 – trafostanice TS6 ve východní části obce 

WT2 – trafostanice TS7 v centrální části obce 

 

 

7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170) 

 

  ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu asanace.  

  

  ÚP vymezuje na území obce tyto plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění: 

I. Etapa  

 Technická infrastruktura 

VT8 - venkovní vedení VN 22 kV v obci k TS4 

VT11 - venkovní vedení VN 22 kV v obci k TS5 

VT15 - kanalizace splašková v centrální části obce 

 

 Vybraná veřejně prospěšná opatření  

*  založení vymezených prvků ÚSES 

VU1 - založení lokálního biokoridoru č. 1 - plocha změn v krajině K1 

 

II. Etapa  

 Technická infrastruktura 

VT9 – venkovní vedení VN 22kV v obci k TS6 

VT10 – venkovní vedení VN 22kV v obce k TS7 

VT16 – STL plynovod v jižní části obce 

VT17 – vodovod pitný v jižní části obce 

VT18 – kanalizace splašková v jižní části obce 

VT19 – kanalizace splašková v rozv. pl. Z12 

 

 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 36 

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 

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

ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ 

DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 

  ÚP vymezuje na území obce Těšovice veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze 

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

asanací, M 1:5 000. 

 

 

8.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE § 101 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I MOŽNOST VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ) 

 

I. Etapa  

 Dopravní infrastruktura 

WD1 - obslužná komunikace v severovýchodní části obce - rozv. pl. Z4 

WD2 - sběrná komunikace s parkovištěm v jihovýchodní části obce - rozv. pl. Z11 

WD3 - rozšíření obslužné komunikace v zahrádkové osadě - rozv. pl. P4 

WD4 - účelová komunikace u zahrádkové osady v jižní části obce 

WD5 - obslužná komunikace v v severní části zahrádkové osady – rozv. pl. Z15 

 

 Technická infrastruktura 

WT1 - trafostanice TS4 v severní části obce 

WT3 - trafostanice TS5 v západní části obce 

 

II. Etapa  

 Technická infrastruktura 

WT4 – trafostanice TS6 ve východní části obce 

WT2 – trafostanice TS7 v centrální části obce 

 

 

8.2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE § 

101 STZ) 

 

I. Etapa  

 Veřejná prostranství 

PP1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako rozšíření parku u dětského hřiště v severní 

části obce – rozv. pl. Z1 

PP4 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části 

areálu ČOV Sokolov v západní části obce – rozv.pl. P1 

 

 

 

 

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

lze uplatnit předkupní právo: 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 37 

I. Etapa 

  Dopravní infrastruktura 

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

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

WD1 obslužná komunikace v severovýchodní části obce - rozv. 

pl. Z4 

Těšovice 1413/2 Obec Těšovice 

WD2 sběrná komunikace s parkovištěm v jihovýchodní části 

obce - rozv. pl. Z11 

Těšovice 3987/2, 3984/2, 3990/4, 3972, 3981/4, 3971, 

3981/1, 3987/2, 1401/2, 4030/1, 3982/4, 

1401/4, 1401/3, 3982/5 

Obec Těšovice 

WD3 rozšíření obslužné komunikace v zahrádkové osadě - rozv. 

pl. P4 

Těšovice 1440/1 Obec Těšovice 

WD4 účelová komunikace u zahrádkové osady v jižní části obce Těšovice 3990/1, 3984/1 Obec Těšovice 

WD5 obslužná komunikace v severní části zahrádkové osady – 

rozv.pl. Z15 

Těšovice 3999/1, 3982/5, 1401/2, 3998/188, 3998/1 Obce Těšovice 

 

  

  Technická infrastruktura 

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

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

WT1 trafostanice TS4 v severní části obce Těšovice 1331 Obec Těšovice 

WT3 trafostanice TS5 v západní části obce Těšovice 1358/22 Obec Těšovice 
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 Veřejná prostranství  

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

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

PP1 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako 

rozšíření parku u dětského hřiště v severní části obce – 

rozv. pl. Z1 

Těšovice 1331 Obec Těšovice 

PP4 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s 

ochrannou a izolační funkcí jako sanace části areálu ČOV 

Sokolov v západní části obce – rozv.pl. P1 

Těšovice 1388/2, 1388/1 Obec Těšovice 

 

 

II. Etapa 

  Technická infrastruktura 

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

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

WT2 trafostanice TS7 v centrální části obce Těšovice 1440/1 Obec Těšovice 

WT4 trafostanice TS6 ve východní části obce Těšovice 3981/1 Obec Těšovice 
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9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

  ÚP nestanovuje žádná kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

 

 

10  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

  ÚP navrhuje na území obce Těšovice tyto územní rezervy, které předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě. 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro bydlení ve východní části obce Těšovice – BV 

R2 – územní rezerva pro bydlení v jihovýchodní části obce Těšovice – BV 

 

  Územní rezervy R1 a R2 budou zapracovány do ÚP jako zastavitelné plochy bydlení změnami ÚP po 

prokázání využití 75 % součtu zastavitelných ploch bydlení v I. a II. etapě k výstavbě. 

 

 

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

DOHODOU O PARCELACI 

 

  Na území obce Těšovice se nevymezují žádné rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

 

 

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

PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A 

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

ČINNOSTI 

  

  Na území obce Těšovice se nevymezuje žádná plocha ani koridor, pro které je prověření změn jejich 

využití nezbytné ověřit v územní studii. 

 

   

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

PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 

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

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

PRO JEHO VYDÁNÍ 

 

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

rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu.  
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14  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

Rozvoj na území obce Těšovice je řešen ve dvou etapách s důrazem na I. etapu bez udání časového 

horizontu. Ve II. etapě rozvoje je navržena zastavitelná plocha bydlení Z12 a plocha přestavby bydlení 

P5. Nezbytnou podmínkou pro zahájení výstavby na těchto obou rozvojových plochách je dokončení 

příjezdové komunikace Z11  a to minimálně do fáze jejího předčasného užívání. 

 

 

15  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

  ÚP nevymezuje na území obce Těšovice žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  

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

autorizovaný architekt. 

 

 

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

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

   Textová část Územního plánu Těšovice je vypracována v rozsahu 40 stran textu včetně titulní 

strany a obsahu i včetně vložených tabulek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Grafická část Územního plánu Těšovice 

 

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

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

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

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

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

v. č. 6 Etapizace         M 1:5 000 
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Odůvodnění 

 

 

 

A. Textová část odůvodnění Územního plánu Těšovice: 

 

1  Postup při pořízení územního plánu .....................................................................................  str. č.  42 

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

krajem.......................................................................................................................................... str. č. 44 

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

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území............................................................................................................................................ str. č.54 

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

........................................................................................................................................……….  str. č. 54 

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

podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ............................................str. č. 55 

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

ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b)........................................................................................  str. č.82 

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

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.............................. str. č. 83 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 ...................................................................... str. č. 85 

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

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.............................................................. str. č. 85 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ................................................................................. str.č.85  

10.1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití ........................................... str.č.88 

10.2. Limity využití území ............................................................................................................ str.č.98 

10.3. Koncepce dopravního řešení ............................................................................................. str.č.99 

10.4. Koncepce technického vybavení ....................................................................................... str.č.102 

10.5. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ............................... str.č.109 

10.6. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění  

..................................................................................................................................................... str.č.111 

10.7. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany .....................................................................  str.č.112 

10.8. Koncepce ochrany životního prostředí...............................................................................str.č.114 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch....................................................................................................................str. č.115 

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

odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení...................................... str. č. 119 

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

pozemky určené k plnění funkce lesa.......................................................................................... str.č.119 

13.1. Důsledky navrhovaného řešení na zábor ZPF................................................................... str.č.119 

13.2. Důsledky navrhovaného řešení na PUPFL......................................................................... str.č.128 

14 Vyhodnocení koordinace využívaní území z hlediska širších vztahů v území......................str. č. 128 

15 Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění............................................................... str.č.129 

16 Vypořádání připomínek.......................................................................................................... str.č.131 
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1  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Záměr pořídit Územní plán Těšovice schválilo zastupitelstvo obce Těšovice na svém řádném 

zasedání dne 19.10.2011 usnesením č. 56/2011. Na tomto zasedání byl rovněž schválen Městský 

úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování jako pořizovatel ÚP Těšovice (dále jen 

pořizovatel) a Projekční kancelář Ing. arch. Alexandry Kaskové, Sokolovská 54, Karlovy Vary jako 

zhotovitel (dále jen zhotovitel). Zároveň byl určen zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem (dále jen 

určený zastupitel), kterým se stal místostarosta Ing. Pavel Tatýrek. 

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

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, a soulad s tímto 

postupem zajišťuje pořizovatel. 

20.10.2011 podala obec u pořizovatele žádost o pořízení ÚP Těšovice. 

V prosinci 2011 zpracoval zhotovitel doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Těšovice, které byly v lednu 

2012 předány zhotovitelem obci a pořizovateli. 

V březnu 2012 zpracoval pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, návrh zadání ÚP 

Těšovice, který dne 12.3.2012 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu, pod č.j. 22550/2011/SÚPÚP/VLPO. Zároveň pořizovatel zajistil 

zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení 

oznámení o projednávání zadání ÚP veřejnou vyhláškou, a to na úřední desce Obecního úřadu 

Těšovice a na úřední desce Městského úřadu Sokolov. Zároveň bylo ve stejné lhůtě umožněno 

nahlédnutí do návrhu zadání ÚP Těšovice na Obecním úřadu Těšovice a na Městském úřadu 

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

Těšovice a města Sokolov.  

Po skončení lhůty pro podání požadavků, podnětů a připomínek byl návrh zadání ÚP Těšovice 

pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle požadavků dotčených orgánů, 

podnětů a připomínek. 

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

1179/ZZ/12 ze dne 30.3.2012 nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení ÚP Těšovice na životní 

prostředí, ani na zpracování variantního řešení.  

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

995/ZZ/12 ze dne 13.3.2012 byl vyloučen vliv Návrhu zadání ÚP Těšovice na soustavu Natura 2000. 

Upravené zadání bylo pořizovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dne 14.5.2012 

předloženo Zastupitelstvu obce Těšovice ke schválení. 

Zastupitelstvo obce Těšovice dne 14.5.2012 projednalo a usnesením č. 60/2012 schválilo upravené 

zadání ÚP. 

Pořizovatel předal dne 22.5.2012 pod č. j. 45594/2012/SÚPÚP/VLPO schválené zadání ÚP Těšovice 

zhotoviteli, spolu se žádostí o zahájení prací na návrhu ÚP Těšovice. 

Konečný návrh ÚP Těšovice byl zhotovitelem vyskladněn a předán v lednu 2013. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona dne 28.1.2013, 

pod č.j. 8541/2013/SÚPÚP/VLPO oznámil konání společného jednání k návrhu ÚP Těšovice, které 

proběhlo dne 7.3.2013 na Obecním úřadu Těšovice. 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 návrh 

ÚP Těšovice a zajistil zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od 

doručení návrhu veřejnou vyhláškou, a to na internetové adrese obce Těšovice a na internetové 

adrese města Sokolov. Zároveň bylo ve stejné lhůtě umožněno nahlédnutí do návrhu ÚP Těšovice na 
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Obecním úřadu Těšovice a na Městském úřadu Sokolov. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední 

desce Obecního úřadu Těšovice a na úřední desce městského úřadu Sokolov. 

Po uplynutí lhůt pro podání stanovisek a připomínek zaslal pořizovatel dne 21.5.2013, 

pod č.j. 48850/2013/OSÚP/VLPO Krajskému úřadu Karlovarského kraje 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. 595/RR/13-2 dne 7.6.2013. 

Pořizovatel předal dne 25.06.2013 pod č. j. 57220/2013/OSÚP/VLPO zhotoviteli podklady pro úpravu 

návrhu ÚP Těšovice před řízením o územním plánu. Ministerstvo dopravy ČR, jako dotčený orgán 

doporučil ve svém stanovisku prověřit možnost připojení místní komunikace Z11 do okružní křižovatky 

u čerpací stanice ÖMV v Sokolově, v souvislosti s parametry této okružní křižovatky. Na základě 

tohoto stanoviska nechal zhotovitel zpracovat Technickou studii na záměr: „Napojení komunikace 

z Těšovic do okružní křižovatky v ul. K. H. Borovského v Sokolově – exit č. 141 ze sil. R/6“ 

(zpracovatel Ing. Olga Havlíková, Karlovy Vary). V této studii byly navrženy dvě varianty úpravy 

okružní křižovatky. Dne 6.3.2014 byl pod č.j. 19674/2014/OSÚP/VLPO zhotoviteli předán upřesňující 

pokyn pro úpravu návrhu – výběr varianty úpravy okružní křižovatky.  

Dne 9.4.2014 schválilo zastupitelstvo obce Těšovice usnesením č. 73/2014 změnu určeného 

zastupitele. Novým určeným zastupitelem se stal p. Jan Wiedermann. 

Upravený návrh ÚP Těšovice byl zhotovitelem vyskladněn a předán v červnu 2014. 

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

ÚP Těšovice. Dne 10.6.2014 oznámil pod č.j. 46185/2014/SÚPÚP/VLPO dotčeným orgánům a 

sousedním obcím termín a místo konání veřejného projednání a dne 26.6.2014 doručil veřejnou 

vyhláškou oznámení o termínu  a místě konání veřejného projednání veřejnosti, a zároveň upravený a 

posouzený návrh ÚP Těšovice. Zároveň bylo umožněno nahlédnutí do upraveného a posouzeného 

návrhu ÚP Těšovice na Obecním úřadě Těšovice a Městském úřadě Sokolov, a na jejich 

internetových stránkách. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu 

Sokolov a Obecního úřadu Těšovice. 

Dne 30.7.2014 se na Obecním úřadě Těšovice konalo veřejné projednání o upraveném 

a posouzeném návrhu ÚP Těšovice, spolu s odborným výkladem, který podal zhotovitel. Pořizovatel 

seznámil přítomné s možností uplatňování připomínek, námitek a stanovisek, a termínem pro jejich 

uplatnění. 

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

vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy Návrh rozhodnutí 

o námitkách uplatněných k upravenému a posouzenému návrhu ÚP Těšovice. Tento návrh zaslal 

pořizovatel dne 26.8.2014 pod č.j. 67521/2014/OSÚP/VLPO dotčeným orgánům a Krajskému úřadu 

Karlovarského kraje, jako nadřízenému správnímu orgánu územního plánování, spolu se žádostí o 

stanovisko. 

Na veřejném zasedání ZO dne 30.10.2014 byl usnesením č. 79/2014 potvrzen ve funkci určeného 

zastupitele p. Jan Wiedermann. 

Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil Návrh rozhodnutí o námitkách podle 

stanovisek dotčených orgánů a dne 10.11.2014 předal pod č.j. 93278/2014/OSÚP/VLPO zhotoviteli 

podklady pro úpravu návrhu ÚP Těšovice po veřejném projednání, spolu se žádostí o konečnou 

úpravu ÚP Těšovice. 
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2  VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 

* Politika územního rozvoje ČR 2008, schválena vládou ČR 20. 7. 2009 usnesením č. 929 (PÚR 

ČR 2008) 

  Území obce Těšovice leží v rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, které je vymezeno: území obcí 

z ORP Karlovy Vary (bez obcí v jižní a severní části a bez vojenského újezdu Hradiště), Ostrov (bez 

obcí v severní části), Sokolov (jen obce ve východní části).  Důvody vymezení: Území ovlivněné 

rozvojovou dynamikou krajského města Karlovy Vary při spolupůsobení vedlejšího centra Ostrov. 

Rozvojovou oblast charakterizuje silná koncentrace obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž 

převážná část má republikový význam (lázeňství má mezinárodní význam); podporujícím faktorem 

rozvoje je poloha na rychlostní silnici R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR.  

  Pro územní plánování na správním území Těšovic nevyplývá z této skutečnosti žádný úkol. 

  Území obce Těšovice je dotčeno koridorem konvenční železniční dopravy ŽD3 – koridor Cheb – 

Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem, který zpřesňují ZÚR KK mimo řešené území 

obce. Dále je území obce Těšovice dotčeno koridorem technické infrastruktury E2 pro novou trasu 

elektrického vedení ZVN 400 kV mezi elektrickými stanicemi Vítkov a Vernéřov, který zpřesňují ZÚR 

KK mimo řešené území obce. 

  Území obce Těšovice neleží v žádné rozvojové ose, v žádné specifické oblasti, v žádné ploše 

dopravní ani technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR 2008. 

  PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území: 

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

včetně   urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 

jedinečné urbanistické struktury území, struktury sídelní a jedinečné kulturní krajiny, které 

jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, 

např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých 

případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba 

chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, 

který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby 

byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní  a užitné hodnoty. Brání upadání venkovské 

krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

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

historicky významné stavby, chrání zbytky zachované urbanistické struktury obce Těšovice, 

respektuje Těšovickou tvrz a dochované zemědělské usedlosti. ÚP chrání přírodní hodnoty území, 

zejména menší rybníky v jižní části území obce, údolní nivu řeky Ohře a ostatních toků, lesní 

masivy v severní a východní části území obce. 

  Vymezením prvků ÚSES přispívá ÚP ke zvýšení ekologické stability území.  

  Do severní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupně II.B přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, kterou ÚP respektuje. 

  Jsou respektovány přírodní lesní oblast – LO2 – podkrušnohorská pánev a  rekreační krajinná 

oblast Lázeňský trojúhelník vymezené v ZÚR KK nacházející se na celém území obce Těšovice. 

  Dále je respektováno místo krajinného rázu Nové Sedlo nacházející se v severozápadní části 

obce. 
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  ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních ploch obce, která se bude i nadále rozvíjet jako 

polyfunkční obytně rekreační obec. Výrobní plocha je stabilizována v severní části řešeného 

území. 

 

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

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 

mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potencionální důsledky a 

navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 

segregace nebo snížení její úrovně. 

  ÚP zamezuje prostorové sociální segregaci rozvojem obce, stabilizací dostačujícího dopravního 

propojení a napojení na silnici III. třídy, která je dále již mimo řešené území bezprostředně 

napojena na rychlostní silnici R6. Do řešeného území zasahuje sjezd z rychlostní silnice R6, který 

je součástí mimoúrovňové křižovatky rychlostní komunikace R6 (Cheb – Karlovy Vary) a silnice 

III/2099 (Sokolov – Loket). ÚP výrazně zlepšuje dopravní obslužnost území obce návrhem sběrné 

komunikace Z11, která zlepší dopravní dostupnost jihovýchodní části obce. Sběrná komunikace je 

napojena jako pátý paprsek na okružní křižovatku u ČSPHM v ulici K. H. Borovského umístěnou 

mimo řešené území. Dle provedené územní studie Ing. O. Havlíkové bude nutno stávající okružní 

křižovatku na území města Sokolov upravit a to přebudováním okružní křižovatky na eliptickou. 

Návrhem nové sběrné komunikace se sníží průjezd historickou částí obce.        

 ÚP zachovává prostupnost krajinou stabilizací účelových cest. ÚP neřeší žádnou specifickou 

plochu bydlení pro sociálně slabé obyvatele. 

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

kontaktů. ÚP stabilizuje zahrádkovou osadu ve východní části obce. ÚP navrhuje rozvojovou 

plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark v jižní části 

obce ve vazbě na rozsáhlé rozvojové plochy bydlení a cíleně tak zajišťuje příznivé životní 

prostředí v obci.  

 

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

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 

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

je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 

hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 

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

os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

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

požadavky přispějí k vytvoření rozvojových ploch pro bydlení a volnočasové aktivity. V ÚP je 

v minimálním rozsahu řešen požadavek na vytvoření ploch pro nové pracovní příležitosti spojený 

s bydlením. Vzhledem k bezprostřední návaznosti řešeného území na sousední město Sokolov 

nevytváří ÚP plochy pro nové pracovní příležitosti bez vazby na bydlení. ÚP navrhuje rozvojové 

plochy smíšené obytné – městské v centrální části obce v návaznosti na OÚ (P3), plochy smíšené 

obytné – venkovské ve vazbě na historickou zástavbu obce (Z5, Z6). ÚP přebírá velký rozsah 

rozvojových dosud nezastavěných ploch dle ÚPO. 

  ÚP hledá komplexní řešení a navrhuje veřejná prostranství charakteru parku (Z1 a Z9) 

v návaznosti na plochy bydlení pro zlepšení příznivých podmínek pro bydlení v obci. 
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  Celé území obce leží v rekreační krajinné oblasti Lázeňský trojúhelník, severovýchodní část 

řešeného území leží v místě krajinného rázu Nové Sedlo. V severní části řešeného území se 

nachází nadregionální biokoridor K40 Amerika – Svatošské skály vymezený v ZÚR KK.  

  Na území obce Těšovice se nachází převážně extenzivně využívaná zemědělská půda. Lesní 

porosty se nacházejí především okolo Těšovického vrchu v severní části obce. 

  Na území obce se nenachází žádný zemědělský areál. ÚP zachovává stávající podmínky 

extenzivní zemědělské výroby na území obce.  

 

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

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 

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

územích. 

  ÚP stabilizuje v severní části obce plochu výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a 

navrhuje rozvojovou plochu smíšenou obytnou – městskou ve vazbě na OÚ. Další požadavky na 

vytváření pracovních příležitostí v obci nejsou, vzhledem ke skutečnosti, že obec Těšovice 

bezprostředně navazuje na území města Sokolov, obyvatelé obce Těšovice tak využívají 

hospodářské zázemí na území města Sokolov. 

  ÚP vytváří návrhem rozvojové plochy smíšené obytné - městské (P3) a smíšených obytných - 

venkovských (Z5, Z6) podmínky pro vznik nových pracovních míst v obci. 

 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství  mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 

konkurenceschopnost. 

  ÚP zachovává sídelní strukturu území. ÚP posiluje dopravní dostupnost jihovýchodní části území 

návrhem sběrné komunikace napojené na okružní křižovatku u ČSPHM v ulici K. H. Borovského 

mimo řešené území. V jižní části obce do území zasahuje sjezd z rychlostní komunikace R6.  

  ÚP rozvíjí obec Těšovice jako polyfunkční obytně rekreační obec v návaznosti na území města 

Sokolov. 

     

 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívaní opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 

využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 

úsporné v nárocích na veřejné rozpočty a dopravu a energie, které koordinací veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 

udržitelný rozvoj území. 

  ÚP přebírá rozsah navrhovaných ploch z ÚPO Těšovice, neboť tyto plochy nejsou dosud 

zastavěné a nový ÚP nemění koncepci rozvoje území. ÚP výrazně navyšuje rozvojové plochy pro 

bydlení v návaznosti na ZÚ. ÚP využívá v co největší míře dosud nevyužité území v ZÚ.  ÚP 

navrhuje 5 ploch přestavby: plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a 

izolační funkcí jako sanace a revitalizace části areálu ČOV Sokolov v západní části obce, plocha 

občanského vybavení jako přestavba nevyužívaného obecního parku severně od OÚ, plocha 

smíšená obytná jako přestavba objektu drobné výroby u OÚ, plocha veřejného prostranství jako 

rozšíření místní komunikace v zahrádkové osadě, plocha bydlení jako přestavba zahrádkové 

osady. 
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  Rozvoj obce zasahuje kulturní krajinu v těsné blízkosti zastavěného území. Tento zábor kulturní 

krajiny je však řešen v jihovýchodní části až ve II. etapě na kvalitních půdách II. třídy ochrany, 

neboť se nelze těmto půdám vyhnout. Bez vazby na zastavěné území v kulturní krajině ÚP 

nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu. V kulturní krajině ÚP navrhuje jednu plochu změn v krajině 

jako opatření k založení prvků ÚSES (K1). 

 

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

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

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

respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 

prostředí, zejména formou důsledné ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 

prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 

Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 

stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí 

krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 

v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 

územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 

cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

  Zastavitelné plochy byly korigovány ve vztahu ke kvalitní ZPF zejména I. a II. třídy ochrany jako 

jedné z rozhodujících hodnot území, rozvojové plochy jsou navrhovány na méně kvalitním ZPF. 

Ve vazbě na stávající urbanistickou koncepci jsou vybrané rozvojové plochy navrhovány i na 

půdách s I. a II. třídou ochrany ZPF a to na severu část rozvojové plochy Z6 v údolní nivě řeky 

Ohře a na jihovýchodě obce ve II. etapě. Zábor ZPF I. třídy ochrany v obci je minimální, jedná se 

o část rozvojové plochy smíšené obytné (Z6). Tato část plochy zasahuje do záplavového území 

Q100 řeky Ohře. Skutečné možnosti zástavby na této části pozemku jsou tedy omezeny limity 

využití území, a je velice pravděpodobné, že tato část plochy na I. třídě ochrany ZPF nebude 

nikdy zastavěna. Zábor na ZPF II. třídy ochrany v ploše Z12 je řešen na základě požadavku obce, 

vzhledem k rozvoji urbanistické koncepce a v návaznosti na vybudovanou okružní křižovatku u 

ČSPHM v ulici K. H. Borovského na území sousedního města Sokolov a napojení těchto 

rozvojových ploch prostřednictvím navrhované sběrné komunikace (Z11) na území obce 

Těšovice, která významně zlepší dopravní obslužnost jihovýchodní části obce v lokalitě U Staré 

cesty.  

ÚP zohledňuje vydaná ÚR v plném rozsahu a rovněž ÚPO. 

  ÚP vymezuje ucelený systém ÚSES, chrání PUPFL jako nezastavěnou krajinu a přiměřeně 

chrání zemědělský půdní fond. ÚP navrhuje zastavitelnou plochu veřejného prostranství – veřejná 

zeleň – parky (Z1), na pozemcích určených k funkci lesa a na zemědělském půdním fondu. Tato 

plocha neovlivní negativně funkci PUPFL. Dále ÚP navrhuje část plochy dopravní infrastruktury – 

silniční (Z11) na pozemcích PUPFL, které jsou však dle stávajícího skutečného stavu již 

odlesněny v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R6. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 

nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 

v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 

území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy: 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 48 

cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 

měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj 

lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

  ÚP stabilizuje v obci plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru parku 

v severní (Z1) a západní části obce (Z9).  

  ÚP navrhuje rozvojovou plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační 

funkcí jako sanace části areálu ČOV Sokolov v západní části obce. Navržené plochy veřejné 

zeleně citlivě doplní stávající mozaiku lesů a mimolesní zeleně v příměstské krajině v těsném 

sousedství průmyslového města Sokolov. 

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu (např. cykloturistiku, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 

hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 

turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hippo). 

  ÚP, zcela v souladu se stávajícími kulturními a přírodními hodnotami především zemědělsky ale i 

lesnicky využívané krajiny vytváří přiměřené podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Rozvoj 

cestovního ruchu využívá potenciálu Těšovické tvrze jako nemovité kulturní památky značené 

turistické trasy. Ve východní části území obce v blízkosti pravého břehu řeky Ohře se nachází 

Těšovický vodopád. Pod vodopádem se nachází historický hraniční mezník Falknovského a 

Nosticovského panství se znamením kotvy. ÚP navrhuje v západní a severní části obce plochy 

veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v návaznosti na plochy bydlení. ÚP 

stabilizuje v jižní části obce u vodních ploch a v severní části obce veřejná prostranství s veřejnou 

zelení. 

  ÚP stabilizuje síť polních cest v kulturní krajině. V těsném kontaktu pěší turistické trasy řeší ÚP 

sanaci části areálu sokolovské ČOV a následnou výsadbu mimolesní zeleně s ochrannou a 

izolační funkcí. 

 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území z kvalitněji 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 

fragmentace krajiny. Je – li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a 

kapacitních silnic, jejich trasy, jsou – li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby 

byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 

  ÚP přebírá a stabilizuje v jižní části řešeného území sjezd z rychlostní silnice R6. 

  ÚP stabilizuje průběh silnice III. třídy č. 00630 na území obce. ÚP posiluje dopravní dostupnost 

jihovýchodní části území v lokalitě U Staré cesty návrhem sběrné komunikace napojené na 

okružní křižovatku u ČSPHM v ulici K. H. Borovského mimo řešené území. Tato okružní 

křižovatka se musí pro napojení nové sběrné komunikace jako pátého paprsku okružní křižovatky 

rozšířit do oválného tvaru. 

    ÚP zabraňuje další fragmentaci krajiny tím, že navrhuje nové trasy inženýrských sítí v souběhu 

s komunikacemi, ať už stávajícími nebo nově navrhovanými.  
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(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 

veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 

výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 

infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 

plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 

hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro enviromentalně šetrné 

formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

  ÚP přebírá a stabilizuje v jižní části řešeného území sjezd z rychlostní silnice R6. 

  ÚP stabilizuje průběh silnice III. třídy č. 00630 na území obce.  

  ÚP ve vazbě na krajskou koncepci rozvoje cykloturistiky nemění podmínky pro cykloturistiku - na 

území obce Těšovice se nenachází žádné cyklostezky ani cyklotrasy, ÚP nové cyklostezky ani 

cyklotrasy nenavrhuje dle požadavku obce, neboť páteřní cyklotrasa podél řeky Ohře nadmístního 

významu vede podél levého břehu řeky Ohře mimo řešené území. 

 

  (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 

pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 

určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území s o hledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 

k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 

podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování účinků povodní. 

  Severozápadní hranici řešeného území obce Těšovice tvoří řeka Ohře, která má stanovenou 

aktivní zónu záplavového území a stanovené záplavové území pro stoletou vodu Q100. 

V severozápadní části obce se nachází území zvláštní povodně pod vodním dílem Jesenice, 

Skalka, Horka. 

  ÚP navrhuje v severní části obce v záplavovém území řeky Ohře rozvojovou plochu veřejného 

prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí jako sanace a rekultivace části areálu 

ČOV Sokolov (P1), v rozvojové ploše je nutno respektovat výšku povodňových průtoků. Dále ÚP 

řeší rozvojovou plochu smíšenou obytnou – venkovskou (Z6), rozvojovou plochu občanského 

vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (P2) do kterých záplavové území řeky Ohře 

zasahuje pouze okrajově a zásadně neovlivní rozvoj v těchto rozvojových plochách. Hranice 

záplavového území řeky Ohře bude v plochách Z6 a P2 respektována a rozvojové plochy 

nebudou ovlivňovat průtok přívalových vod. 

  ÚP dostatečně respektuje údolní nivy jako nezastavěné území. 

 

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

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby v území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod. 

  ÚP navrhuje v severní části obce v záplavovém území řeky Ohře rozvojovou plochu veřejného 

prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části areálu ČOV 

Sokolov (P1), v rozvojové ploše je nutno respektovat výšku povodňových průtoků. Dále ÚP řeší 

rozvojovou plochu smíšenou obytnou – venkovskou (Z6), rozvojovou plochu občanského 
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vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (P2) do kterých záplavové území řeky Ohře 

zasahuje pouze okrajově a zásadně neovlivní rozvoj v rozvojových plochách. V těchto rozvojových 

plochách bude hranice záplavového území řeky Ohře respektována a tyto plochy nebudou 

ovlivňovat průtok přívalových vod. 

   

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž 

podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 

regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 

zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) 

v dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 

efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako 

řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

  ÚP přebírá a stabilizuje v jižní části řešeného území sjezd z rychlostní silnice R6. ÚP stabilizuje 

průběh silnice III. třídy č. 00630 na území obce.  

  ÚP navrhuje rozvojovou plochu jako plochy dopravní infrastruktury – silniční pro sběrnou 

komunikaci s parkovištěm v jihovýchodní části obce (Z11) a dále pro další místní komunikaci 

(Z15) napojující se na Z11 a vedenou směrem do obce. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy veřejných prostranství  jako obslužnou komunikaci v severní části 

obce (Z4) a jako rozšíření obslužné komunikace v zahrádkové osadě (P4). 

  Nově navrhované obslužné místní komunikace v jižní části obce jsou řešeny jako součást plochy 

bydlení – v rodinných domech – venkovské (Z12) graficky jsou prezentovány na příloze B..  

  ÚP stabilizuje rozsáhlé plochy garáží v jižní části řešeného území jako plochy dopravní 

infrastruktury – silniční. 

   ÚP zachovává a dále rozšiřuje koncepci zásobování území obce pitnou vodou veřejným 

vodovodem zásobeného ze skupinového vodovodu Horka s využitím vodovodního systému 

Sokolova. ÚP zachovává a dále rozšiřuje stávající systém likvidace splaškových vod obce v ČOV 

Sokolov.  

      ÚP respektuje venkovní vedení VVN 110 kV procházející přes západní část řešeného území. 

  ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem 

trafostanic a venkovním vedením VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný 

příkon.  

  ÚP respektuje trasu VTL plynovodu v jihozápadní a jihovýchodní části obce.   

  ÚP zachovává a dále rozšiřuje koncepci plynofikace  území obce Těšovice STL plynovodem 

z regulační stanice VTL/STL umístěné v jihozápadní části obce.  

  ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny, větrné elektrárny ani žádné specifické výrobní 

rozvojové plochy určené výhradně pro umístění fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely 

mohou být umisťovány na území obce pouze na střechy a fasády objektů. 
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(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků 

na veřejnou infrastrukturu. Návrh na ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 

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

  Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků obce Těšovice a vytváří do 

budoucna dobré a dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce v návaznosti na 

město Sokolov. ÚP chrání stávající veřejná prostranství v obci a vymezuje je jako veřejná 

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

využitím - veřejná zeleň -  ochranná a izolační zeleň,  veřejná prostranství -  veřejná zeleň – 

parky. ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, plochy dopravní 

infrastruktury – silniční. ÚP navrhuje plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura pro 

dům s pečovatelskou službou. ÚP stabilizuje plochy technické infrastruktury, stabilizuje a navrhuje 

trasy inženýrských sítí. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 

vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu 

umožňující  účelné propojení plochy bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, 

veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí. 

Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 

podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. 

  ÚP přebírá a stabilizuje v jižní části řešeného území sjezd z rychlostní silnice R6. ÚP stabilizuje 

průběh silnice III. třídy č. 00630 na území obce. ÚP posiluje dopravní dostupnost jihovýchodní 

části území v lokalitě U Staré cesty návrhem sběrné komunikace napojené na okružní křižovatku 

u ČSPHM v ulici K. H. Borovského mimo řešené území. Pro napojení této nové sběrné 

komunikace na okružní křižovatku v ul. K.H. Borovského musí být stávající okružní křižovatka 

rozšířena na oválný tvar. 

  Rozvojové plochy jsou napojeny na stávající systém místních komunikací přímo nebo 

prostřednictvím nově navržených místních komunikací. Pro pěší jsou zapracovány stávající či 

nově navržené účelové komunikace. Podmínky hromadné autobusové dopravy ÚP nemění. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i 

v budoucnosti. 

  ÚP řeší rozvoj koncepce zásobování území pitnou vodou a likvidaci splaškových vod v souladu 

se ZÚR KK a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. Tímto řešením je 

zabezpečena a dostatečně vyvážena vysoká kvalita života obyvatel obce i do výhledu. 

   

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi. 

  ÚP nenavrhuje žádné specifické plochy výroby určené výhradně pro umístění FVE. ÚP neřeší na 

území obce ani žádnou MVE ani VTE z důvodu přírodních a kulturních hodnot území obce. 

Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na území obce pouze na střechy a fasády objektů. 
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(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 

znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské 

struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch 

přestavby. 

  Kvalita bytového fondu v obci je velmi dobrá, v zástavbě v naprosté většině převládají soukromé 

rodinné domy, které většinou již prošly rekonstrukcí včetně zateplení fasády a výměny oken. 

  ÚP vymezuje na území obce sanaci části areálu ČOV Sokolov v západní části obce jako plochu 

přestavby veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí. 

  ÚP dále vymezuje v  obci další plochy přestavby, které zhodnotí nevyužívané území především 

na plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení,  plochu smíšenou obytnou – 

městskou. Rozvojová plocha veřejného prostranství rozšiřuje místní komunikaci v zahrádkové 

osadě. 

  ÚP řeší rozvojovou plochu bydlení jako přestavbu zahrádkové osady v jihovýchodní části obce. 

 

  ÚP Těšovice je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.09.2010 usnesením č. ZK 223/09/10: 

* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), vydány 16. 9. 2010 s nabytím 

účinnosti dne 16. 10. 2010 

a) priority ZÚR KK: 

  Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují 

republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR 2008. 

 

 ÚP Těšovice naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území: 

1 Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud 

možno mimo chráněná území nebo využíváním ploch přestavby bez přílišného narušení jejich 

chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy hospodářského rozvoje a 

sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje), 

1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro 

sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a chráněné 

hodnoty sídel, 

1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto 

hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené sídelní 

struktury, tradiční obraz městských a vesnických jídel v krajině a kulturní památky. Pokud je tato 

struktura nenávratně přeměněna, například jako následek těžby nerostných surovin, navrhovat 

specifická řešení nové krajiny a urbanistické struktury, která přinesou do území nový potenciál 

hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje, 

2 Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů 

s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací, 

2.2 zlepšení podmínek pro kooperaci území s jinými oblastmi v ČR i v zahraničí, a to zkvalitněním 

veřejné infrastruktury, zejména dopravní, 
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3 Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

3.1 hospodárně využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů), 

 

 ÚP Těšovice přiměřeně naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje 

pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

1 Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

1.3 vytváření podmínek pro zmenšení sociálního napětí ve vztahu k menšinám, které by měly být 

integrovány do většinové společnost – mj. prostřednictvím kultivace urbánního prostředí, 

 

2 Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

2.3 podpora center sídelní struktury v rozvojových oblastech a rozvojových osách s cílem zajistit pro 

jejich rozvoj dostatek zastavitelných i přestavbových ploch; spolupráce mezi urbánními a venkovskými 

prostory zkvalitněním veřejné infrastruktury, zejména dopravní, s akcentem na sítě veřejné hromadné 

dopravy šetrné k životnímu prostředí, 

2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se 

zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy 

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné plochy 

pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní, lyžařské, 

hippostezky), 

2.12 vytváření podmínek pro přizpůsobování zemědělství a lesnictví místním specifikům. 

 

3 Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

3.3 vytváření podmínek pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

(zvyšování retenčních schopností krajiny: návrh protierozních opatření, omezení umísťování 

zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné minimum, návrh opatření protipovodňové 

ochrany a ploch potřebných k rozlivům povodní, apod.). 

3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny – 

důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ale i zák. č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, 

3.5 ochrana přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 

 

 

  Ostatní priority územního plánování stanovené v ZÚR KK ÚP nenaplňuje, neboť se netýkají 

řešeného území. 

 

b) Území obce Těšovice leží v rozvojové oblasti nadmístního významu OB12 Karlovy Vary vymezené 

v PÚR ČR 2008 a zpřesněné v ZÚR KK. Území charakterizuje silná koncentrace obyvatelstva a 

ekonomických činností, z nichž převážná část má republikový význam, podporujícím faktorem je 

poloha na již zbudované rychlostní silnici R6. ÚP respektuje podmínky pro rozhodování o změnách v 

území v oblasti OB 12: 

 minimalizuje negativní dopady změn ve využití území na životní prostředí, na přírodní, kulturní 

a civilizační hodnoty v území, 

 vytváří předpoklady pro restrukturalizaci nabídky pracovních příležitostí v důsledku 

chystaného ukončení těžby. 

c) Území obce Těšovice neleží ve specifické ploše ani v koridoru nadmístního významu vymezené 

v ZÚR KK. 
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d) Na území obce Těšovice vymezuje ZÚR KK veřejně prospěšnou stavbu, do území zasahuje sjezd 

z rychlostní silnice R6, která je vymezená v ZÚR KK jako VPS D03  – silnice R6 – stavba rychlostní 

silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr – stavba je již zrealizována. 

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

 - VPO U.112 – nadregionální biokoridor funkční č. 40 Amerika – Svatošské skály, 

 - VPO U.43 – regionální biocentrum funkční č. 1141 Údolí Ohře – dle podrobných průzkumů a 

následného zpřesnění hranice regionálního biocentra č. 1141 do podrobnosti katastrální mapy 

projektant ÚP zjistil, že průběh RBC č. 1141 nezasahuje do řešeného území, 

f) ÚP zohledňuje a zapracovává limity využití území nadmístního významu vyplývající ze ZÚR KK, 

zejména: 

- nadregionální biokoridor č. K40, 

- záplavové území Q100 řeky Ohře, 

- aktivní zóna záplavového území řeky Ohře, 

- OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary, 

- plynovod VTL, DN 100 – BP = 15 m, OP = 4 m, DN 250 – BP = 20 m, OP = 4 m, 

- venkovní vedení VVN 110 kV, OP = 12 m, 

- vodovod skupinový, OP = 1,5 m, 

- rychlostní silnice R6, OP = 100 m. 

 

 ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK. 

 

 ÚP zohledňuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. 

 ÚP zohledňuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 ÚP zapracovává přiměřeně dosud nezastavěné rozvojové ÚPO Těšovice. 

 

 

3  VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 

A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

  Územní plán Těšovice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18     

a   § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 

  Zpracovaný ÚP Těšovice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na 

území spravovaném obcí Těšovice. 

  V územním plánu navržený rozvoj obce Těšovice nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při 

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

rozhodování v území. 

 

 

4  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

  ÚP Těšovice byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle 

příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
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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 PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

  ÚP Těšovice byl zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

V průběhu pořizování návrhu ÚP Těšovice nebyl řešen žádný rozpor mezi pořizovatelem a dotčenými 

orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem. 

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

plánu Těšovice, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány hájí, jsou 

v návrhu ÚP respektovány a zohledněny. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po společném jednání o návrhu územního plánu 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: OD/10004/2013/Me ze dne 05.02.2013 

Stanovisko 

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

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

potřeby řízení ve věci „Návrh Územního plánu Těšovice“ sděluje, že s tímto souhlasí. 

Pro úplnost pouze dodává, že v rámci projednání návrhu bude nutné vzít v úvahu ochranné pásmo 

komunikace R6 v jižní části – sjezd z R6 na silnici III/2099 v majetku Ministerstva dopravy ČR a hlavní 

páteřní komunikaci III/00630 protínající celou obec od hranice se Sokolovem ve směru na Královské 

Poříčí. Pro případný zásah do tělesa komunikace III/00630 v majetku Karlovarského kraje bude nutné 

předchozí stanovisko správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje a našeho silničního správního úřadu. 

Karel Merxbauer, silniční hospodářství 

 souhlasné stanovisko 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor výkonu státní správy IV – pracoviště Ústí nad Labem 

Mírové náměstí 3129/36, 401 01 Ústí nad Labem 

Zn.: 177/530/13; 6170/ENV/13 ze dne 05.02.2013 

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Těšovice 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 29.1.2013 od Městského 

úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu) o společném jednání o návrhu Územního plánu Těšovice 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, 
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konkrétně těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 

zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů 

územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci 

je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 

o geologických pracích. 

K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných 

surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou výše uvedené zájmy v návrhu 

Územního plánu Těšovice respektovány (viz. odůvodnění na str. 88-89). 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

 bez připomínek 

 

Ministerstvo obrany 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 

Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré Město 

Č.j.: MOCR 5070-1 / 64907 - ÚP/2013 - 7103/44 ze dne 27.02.2013 

Věc: Návrh územního plánu Těšovice 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu 

Územního plánu Těšovice. 

Ministerstvo obrany, zastoupené Ing. Alešem MECNEREM, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební 

správy Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

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

s předloženým „Návrhem územního plánu Těšovice“. 

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

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

Kontaktní osoba: Ing. Kohout – telefon 973 340 200; IDS: hjyaavk 

Ing. Aleš MECNER, ředitel 

 souhlasné stanovisko 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: 3632/13/31100 ze dne 25.03.2013 

Věc: Návrh územního plánu Těšovice 

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 odst. 2 

stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

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

plánu souhlasíme. 

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

 souhlasné stanovisko 
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Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zn.: 887/ZZ/13 ze dne 28.03.2013 

Návrh územního plánu Těšovice - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 28.1.2013 

Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Těšovice a k tomuto vydává následující 

stanovisko:  

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

 stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš) 

K návrhu nemáme připomínky. K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

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

prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 1179/ZZ/12 ze dne 30. 03. 2012 s tím, 

že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů 

Územního plánu Těšovice na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

 DO nemá požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP Těšovice na životní prostředí, ani na 

zpracování variant 

 

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

Bez připomínek 

 bez připomínek 

 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová) 

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci (k 

návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Sokolov, odbor životního 

prostředí. 

 stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Těšovice 

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 
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místě společného jednání o návrhu Územního plánu Těšovice a výzvu pro uplatnění stanoviska ve 

lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které se koná dne 7. 3. 2013.  

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

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

zákon), posoudil dokumentaci návrhu Územního plánu Těšovice podle zákona a s ohledem na postup 

k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) při zpracování a projednávání 

územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška).  Rovněž bylo 

přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. 

OOLP/1067/96 a metodickému doporučení „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na ZPF v územním plánu“ z července 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu územního plánu, jejímž projektantem je autorizovaný 

architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování listopad 2012, doplnění podkladů pro 

stanovisko pořizovatelem po společném jednání o návrhu č.j. 25909/2013/OSÚP/VLPO ze dne 

14.3.2013, stanoviska krajského úřadu k návrhu zadání Územního plánu Těšovice č.j. 1179/ZZ/12 ze 

dne 30. 3. 2012. Dále stanoviska orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Sokolov 

č.j. 29822/2013/OŽP/EVBR ze dne 26. 3. 2013. 

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích 

ZPF řešeným v návrhu Územního plánu Těšovice na základě posouzení předložené dokumentace, 

s přihlédnutím ke stanovisku Městského úřadu Sokolov uplatňuje z hlediska ochrany ZPF následující 

stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona:  

1. Ve výměře předložené k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je v navrhovaném 

řešení cca 20,92 ha půdy (část rozvojových ploch je převzata z platného územního plánu). 

Výměra navrhovaného záboru zemědělské půdy je 11,48 ha, z toho v I. etapě o výměře 

10,32 ha a ve II. etapě o výměře 1,16 ha. Z toho 8,62 ha je předpokládané odnětí pro funkční 

využití bydlení, 0,25 ha pro funkční využití občanská vybavenost, 0,65 ha pro funkční využití 

doprava, 1,95 ha pro funkční využití veřejné prostranství. Podstatná část záboru zemědělské 

půdy cca 5,98 ha je navrhována na plochách II. třídy ochrany (52 % z celkové rozlohy), 

4,64 ha IV. třídy ochrany (41 % z celkové rozlohy), 0,72 ha V. třídy ochrany (6 % z celkové 

rozlohy), 0,14 ha I. třídy ochrany (1 % z celkové rozlohy).  

V návrhu Územního plánu Těšovice jsou velké požadavky na zábor zemědělské půdy, které 

nezohledňují dosavadní územní vývoj v oblasti bydlení a nezdůvodňují dostatečně potřebu většího 

rozsahu navržených ploch, což bylo vzájemně projednáno na společném jednání a následně 

i zohledněno v doplnění podkladů pro stanovisko.  

 pořizovatel bere na vědomí 

 

2. Pro účely ochrany ZPF jsou lokality navržené k záboru označeny čísly 1 až 6, 7a, 7b, 8, 9 

a 10.  

 pořizovatel bere na vědomí 

 

3. Lokalita 1 – 0,42 ha, navrhované využití pro bydlení v k.ú. Těšovice. Jedná se o zemědělskou 

půdu v kultuře trvalý travní porost zařazenou do V. třídy ochrany. Se zařazením plochy lokality 
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1 (Z3) umístěné v návaznosti na les, ve zbývající části na zastavěné území a nižší třídu 

ochrany se dle ustanovení § 4 zákona souhlasí.  

 souhlasné stanovisko 

4. Lokalita 2 – 0,14 ha, navrhované využití pro bydlení v k.ú. Těšovice. Jedná se o zemědělskou 

půdu v kultuře zahrada zařazenou do I. třídy ochrany. Se zařazením zbytkové plochy 

zemědělské půdy lokality 2 (Z6) umístěné v návaznosti na zastavěné území se i přes vyšší 

třídu ochrany dle ustanovení § 4 zákona souhlasí. 

 souhlasné stanovisko 

 

5. Lokalita 3 – 0,25 ha, navrhované využití pro občanské vybavení, 4 – 2,68 ha, navrhované 

využití pro bydlení, 5 – 0,39 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství parku 

v k.ú. Těšovice Lokality na sebe bezprostředně navazující vytváří plochu o celkové výměře 

cca 3,32 ha zemědělské půdy. Jedná se o zemědělskou půdu v kultuře orná půda zařazenou 

do IV. třídy ochrany. Krajský úřad se zařazením plochy lokalit 3 (Z7), 4 (Z8), 5 (Z9) umístěné 

v návaznosti na zastavěné území, zařazené do nižší třídy ochrany dle ustanovení § 4 zákona 

souhlasí. Pro lokalitu 4 (Z8) s 15 rodinnými domy je připravena technická infrastruktura. Dle 

společného jednání o návrhu je předpoklad využití této rozvojové plochy v nejbližším období 

na cca 62 %. 

  souhlasné stanovisko 

 

6. Lokalita 6 – 1,32 ha, navrhované využití pro bydlení v k.ú. Těšovice. Dle společného jednání o 

návrhu bude plocha lokality 6 (Z10) ponechána pro zemědělskou výrobu, a proto bude 

z návrhu vyřazena.  

 lokalita 6 (Z10) bude ponechána pro zemědělskou výrobu a bude ze záboru ZPF 

vyřazena 

 

7. Lokalita 8 – 2,90 ha, navrhované využití pro bydlení,  9 – 1,56 ha, navrhované využití pro 

veřejné prostranství lesoparku, 7a, 7b – 0,65 ha, navrhované využití pro dopravu, 10 –

 1,16 ha, navrhované využití pro bydlení v k.ú. Těšovice. Lokality na sebe bezprostředně 

navazující vytváří plochu o celkové výměře cca 6,27 ha zemědělské půdy. Jedná 

se o zemědělskou půdu převážně v kultuře orná půda, z převážné většiny zařazené do II. třídy 

ochrany, vysoce chráněné s nadprůměrnou produkční schopností. V návrhu Územního plánu 

Těšovice jsou dle orgánů ochrany ZPF takto rozsáhlé zábory zemědělské půdy pro daný účel 

nedostatečné zdůvodněny. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že navržená plocha navazuje 

na jihu ze tří stran na zastavěnou část obce a omezené možnosti rozvoje východním směrem, 

krajský úřad s návrhem souhlasí za podmínky výraznější redukce rozlohy navrhovaného 

záboru.  

Dle společného jednání o návrhu a výše uvedeného krajský úřad výjimečně souhlasí i přes vyšší třídu 

ochrany se zařazením plochy lokalit 8 (Z12) pro potřeby bydlení, navržené v návaznosti na zastavěné 

území, dále 7a, 7b (Z11) za podmínky doplnění variantního dopravního řešení do části 9. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.  

Se zařazením plochy lokalit 9 (Z13) a 10 (Z14) nelze dle ustanovení § 4 písm. b) zákona souhlasit. 

Krajský úřad požaduje tyto vysoce chráněné půdy II. třídy ochrany ponechat zemědělské výrobě. Dle 

společného jednání o návrhu bude plocha lokalit 9 (Z13) a 10 (Z14) z návrhu vyřazena.  
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 lokalita 8 (Z12) – souhlasné stanovisko 

 lokality 9 (Z13) a 10 (Z14) budou ponechány pro zemědělskou výrobu a budou 

ze záboru ZPF vyřazeny 

 v části 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení bude doplněno 

variantní dopravní řešení 

 

8. Plochy lokalit Z1, Z2, Z4, Z5, P1, P2, P3, P4, P5, K1 nejsou z hlediska záborů ZPF 

projektantem vyhodnoceny, a proto nejsou kromě lokality Z6 (2) předmětem posouzení 

z hlediska ochrany ZPF.  

 pořizovatel bere na vědomí 

 

9. Uvažované územní rezervy nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.  

 pořizovatel bere na vědomí 

 

10. Hranice zastavěného území je vymezena ke dni 15. 9. 2012.  

 pořizovatel bere na vědomí 

 

11. Krajský úřad požaduje v grafické části výkresu Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

ponechat čísla p.p.č., doplnit údaje o uspořádání struktury půdního fondu v území např. 

značkou druhu pozemku (orná půda, zahrada a sad, TTP, ostatní plocha, PUPFL).  

 bude respektováno 

 ve Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu budou doplněny údaje 

o uspořádání struktury půdního fondu v území 

 

12. Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Těšovice krajský úřad požaduje zachovat 

stejné označení lokalit jako u tohoto návrhu. 

 bude respektováno 

 při úpravě návrhu ÚP Těšovice bude zachováno stejné označení lokalit jako 

v původním návrhu ÚP Těšovice. Při zařazení dalších lokalit do záboru ZPF bude 

číslování lokalit pokračovat dle původního návrhu ÚP 

 

13. Body 1 – 12 požaduje krajský úřad zapracovat do návrhu dalšího stupně Územního plánu 

Těšovice.  

 body 1 – 15 budou při úpravě návrhu ÚP Těšovice respektovány dle vyhodnocení 

 

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

je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a požádat 

o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany ZPF. 

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

řádu.  
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Geologie a hornictví (Ing. Raška) 

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby-

Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část 

„Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněních ložiskových územích, 

chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, sesuvech 

a sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale 

volně přístupné na záložce „Webové aplikace“  → „Geologický mapový server“ → v levé části menu: 

„Úlohy“ – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o území“, „Vlivy důlní činnosti 

(informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, deponie (haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o 

sesuvných územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení  

§ 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat 

příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne 

podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 

Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 

 pořizovatel bere na vědomí 

 

Odpadové hospodářství (Bc. Růžková) 

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

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

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

 stanovisko uplatňuje Městský úřad Sokolov 

 

Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová, Mgr.Harzerová) 

Bez připomínek 

 bez připomínek 

 

Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS.) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí. 

 stanovisko uplatňuje Městský úřad Sokolov 

 

Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Český inspektorát lázní a zřídel 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Č.j.: MZDR 3438/2013-2/OZD-ČIL-L ze dne 02.04.2013 

http://www.geofond.cz/
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Věc: Karlovy Vary – stanovisko k návrhu územního plánu Těšovice 

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2- Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán 

podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebních lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu 

Těšovice sděluje: 

V řešeném území je ČIL dotčeným orgánem pouze v ochranném pásmu II. stupně II B přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, které se nachází v ploše koryta řeky Ohře. Toto území 

je v návrhu územního plánu celé vymezeno jako stávající plocha vodní a vodohospodářská a nejsou 

v něm navrhovány žádné další plochy jiného způsobu využití, které by svým provozem mohly narušit 

režim ochrany přírodních léčivých zdrojů. 

 Z uvedených důvodů tedy ČIL neuplatňuje z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů 

k projednávanému návrhu územního plánu žádné požadavky. 

Mgr. Lucie Křesťanová, vedoucí oddělení OZD/2, Český inspektorát lázní a zřídel 

  žádné požadavky 

 

Ministerstvo dopravy 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

Zn.: 235/2013-910-UPR/2 ze dne 03.04.2013 

Věc: Těšovice, návrh ÚP 

Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst.1 písm. s) a t) zákona 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., 

o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující stanovisko k návrhu 

územního plánu Těšovice podle § 4 odst. 21 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Doprava na pozemních komunikacích 

K návrhu nemáme zásadní připomínky, pouze upozorňujeme na předpisy a požadavky. Které 

požadujeme respektovat v navazujících řízeních. 

V ochranném pásmu silnice R6 je navržena plocha K1 pro výsadbu mimolesní zeleně. Při umísťování 

zeleně v ochranném pásmu (OP) rychlostní silnice požadujeme respektovat zákon o pozemních 

komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§15 a §33) a ČSN 736101 a TP 

(Technické podmínky ošetřování a vysazování silniční vegetace). Umístění zeleně v silničním OP 

požadujeme projednat a odsouhlasit majetkovým správcem silnice R6, ŘSD ČR – Správa Karlovy 

Vary. 

K návrhu sběrné komunikace Z11 (VPS WD2) připojené do okružní křižovatky (OK) u MÚK se silnicí 

III/2099 (již mimo řešené území) upozorňujeme, že páté (slepé) rameno OK bylo projektováno jako 

sjezd k zahrádkám z OK, nikoli jako připojení sběrné komunikace. Doporučujeme prověřit možnosti 

připojení této komunikace v souvislosti s parametry OK. Technické řešení požadujeme projednat 

s majetkovým správcem silnice R6, ŘSD ČR – Správa Karlovy Vary a to zejména z důvodu 

stávajícího připojení sjezdové rampy rychlostní slinice R6- 
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Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 

sledované zájmy. 

Ing. Josef Kubovský, ředitel, odbor infrastruktury a územního plánu 

 nemají zásadní připomínky 

 projektant prověří možnosti připojení komunikace Z11 na okružní křižovatku 

v souvislosti s parametry této okružní křižovatky 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Zn.: KHSKV 925/2013/HOK/Nov ze dne 04.04.2013 

Těšovice, Návrh Územního plánu – 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 uvedeného Územního 

plánu 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: 

Posuzovaný Návrh Územního plánu Těšovice neobsahuje údaje, prokazující, že plochy určené pro 

bydlení s funkcí BV (ozn. Z12 a Z14), situované v těsné blízkosti liniového zdroje hluku, tj. rychlostní 

silnice R/6, vyhoví požadavkům nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Odůvodnění:  

Dne 29.1.2013 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 Územního plánu 

Těšovice, který zpracovala Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář, Sokolovská 54, 360 05 

Karlovy Vary v listopadu 2012. 

Za problematické v tomto návrhu se jeví navrhované využití ploch ozn. Z12 a Z14 (plochy bydlení 

venkovské – BV), vzhledem k situování v těsné blízkosti liniového zdroje hluku (rychlostní silnice R/6) 

a k využití těchto ploch s hlavní funkcí bydlení. Umístění staveb pro bydlení v dané lokalitě tak není 

z hlediska ochrany veřejného zdraví považováno za vhodné. Navrhované řešení současně 

neakceptuje požadavky ust. § 19 odst.1 písm. i) stavebního zákona a zejména ustanovení § 14 odst. 

2 vyhlášky 268/2006 Sb., která je prováděcím předpisem stavebního zákona a konstatuje, že při 

zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně uplatňovat 

opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro 

ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb 

a chráněném vnitřním prostoru staveb. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 pořizovatelem vyžádáno doplňující stanovisko (viz. následující) 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 64 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Zn.: KHSKV 3234/2013/HOK/Nov ze dne 14.05.2013 

Těšovice, Návrh Územního plánu – doplnění závazného stanoviska ke společnému jednání 

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

1929, Sokolov, doručené dne 9.4.2013, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 

s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, doplnění závazného stanoviska ke společnému jednání o návrhu Územního 

plánu Těšovice. 

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

zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto 

závazné stanovisko: 

S doplněním stanoviska k návrhu Územního plánu Těšovice se souhlasí. 

V podmíněně přípustném využití funkčních ploch (ozn. Z12 a Z14) bude stanoveno, že pro umístění 

objektů a zařízení určených pro bydlení s funkcí BV, bude v dalším stupni řízení, tj. v územním resp. 

stavebním řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, 

chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb (§§ 11, 12 nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

Odůvodnění: 

Dne 9.4.2013 byly na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

doručena žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 

356 01 Sokolov o doplnění závazného stanoviska ke společnému jednání o návrhu Územního plánu 

Těšovice. 

Návrh ÚP Těšovice, zpracovaný v listopadu 2012 Ing. arch. A. Kaskovou, projekční kancelář, 

Sokolovská 54, Karlovy Vary byl dne 7.3.2013 projednán s dotčenými orgány na společném jednání. 

Následně bylo dne 4.4.2013 pod č.j. KHSKV 925/2013/HOK/Nov vydáno naše závazné stanovisko 

s konstatováním – návrh neobsahuje jednoznačný souhlas či nesouhlas s předloženým návrhem, 

a proto jsme byli požádáni o jeho doplnění. Vzhledem k tomu, že zájmy chráněné zákonem 

č. 258/2000 Sb., je možné zapracovat do územního plánu stanovením podmínky, která bude 

realizována až v dalším stupni řízení (při povolování staveb), bylo přistoupeno k přehodnocení našeho 

požadavku a stanovení výše uvedené podmínky, která byla stanovena vzhledem k blízkosti liniového 

zdroje hluku, tj. rychlostní silnice R/6. Současně bylo provedeno místní šetření, které však nepotvrdilo 

jako převládající zdroj hluku rychlostní komunikaci, ale naopak upozornilo na další možné zdroje 

hluku, kterými je tato oblast zatížena (firma Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov a Lom Jiří), 

což jednoznačně vede k závěru, že oblast bude nutné v dalším stupni řízení posoudit až po předložení 

hlukové studie (viz. podmínka). 

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

této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a na základě konzultace s odbornými 
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pracovníky Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování a dospěla k závěru, že 

věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 souhlasné stanovisko 

 v textové části ÚP Těšovice bude v podmíněně přípustném využití plochy Z12 doplněna 

podmínka dle stanoviska 

 navržená zastavitelná plocha Z14 bude ponechána pro zemědělské účel (viz. stanovisko 

KÚKK, orgánu ochrany ZPF) 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor životního prostředí 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Č.j.: 12998/2013/ZP/JIRY ze dne 08.04.2013 

Vyjádření k návrhu Územního plánu Těšovice 

 

Dne 29.01.2013 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k výše 

uvedenému návrhu. K návrhu ÚP Těšovice vydává odbor životního prostředí Městského úřadu 

Sokolov následující vyjádření: 

Nakládání s odpady:  (Bc. Kateřina Brandlová) 

Jako správní orgán v odpadovém hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nemáme 

připomínky. 

 bez připomínek 

 

 Ochrana přírody a krajiny:  (Bc. Linda Tomeszová) 

Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) k uplatňování stanovisek 

k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obce s rozšířenou působností, obecního 

a pověřeného obecního úřadu s návrhem ÚP Těšovice souhlasíme, máme pouze následující 

připomínky: 

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 76 odst. 2 písm. b) zákona sdělujeme k památnému 

stromu Lípa u Kopeckých, že do ochranného pásma zasahuje navržená zastavitelná plocha Z13. 

Ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného 

ve výšce 130 cm nad zemí, což odpovídá kruhu o poloměru cca 11 m. V tomto pásmu není dovolena 

žádná pro strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodnění a chemizace.  

Dále se orgán ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 2 zákona vyjadřuje k místnímu systému 

ekologické stability. Domníváme se, že lokální biocentrum č. 1 Pod těšovickým vrchem by mohlo být 

vzhledem ke svému charakteru zařazeno mezi funkční prvky.  

 souhlasné stanovisko 

 navržená zastavitelná plocha Z13bude ponechána pro zemědělské účely 
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 bude vymezeno ochranné pásmo památného stromu „Lípa u Kopeckých“ 

 projektant prověří zařazení lokálního biocentra „Pod těšovickým vrchem“ mezi funkční 

prvky ÚSES 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu:  (Ing. Eva Brichtová) 

Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k uplatnění stanoviska dle § 5 odst. 

2 zákona č. 334/1992 o ochraně ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

 stanovisko uplatňuje Krajský úřad Karlovarského kraje 

 

Státní správa lesů:  (Ing. Třísková Eva) 

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 

s návrhem územního plánu Těšovice souhlasíme. Velké celky pozemků určených k plnění funkcí 

lesa jsou i nadále respektovány jako nezastavěné území kulturní krajiny a nebude ohrožena celistvost 

a funkčnost lesních porostů ani nedojde ke znemožnění současného přístupu do porostů.  

Upozorňujeme, že stavby, zařízení nebo terénní úpravy situované na plochy ve vzdálenosti menší než 

50 m od okraje lesa podléhají vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů, který svůj 

souhlas může vázat na splnění podmínek.  

 souhlasné stanovisko 

 

Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková) 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s § 106 odst. 2 vodního zákona nemá k předloženému návrhu ÚP 

obce Těšovice žádné námitky ani připomínky. ÚP zachovává a dále rozšiřuje koncepci zásobování 

území obce pitnou vodou veřejným vodovodem, napojeným na skupinový vodovod Horka. Rozvojové 

plochy v obci budou na tento systém zásobování pitnou vodou napojeny. Dále ÚP zachovává a dále 

rozšiřuje stávající systém likvidace splaškových vod obce v ČOV Sokolov a počítá s napojením 

rozvojových ploch na tento systém. Z hlediska ochrany vod vodoprávní úřad s návrhem ÚP souhlasí. 

 souhlasné stanovisko 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Zn.: 1125/DS/13-2 ze dne 5.4.2013 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Těšovice 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 28.1.2013 

žádost o vydání písemného stanoviska k návrhu Územního plánu Těšovice, dle ustanovení § 50 odst. 

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

(dále jen zákona č. 183/2006 Sb.). 
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K zaslanému návrhu nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky.  

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 bez připomínek 

 

Stanovisko KÚKK – dle § 50, odst. 7 stavebního zákona 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory 

Zn.: 595/RR/13-2 ze dne 07.06.2013 

Stanovisko krajského úřadu – správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu 

Těšovice, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 21.5.2013 Vaši žádost 

o stanovisko k návrhu Územního plánu Těšovice (dále také jen „ÚP“), zpracovaného v 11/2012, a opis 

stanovisek dotčených orgánů a připomínek obdržených pořizovatelem. Poslední nezbytný podklad pro 

vydání stanoviska obdržel zdejší úřad dne 4.6.2013. Návrh ÚP má zdejší úřad k dispozici. 

Zdejší úřad neobdržel tato stanoviska dotčených orgánů: 

 Obvodního báňského úřadu pro Karlovarský kraj, Sokolov; 

 Státní energetické inspekce; 

 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost; 

 Krajského pozemkového úřadu, pracoviště Karlovy Vary 

 Hasičského záchranného sboru; 

 Krajské veterinární správy. 

 

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování. (dále jen „pořizovatel“), pořizuje 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, 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 ÚP a k výše uvedeným podkladům. 

 

1. Základní údaje: 

Návrh ÚP byl zpracován Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, autorizovanou architektkou, Karlovy Vary, 

v 11/2012. V souladu s novelizovaným zněním stavebního zákona, tj. novely zák. č. 350/2012 Sb., 

a novely prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., tj. vyhl. č. 458/2012 Sb., platných od 1.1.2013, 

a v souladu s metodickou pomůckou – Přechodovou tabulkou Ministerstva pro místní rozvoj, bodem 

č. 11, pořizovatel navázal společným jednáním o návrhu ÚP s krajským úřadem, dotčenými orgány, 

a sousedními obcemi, které se konalo 7.3.2013. Oznámení veřejnou vyhláškou o vystavení návrhu ÚP 

pro veřejnost k podání připomínek, dle sdělení pořizovatele, bylo vyvěšeno 1.2.2013 na úřední desce 
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Obecního úřadu Těšovice, i u pořizovatele, poslední den pro podání připomínek veřejnosti byl den 

17.3.2013. 

ÚP je pořizován na základě schválení záměru na pořízení Zastupitelstvem obce Těšovice (dále jen 

„ZO“) dne 19.10.2011. Zadání ÚP bylo schváleno ZO dne 16.5.2012. Společné jednání o návrhu ÚP 

proběhlo dne 7.3.2013. 

ÚP řeší správní území obce Těšovice, tj. k. ú. Těšovice. 

ÚP navrhuje rozvoj na území obce Těšovice mezi pravým břehem údolní nivy řeky Ohře a rychlostní 

silnicí R6 s nezměněnou koncepcí. Zástavba obce z jihozápadu a západu naváže plynule na zástavbu 

sousedního města Sokolov. V kulturní krajině je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES), 

je navrženo veřejně prospěšné opatření pro založení nefunkčního prvku ÚSES. V kulturní krajině 

nebudou umísťovány žádné větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, ani fotovoltaické elektrárny. 

Obec Těšovice se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční obytně rekreační obec zajišťující svým 

obyvatelům podmínky pro bydlení, rekreaci a sport, se základním zázemím občanské vybavenosti. ÚP 

navrhuje rozvoj obce především pro bydlení, doplněný plochami smíšenými obytnými a plochou 

občanského vybavení v severní a západní části obce. Zahrádková osada na jihovýchodním okraji 

obce je navržena k přestavbě na bydlení. 

 

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

území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s politikou územního rozvoje a s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje - ZÚR 

KK): 

- zdejším odborem nebyly zjištěny rozpory. 

 

Poznámky na závěr: (zdejší úřad příslušný dle 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) 

 v úvodním odstavci: „Návrhu“ ÚP je nutno opravit chybný citovaný odstavec 3 u § 43 

stavebního zákona, na správný: „…za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,… “. 

 doporučujeme do části: „Návrh“ ÚP, doplnit za citovanou vyhlášku č. 500/2006 Sb., větu: „…, 

ve znění pozdějších předpisů“, či: „…., v platném znění.“ 

 v kapitole 7. a 8. návrhu ÚP je nutno předkupní právo uvést do souladu s novelou stavebního 

zákona, tj. zákona č. 350/2012 Sb. (viz bod 10. přechodných ustanovení). 

 taktéž kap. 14 návrhu ÚP je nutno uvést do souladu s platnými právními předpisy. 

 před zahájení řízení o ÚP je nezbytné, aby pořizovatel doplnil v odůvodnění návrhu ÚP 

kapitolu 1 Postup při pořízení územního plánu na str. 47. 

 před zahájením řízení o ÚP projektantka doplní v kapitole 5. odůvodnění ÚP část kapitoly 

týkající se vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů; druhou část 

kapitoly 5. týkající se vyhodnocení souladu ÚP se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, doplní pořizovatel. 

 doporučujeme získat stanoviska dotčených orgánů, které je dosud ke společnému jednání 

neuplatnily.  

 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 69 

Pořizovatel a projektant budou při dalším postupu respektovat zák. č. 350/2012 Sb. a vyhl. 

č. 458/2012 Sb. (např. Příloha 7), a upraví návrh ÚP před zahájením řízení o ÚP dle novelizované 

právní úpravy (včetně přechodných ustanovení obou novel.) 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 nebyly zjištěny rozpory s PÚR ČR 2008 a ZÚR KK 

 chybně citovaný odstavec bude opraven 

 za citované vyhlášky a zákony v textové části ÚP bude doplněna věta „v platném znění“ 

 předkupní právo bude uvedeno do souladu se stavebním zákonem 

 kapitola 14 návrhu ÚP bude vypuštěna 

 bude doplněna kapitola 1 „Postup při pořízení územního plánu“ v Odůvodnění ÚP 

 bude doplněna kapitola 5 v Odůvodnění ÚP 

 oblasti, ve kterých dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily svá 

stanoviska, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené 

orgány hájí, jsou v návrhu ÚP respektovány a zohledněny 

 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po veřejném projednání návrhu územního plánu 

 

ČR – Státní energetická inspekce 

územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26 

Zn.: 445/14/32.103/Sie ze dne 12.6.2014 

Věc: Veřejné projednání ÚP Těšovice 

ČR-Státní energetická inspekce bere na vědomí veřejné projednání ÚP Těšovice, které se koná dne 

30.7.2014 v sále Obecního úřadu Těšovice, o kterém jste nás informovali Oznámením ze dne 

09.06.2014 č.j. 46185/2014/OSÚP/VLPO. 

Ing. František Lederbuch, ředitel územního inspektorátu 

 Berou na vědomí konání veřejného projednání 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

odbor výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí nad Labem 

Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem 

Zn. 1137/350/14; 41391/ENV/14 ze dne 7.7.2014 

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Těšovice 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 10.6.2014 od Městského 

úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 52 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu) o veřejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního 

plánu Těšovice se žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí 

vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988 Sb., konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují 

k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
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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 Sb.,  a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. 

K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných 

surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť je poddolované území Staré Sedlo 

u Sokolova 1 v návrhu Územního plánu Těšovice respektováno (viz. odůvodnění textová část). 

 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

 Bez připomínek 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 616/RR/14-2 ze dne 30.7.2014 

Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k veřejnému 

projednání upraveného návrhu Územního plánu Těšovice, ORP Sokolov, okres Sokolov, 

Karlovarský kraj 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 10.6.2014 oznámení 

o zahájení řízení o upraveném návrhu Územního plánu Těšovice (dále jen „ÚP“), a o konání 

veřejného projednání dne 30.7.2014. 

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

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

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

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 

a 2, zákona č. 200/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 

písm. g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, 

stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem 

změněným v upraveném návrhu ÚP od společného jednání: 

1.Základní údaje: 

Upravený návrh ÚP, tj. návrh pro veřejné projednání, zpracovala projektantka Ing. arch. Alexandra 

Kasková, aut. arch., Karlovy Vary, v 04/2014, na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP. 

Původní návrh ÚP byl zpracován v 11/2012, společné jednání o návrhu ÚP proběhlo dne 7.3.2013. 

2.Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

k upravenému návrhu změny ÚP z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008, a s územně plánovací dokumentací 

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

Na základě posouzení nemáme k upravenému návrhu ÚP z výše uvedených hledisek připomínek. 

Závěrečná doporučení: (v souladu s ust. § 171 stavebního zákona) 

- V úvodním odstavci upraveného návrhu ÚP je nutno doplnit za citovaný správní řád zák. č. 

500/2004 Sb., dovětek „…, v platném znění…“. 
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Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 Bez připomínek 

 Doporučení bude akceptováno 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 1920/ZZ/14 ze dne 1.8.2014 

TĚŠOVICE – projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu – stzanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 10.6.2014 

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Těšovice 

a k tomuto vydává následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek 

 Bez připomínek 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová) 

K upravenému návrhu Územního plánu Těšovice nemáme připomínky. 

K zadání územního plánu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

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

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

ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 1179/ZZ/12 ze dne 30.3.2012 s tím, že nemá 

z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu 

Těšovice na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

 Bez připomínek 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

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

Z předloženého upraveného a posouzeného „Návrhu Územního plánu Těšovice“ nevyplývají žádná 

dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dokumentace neumisťuje 

rekreační ani sportovní stavby na PUPFL). Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem jako 

orgánem státní správy lesů: č.j. 1179/ZZ/12 ze dne 30.3.2012. 

 Bez připomínek 
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Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Těšovice. 

 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 

veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Těšovice a výzvu pro 

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

ode dne veřejného jednání, které se koná dne 30.7.2014. 

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

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

„zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Územního plánu Těšovice podle zákona a s ohledem 

na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) při zpracování 

a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 

se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Rovněž bylo ve vzájemných souvislostech přihlédnuto 

k metodickému pokynu MŽP ČR – odboru lesa a půdy ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96, 

společnému metodickému doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 

horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na ZPF v územním plánu“ z července 2011. 

Posouzení vycházelo z dokumentace upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Těšovice, 

jejímž projektantem je Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování duben 2014, stanoviska 

krajského úřadu č.j. 887/ZZ/14 ze dne 28.3.2014. 

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k upravenému a posouzenému návrhu Územního 

plánu Těšovice na základě posouzení předložené dokumentace uplatňuje k částem řešení, které byly 

od společného jednání změněny, z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko podle § 5 odst. 2 

zákona: 

K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Těšovice není připomínek. Krajský úřad 

doporučuje v grafické části výkresu Výkres předpokládaných záborů půdního fondu uvést čísla p.p.č. 

Důvodem je možnost posouzení dle § 4 zákona, tj. jak je pro nezemědělské účely použita především 

nezemědělská půdy a tím i odnímána jen nejnutnější plocha ZPF. Tj. zda pro navrhované funkční 

využití lze využít okolních nezemědělských pozemků. Dále pro posouzení hranice návrhu 

zastavěného území a dohledání dalších údajů v katastru nemovitostí potřebných pro vyhodnocení 

požadovaných záborů ZPF. 

Stanovisko krajského úřadu č.j. 887/ZZ/14 ze dne 28.3.2014 zůstává nadále v platnosti. 

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

řádu. 

 Bez připomínek 

 Pořizovatel bere doporučení na vědomí 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner) 

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

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

s rozšířenou působností, v tomto případě městský úřad Sokolov odbor životního prostředí.  

 Stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov 
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Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, OŽP dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., 

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

 Stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov 

 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 28567/2014 ze dne 11.8.2014 

Věc: Veřejné projednání Územního plánu Těšovice 

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

a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 52 odst. 2 

stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

S projednaným a upraveným návrhem územního plánu souhlasíme. Na území obce nejsou výhradní 

ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. 

 

Ing. Zbyšek Sochor, ředitel odboru hornictví 

 Bez připomínek 

 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných 

k územnímu plánu podle § 52 stavebního zákona 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

Zn.: SBS 2604/2014/OBÚ-08 ze dne 2.9.2014 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu 

Územního plánu Těšovice 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 26.8.2014 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 
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a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaným 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 při veřejném projednání návrhu Územního 

plánu Těšovice žádné připomínky. 

Ing. Jiří Mašek, zástupce předsedy úřadu 

 Bez připomínek 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. 69354/2014/OD/Me ze dne 4.9.2014 

Stanovisko 

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby 

řízení ve věci „Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu 

Těšovice“ sděluje, že nemá připomínek a s tímto souhlasí.  

Silniční správní úřad dodává, že těmito námitkami nebyly dotčeny komunikace ve vlastnictví města 

Sokolov a rovněž Karlovarského kraje. 

Karel Merxbauer, silniční hospodářství 

 Souhlasné stanovisko. 

 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary 

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

Zn.: SPU 448807/2014 ze dne 16.9.2014 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Těšovice 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále je „pobočka“), jako věcně a 

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

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

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, sděluje následující: 

K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Těšovice nemáme žádné připomínky ani 

námitky. 

 

Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary, v.z. Ing. Olga Kovandová 

 Bez připomínek 
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary 

Č.j.: KHSKV 9393/2014/HOK/Nov ze dne 23.9.2014 

Těšovice. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu – závazné 

stanovisko rozhodnutí o námitkách 

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, doručené dne 

27.8.2014, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

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

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

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

předpisů, předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Těšovice. 

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

zdraví vydává Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech toto závazné stanovisko: 

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu Územního plánu Těšovice se souhlasí. 

Odůvodnění: 

Dne 27.8.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech doručena žádost Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o závazné 

stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Těšovice. 

Podanými námitkami nejsou dotčeny zájmy ochrany veřejného zdraví. 

Za tohoto stavu věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 Souhlasné stanovisko 

 

ČR – Státní energetická inspekce 

územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26 

Zn.: 733/14/32.103/Sie ze dne 23.9.2014 

Věc: Stanovisko – Návrh Územního plánu Těšovice 

S návrhem rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu Těšovice ČR-Státní energetická 

inspekce, jako dotčený orgán příslušný podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí z hlediska jí sledovaných zájmů, 

chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Ing. František Lederbuch, ředitel územního inspektorátu 

 Souhlasné stanovisko 

 

Městský úřad Sokolov 

odbor životního prostředí 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
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Zn. 68876/2014/OŽP/JIRY ze dne 24.9.2014 

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ 

„Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Těšovice při veřejném 

projednání“ 

Dne 27.08.2014 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné 

vyjádření k výše uvedenému návrhu. K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP 

Těšovice vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření: 

 

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.) (Bc. Kateřina Brandlová) 

 

Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

nemáme k „Návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Těšovice“ připomínky. 

 

 Bez připomínek 

 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) (Bc. Linda Tomeszová) 

 

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 k uplatňování stanovisek k územním plánům z hlediska 

přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů a obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností nemáme k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Těšovice žádné 

připomínky. 

 

 Bez připomínek 

 

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)  

(Ing. Eva Brichtová) 

 

Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) k uplatnění stanoviska dle § 5 odst. 

2 zákona č. 334/1992 o ochraně ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

 

 Stanovisko uplatňuje KÚKK 

 

Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.) (Ing. Eva Třísková) 

 

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 

s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Těšovice souhlasíme.  

 

 Souhlasné stanovisko 
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Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.) (Jitka Kovaříková) 

 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí , jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá 

k návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Těšovice připomínky. 

 

 Bez připomínek 

 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 928/RR/14 ze dne 24.9.2014 

 

Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu 

rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu Územního 

plánu Těšovice, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 26.8.2014 podklad: 

„Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Těšovice, včetně jejich odůvodnění“ 

(dále jen ÚP) zpracovaný pořizovatelem, k uplatnění stanoviska. Dle sdělení pořizovatele, žádné 

připomínky při veřejném projednání nebyly uplatněny.  

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, (dále jen „pořizovatel“), pořizuje 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, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 

a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 

písm. g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, 

stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu 

rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných při veřejném 

projednání upraveného návrhu Územního plánu Těšovice. 

1.Základní údaje: 

Upravený návrh ÚP, tj. návrh pro veřejné projednání, zpracovala projektantka Ing. arch. Alexandra 

Kasková, aut. arch., Karlovy Vary, v 04/2014, na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP. 

Původní návrh ÚP byl zpracován v 11/2012, společné jednání o návrhu ÚP proběhlo dne 7.3.2014. 

Oznámení veřejnou vyhláškou o zveřejnění návrhu ÚP pro veřejnost k podání připomínek bylo 

oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 28.1.2013. 
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2.Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 

k upravenému návrhu změny ÚP z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008, a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje: 

Na základě předloženého podkladu zdejší úřad sděluje, že k němu nemá připomínky. 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 Bez připomínek 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 2720/ZZ/14 ze dne 26.9.2014 

 

TĚŠOVICE – návrh rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu -stanovisko 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 26.8.2014 Žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního 

plánu Těšovice a k tomuto vydává následující stanovisko:  

 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová) 

K zadání územního plánu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

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

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

ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 1179/ZZ/12 ze dne 30. 3. 2012 s tím, že nemá 

z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu 

Těšovice na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

Námitky a připomínky k návrhu Územního plánu Těšovice se týkají upozornění na nesprávnost údajů 

o památném stromě Lípa u Kopeckých, návrhu rozdělení parcel a absence cest do zahradní kolonie 

Těšovice I. 

Takové návrhy do územního plánu nestanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedeného 

v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Těšovice nemáme 

připomínky. 

 Bez připomínek 

 

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

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 
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Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Bc. Lupínek) 

Bez připomínek. Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem jako orgánem státní správy lesů: 

č.j. 1179/ZZ/12 ze dne 30.03.2012 a č.j. 1920/ZZ/14 ze dne 1. 8. 2014. 

 Bez připomínek 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková) 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání návrhu Územního 

plánu Těšovice                  

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

jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 zákona ČNR  

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

„zákon“), posoudil žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování 

o uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání návrhu 

Územního plánu Těšovice včetně jejich odůvodnění, které se konalo dne 30. 7. 2014. Posouzení 

vycházelo ze stanoviska krajského úřadu č.j. 887/ZZ/14 ze dne 28. 3. 2014  k návrhu Územního plánu 

Těšovice. Dále z odůvodnění návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu 

Těšovice včetně jejich odůvodnění.  

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

návrhu Územního plánu Těšovice a v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle § 5 odst. 2 

tohoto zákona uplatňuje s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu č.j. 887/ZZ/14 ze dne 28.3.2014 

následující stanovisko: 

 

Námitka č. 1, kterou podal p. Pavel Belko, nar. 11.11.1977, bytem Pionýrů 1331, 356 01 Sokolov: 

Požadavek spoluvlastníka pozemků p.č. 3980/20 a 3980/22 v k.ú. Těšovice, které se nacházejí 

v přestavbové ploše P5. Žadatel požaduje navržení rozdělení parcel v rozvojové ploše Z12, přímo 

sousedící s přestavbovou plochou P5 tak, aby byl umožněn přístup k přestavbové ploše P5 a to po 

celé délce hranice území Z12 a P5. Důvodem je dostatečný a plnohodnotný přístup k pozemkům 

v ploše P5. 

 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: Územní plán dle stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti, 

náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Nemůže tedy obsahovat 

parcelaci rozvojové plochy Z12. Pořizovatel na základě terénního šetření zjistil, že přístup do této části 

zahrádkové osady (P5) je umožněn po místní komunikaci na pozemcích p.č. 3978/1, k.ú. Těšovice 

(ostatní komunikace), a p.p.č. 1422, k.ú. Těšovice (ostatní komunikace), které jsou ve vlastnictví obce 

Těšovice, a to ze dvou směrů. Ze severní strany je vybudována přístupová brána z pozemku 

p.č. 3980/3, k.ú. Těšovice, v majetku obce Těšovice, z jižní strany je vybudována přístupová brána 

z pozemku p.č. 3980/2, k.ú. Těšovice, ve spoluvlastnictví majitelů zahrádek v této části plochy P5 

(příloha č. 1). Dle návrhu ÚP Těšovice je přístupová komunikace na parcelách p.č. 1422, 3978/1 

a 3980/3, k.ú. Těšovice, navržena v ploše P4, jako rozšíření místní komunikace v zahrádkové osadě. 

V možnostech územního plánu není zabezpečit fyzické vybudování jakékoliv komunikace, ale 

vymezením pozemků do jednotlivých ploch vybudování komunikací umožnit. Podle katastru 

nemovitostí je v zahrádkové osadě v ploše P5 vymezena parcela p.č. 3980/1, k.ú. Těšovice, která 

zabezpečuje přístup k pozemkům uvnitř zahrádkové osady, a která je evidentně ve spoluvlastnictví 

majitelů přilehlých zahrádek (přílohy č. 2 a 3). Regulativy plochy Bydlení - v rodinných domech - 
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venkovské - BV umožňují i vybudování související dopravní infrastruktury, tzn., umožňují vybudování 

komunikací uvnitř ploch. 

Stanovisko 1: Požadavkem navržení rozdělení parcel v rozvojové ploše Z12 tak, aby byl umožněn 

přístup k přestavbové ploše P5 a to po celé délce hranice území Z12 a P5, nedochází k navýšení již 

odsouhlaseného záboru zemědělského půdního fondu. 

 Nedochází k navýšení odsouhlaseného záboru ZPF, bez připomínek 

 

Námitka č. 2, kterou podala pí. Ludvika Kopecká, nar. 27.1.1961, bytem Mánesova 1673, 356 01 

Sokolov: V textové části ÚP Těšovice je na str. 65, 69 a 73 zmíněna Lípa u Kopeckých. Tato byla pro 

svou nestabilitu vyjmuta z ochrany cca v říjnu 2013 a na jaře 2014 byla pokácena. 

Stanovisko 2: Námitkou není dotčen zemědělský půdní fond. Nedochází k navýšení již 

odsouhlaseného záboru zemědělského půdního fondu. 

 Nedochází k navýšení již odsouhlaseného záboru ZPF, bez připomínek 

 

Námitka č. 3, kterou podala základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sokolov 1, 

IČ 70835772, se sídlem Švabinského 1706, 356 01 Sokolov – vlastníci zahrad v zahradní osadě 

Těšovice I – členové zahrádkářského svazu: Dle žadatelů neřeší ÚP cesty do zahradní kolonie 

Těšovice I, která je vymezená pozemky p.č. 3977/7, 3977/48, 3977/47, 3977/45, 3977/40, 3977/38, 

3977/37, 3977/33, 3977/26, 3977/22, 3977/28, 3977/31, 3977/34, 3977/8, 3977/10, 3977/12, 3977/14, 

3974/9, 3976, 3977/18, 3977/20, 3977/62, 3977/60, 3977/56, 3977/54, 3977/52 a 3977/58, vše v k.ú. 

Těšovice. Z tohoto důvodu žadatelé požadují zapracování vybudování a propojení účelové 

komunikace podél jižní hranice ploch R1 a zahradní kolonie na p.p.č. 3977/5, k.ú. Těšovice. Řešení se 

dle žadatelů nabízí propojením plochy Z11 za parkovištěm v jihovýchodní části obce a plochy P4. Dle 

žadatelů je kolonie nyní přístupná pouze severní branou z obecního pozemku p.č. 3977/5, k.ú. 

Těšovice, který je veden jako trvalý travní porost. Doposud kolonie využívala bránu v západní části 

kolonie přes pozemky p.č. 3977/6, 3977/4 a 3977/3, k.ú. Těšovice. Obec prodejem části ostatní 

komunikace p.p.č. 3978/2 a 3978/3, k.ú. Těšovice soukromníkovi, a pozemku p.č. 3977/4 bez zřízené 

pozemkové služebnosti chůze, způsobila nepřístupnost zahradní kolonie Těšovice I. Jižní brána 

je odříznuta soukromým pozemkem. Zbývá pouze brána severní. Většina vlastníků zahrad by uvítala 

příjezd ke kolonii od kruhové křižovatky z ploch Z11, aby obec nebyla zatížena dopravou. Dalším 

důvodem je, při nepřízni počasí, těžko přístupný terén ve svahu v západní části. 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: Pro zabezpečení přístupnosti zahradní kolonie Těšovice I, je v ÚP 

Těšovice na pozemku p.č. 3977/5, k.ú. Těšovice, vymezena účelová komunikace (polní, lesní a pěší 

cesty) jako stav, vedoucí z centra obce Těšovice, po pozemcích p.č. 1422, 3978/1 a 3980/3, všechny 

k.ú. Těšovice, které jsou ve vlastnictví obce Těšovice (příloha č. 4). Tato komunikace sice nedosahuje 

až k navržené komunikaci Z11, ale stavební zákon umožňuje vybudování veřejné dopravní 

infrastruktury v nezastavěném území (§ 18 odst. 5). V možnostech územního plánu není zabezpečit 

fyzické vybudování jakékoliv komunikace, ale vymezením pozemků do jednotlivých ploch vybudování 

komunikací umožnit. ÚP Těšovice, ve spojení se stavebním zákonem, umožňuje vybudování 

komunikace pro obsluhu zahradní kolonie Těšovice I, ale není v jeho možnostech zajistit financování, 

ani vybudování zpevněné komunikace, která by vyhovovala majitelům zahrádek v zahradní kolonii. 

Prodejem pozemků p.č. 3978/2,  3978/3 a 3977/4, k.ú. Těšovice, nebyla způsobena úplná 

nepřístupnost zahradní kolonie z tzv. jižní brány, neboť se tyto pozemky v dosud platném ÚPO 

Těšovice, nacházejí v dopravní ploše – polní cesta, tzn., jsou vymezeny jako veřejně přístupné. 
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V návrhu ÚP Těšovice jsou tyto pozemky vymezeny v ploše PX1, což jsou plochy veřejných 

prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň, kde hlavním využitím jsou veřejně přístupné 

plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s veřejnou zelení. 

Pořizovatel na základě terénního šetření zjistil, že tzv. jižní brána je pro pěší také přístupná od 

obchodního domu Kaufland v katastru města Sokolov. V možnostech územního plánu není zajistit 

veřejnou přístupnost vymezených veřejných prostranství. 

Stanovisko 3: Požadavek a odůvodnění námitky na zapracování vybudování a propojení účelové 

komunikace podél jižní hranice ploch R1 a zahradní kolonie na p.p.č. 3977/5, k.ú. Těšovice 

je odbornou záležitostí. Námitka se netýká zemědělského půdního fondu.  

 Námitka se netýká ZPF, bez připomínek 

 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner) 

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

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

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

 Stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov, OŽP 

 

Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková)  

Příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, OŽP dle ust. § 106 odst. 2 zákona 

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

předpisů. 

 Stanovisko uplatňuje MěÚ Sokolov, OŽP 

 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn.: MPO 41758/2014 ze dne 17.10.2014 

 

Věc: Návrh rozhodnutí o námitkách k Územnímu plánu Těšovice 

 

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

a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 53 odst. 

1 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

S návrhem rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu souhlasíme. Na území obce nejsou výhradní 

ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. 

 

Ing. Zbyšek Sochor, PhD., ředitel odboru hornictví 
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 Stanovisko podáno po zákonné lhůtě 

 Souhlasné stanovisko 

 

 

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 

S BODY (1 – 4) UVEDENÝMI VE VYHL. 500 V PŘÍLOZE 7 ČÁSTI II. BOD B) 

 

 Na základě schváleného zadání ÚP Těšovice byly do návrhu ÚP zapracovány zejména tyto 

skutečnosti: 

- je aktualizováno ZÚ k 15.09.2012, 

- ÚP respektuje podmínky pro rozhodování o změnách v území v oblasti OB 12, 

- ÚP koordinuje záměry obce Těšovice se záměry okolních obcí, 

- jsou vymezeny plochy přestavby: P1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s 

ochrannou a izolační funkcí jako sanace části areálu ČOV Sokolov v západní části obce, 

P2 – plocha občanského vybavení jako přestavba nevyužívaného obecního parku severně 

od OÚ, P3 – plocha smíšená obytná jako přestavba objektu drobné výroby u OÚ, P4 – 

plocha veřejného prostranství jako rozšíření místní komunikace v zahrádkové osadě, P5 – 

plocha bydlení jako přestavba zahrádkové osady, 

- je zapracován sjezd z rychlostní silnice R6, 

- ÚP posiluje dopravní dostupnost jihovýchodní části území v lokalitě U Staré cesty návrhem 

sběrné komunikace napojené na okružní křižovatku u ČSPHM v ulici K. H. Borovského 

mimo řešené území, 

-  ÚP respektuje OP rychlostní komunikace R6, 

- ÚP stabilizuje a navrhuje účelové komunikace v území, 

- ÚP respektuje ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová 

Vrata, 

- ÚP respektuje ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru K40, 

- jsou vymezeny a zpřesněny prvky nadregionálního ÚSES dle ZÚR KK do měřítka 

katastrální mapy, RBC 1141 do území obce nezasahuje, 

- jsou vymezeny prvky lokálního ÚSES dle podkladu ÚAP předané odborem stavebním a 

územního plánování,  oddělení územního plánování, MÚ Sokolov, 

- prvky ÚSES jsou vymezeny ve vazbě na sousední obce, 

- etapa ÚP návrh respektoval památný strom – lípa u Kopeckých, na základě rozhodnutí o 

zrušení památného stromu poskytnutého pořizovatelem projektant v úpravě návrhu ÚP 

před řízením zrušil tento limit využití území v grafické části, textová část odůvodnění ÚP 

byla upravena až v další etapě ÚP jako odstranění chyby, 

- ÚP respektuje rekreační oblast lázeňský trojúhelník vymezenou v ZÚR KK, 

- jsou respektovány architektonicky cenné stavby, území s archeologickými nálezy včetně 

jejich zapracování do grafické části, 

- je respektována stanovená aktivní zónu záplavového území a stanovené záplavové území 

pro stoletou vodu Q100 řeky Ohře, dále ÚP respektuje území zvláštní povodně pod vodním 

dílem Jesenice, Skalka, Horka, 

- jsou zapracovány požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, ÚP 

vytváří přiměřené podmínky pro využití silných stránek a příležitostí, ÚP vytváří přiměřené 

podmínky pro řešení slabých stránek a eliminaci hrozeb, 
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- ÚP posiluje ekonomický pilíř a sociální pilíř a zároveň se snaží zachovat i hodnoty přírodní 

a kulturní a posílit tím i pilíř environmentální, 

- ÚP prověřil další vývoj na plochách zahrádkových osad a na základě požadavku obce 

navrhuje rozvojovou plochu bydlení jako přestavbu jižní zahrádkové osady podél údolní 

nivy bezejmenného toku (P5), zahrádková osada na východě obce v lokalitě Březový háj 

zůstane i nadále stabilizovaná jako plocha rekreace. 

- jsou stabilizovány a navrženy plochy veřejného prostranství  s veřejnou zelení v obci, 

- je zachována a dále rozvíjena koncepce zásobování obce pitnou vodou, 

- je zachována a dále rozvíjena koncepce odkanalizování  obce, 

- je zachována a dále rozvíjena koncepce zásobování obce elektrickou energií, byla 

prověřena kapacita stávající elektrické sítě a vymezeny 4 nové trafostanice,, 

- je zachována a dále rozšířena koncepce zásobování obce plynem, 

- ÚP navrhuje rozvojovou plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura jako dům 

s pečovatelskou službou, 

- jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona, 

- byla zapracováno poddolované území nacházející se na území obce Těšovice a zobrazeno 

do grafické části odůvodnění, 

- ÚP přebírá z platného ÚPO tyto rozvojové plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 a část Z1,  

- ÚP navrhuje nad rámec ÚPO tyto rozvojové plochy Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 a část Z1, 

- ÚP navrhuje v kulturní krajině plochu změn v krajině K1 jako založení prvků ÚSES,  

- projektant ÚP vypracoval kapitolu 7.1.12 Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

v ÚP Těšovice a vyvodil závěry navrhovaného rozvoje na území obce Těšovice, 

 

 Na základě schváleného zadání ÚP Těšovice projektant prověřil a nezapracoval tyto 

skutečnosti: 

- ÚP prověřil možnost asanace stávajících řadových garáží v delším časovém horizontu a 

dospěl k závěru, že vzhledem k majetkovým poměrům a na základě pokynu pořizovatele 

ze zadání ÚP Těšovice nebude ÚP řešit asanaci těchto garáží, 

- textová část odůvodnění ÚP Těšovice, kap. 13 Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL  a grafická část odůvodnění ÚP Těšovice, v. č. 3 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, jsou zpracovány dle nového 

společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 

2011. 

 

 

7 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

  Na území obce se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

  ÚP navrhuje na území zejména plochy bydlení. Navrhovány jsou rovněž plochy občanského 

vybavení a veřejných prostranství. 

   Krajský úřad Karlovarského kraje , jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a  

odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
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po posouzení záměru "Návrh zadání Územního plánu Těšovice ", vydal v souladu s ustanovením § 45i 

odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:  

  Záměr "Návrh zadání Územního plánu Těšovice" nemůže mít významný vliv na evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti. 

 

    Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve 

smyslu stavebního zákona, neuplatnil k Návrhu zadání Územního plánu Těšovice z hlediska 

posuzování vlivů na životní prostředí požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 

životní prostředí. 

  Na základě tohoto stanoviska nemá KÚKK požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního 

plánu Těšovice na životní prostředí. 

  Z tohoto stejného důvodu nebylo nutno zapracovat ani celkové Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP 

Těšovice na udržitelný rozvoj území. 

  

Vyhodnocení ÚP z hlediska vyváženého vztahu tří pilířů udržitelného rozvoje území: 

 Posílení ekonomického pilíře: 

-  rozvojová plocha smíšená obytná – městská (P3) a rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské 

(Z5, Z6) jako plochy pro pracovní příležitosti charakteru drobného podnikání, 

- doplnění technické infrastruktury místního významu (vodní hospodářství, zásobování el. energií, 

zásobování plynem),  

 - doplnění dopravní infrastruktury místního významu (místní komunikace včetně nové sběrné 

komunikace do jihovýchodní části území obce), stabilizace a zapracování dopravní infrastruktury 

nadmístního významu (rychlostní silnice R6 a silnice III. třídy). 

 

 Posílení environmentálního pilíře: 

- zaměření na ekologicky šetrný turistický ruch spojený s pěší turistikou, 

- vymezení prvků ÚSES, 

- návrh rozvojových ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení (Z1, Z9), 

- návrh plochy změn v krajině k založení prvku ÚSES (K1),  

- přiměřená ochrana nejkvalitnější ZPF I. a II. třídy ochrany, 

- respektování údolních niv toků bez rozvoje,  

- respektování stanovené Q100 řeky Ohře a její aktivní zóny záplavového území,  

- důsledným využitím dosud nevyužitých zbytkových ploch v ZÚ včetně zapracování dosud 

nezastavěných již dříve schválených rozvojových ploch dle ÚPO, 

- návrh ploch přestavby, 

- stanovení podmínek ochrany krajinného rázu všech ploch s rozdílným způsobem využití – 

prostorové regulativy, 

 

 Posílení pilíře sociální soudržnosti: 

- stabilizace sídelní struktury návrhem dostatečného množství rozvojových ploch bydlení a smíšeného 

bydlení, přestavba ploch rekreace na plochy bydlení venkovského, zejména ve vztahu na oblast 

OB12, vymezenou v PÚR ČR 2008 a zpřesněnou v ZÚR KK, 

- stabilizace veřejné zeleně před budovou OÚ jako součást plochy občanského vybavení – veřejná 

infrastruktura jako prostor sociálních kontaktů, 

- stabilizace a návrh zcela nových veřejných prostranství s veřejnou sídelní zelení jako prostor nových 

sociálních kontaktů, 
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- návrh rozvojové plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura jako dům s pečovatelskou 

službou, 

- návrh rozvojové plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení jako přestavba 

nevyužívaného parku severně od OÚ, 

- rozšíření sítě účelových komunikací, 

- návrh ploch smíšeného bydlení, ploch občanského vybavení jako zdrojů pracovní příležitosti 

v území. 

 

 

8 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

 

  Na základě stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako orgánu ochrany přírody 

příslušného dle zákona o ochraně přírody a krajiny zn. 995/ZZ/12 ze dne 13.3.2012 bylo 

konstatováno, že koncepce „Návrh zadání Územního plánu Těšovice“ nemůže mít významný vliv na 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

jako příslušného orgánu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zn. 1179/ZZ/12 ze dne 

30.3.2012 nebyl k návrhu zadání Územního plánu Těšovice stanoven požadavek na vyhodnocení 

vlivů Územního plánu Těšovice na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení územního 

plánu.  

Dle těchto stanovisek nebylo třeba zpracovávat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a nebylo 

tedy 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  

 

    Řešené území leží v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, na území obce s rozšířenou působností 

Sokolov, navazující bezprostředně jihovýchodně na město Sokolov. Správní území obce se rozkládá 

na katastrálním území Těšovice o celkové rozloze 118,70 ha. Na území obce leží pouze samotná 

obec bez dalších sídel i bez dalších místních částí. 

  Území obce sousedí s městem Sokolov a obcemi Královské Poříčí a Staré Sedlo. 

  Celé území obce se nachází v OP letišť s výškovým omezením staveb veřejného mezinárodního 

letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata, tento limit využití území vzhledem ke svému rozsahu není 

zobrazen v grafické části. Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Do severní části území 

zasahuje ochranné pásmo celostátní železniční dráhy č. 140. 

Přes jižní část řešeného území prochází nadzemní vedení elektrizační soustavy VVN 110 kV. Obec je 

napojena na nadzemní vedení elektrizační soustavy VN 22 kV procházející obcí. Obec je elektrickou 

energií zásobena ze 3 trafostanic. 
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  Obec je plynofikována napojením na síť STL plynovodu. V jižní části obce se nachází regulační 

stanice plynu STL/VTL. Východním a západním okrajem obce procházejí trasy VTL plynovodu.   

  Obec Těšovice je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeným na vodovod 

sousedního města Sokolov ze systému skupinového vodovodu Horka, který prochází jihovýchodním 

územím obce Těšovice. 

  Obec Těšovice je částečně odkanalizována. V severozápadní části obce je vybudována kanalizační 

síť. Vzhledem k velkým výškovým rozdílům jsou v severozápadní a západní části obce vybudovány 2 

čerpací stanice odpadních vod napojené výtlačnými řady na splaškovou kanalizaci. Odpadní vody 

jsou odváděny do ČOV města Sokolov, která se nachází západně od řešeného území obce Těšovice. 

Dešťové vody jsou svedeny do vodotečí. 

  Obcí procházejí dálkové kabely sdělovací sítě společnosti Telefonica Czech republic, a. s. 

Severozápadní hranici řešeného území obce Těšovice tvoří řeka Ohře, která má stanovenou aktivní 

zónu záplavového území a stanovené záplavové území pro stoletou vodu Q100. V severozápadní části 

obce se nachází území zvláštní povodně pod vodním dílem Jesenice, Skalka, Horka. 

  Do severozápadní části obce Těšovice zasahuje ochranné pásmo II. stupně IIB přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. 

  V jižní části obce Těšovice u zahrádkové osady byl evidován památný strom – lípa u Kopeckých 

(/lípa srdčitá), ochrana tohoto památného stromu byla v průběhu zpracování ÚP zrušena a následně 

byl strom i pokácen. 

   

Na území obce se nacházejí 2 památkově chráněné objekty: 

 smírčí kříž, p. p. č. 3984/1 , rejstř. č. 10776/4-5017, 

 tvrz, archeologické stopy, st. p. 1429/1, rejstř. č. 39455/4-560. 

  Na území obce Těšovice se nacházejí archeologická naleziště I. stupně: trať „Maierbüchl“, tvrziště 

Těšovice a archeologická naleziště II. stupně: tvrziště Těšovice. 

 

  Obec Těšovice se bude rozvíjet jako polyfunkční obytně rekreační obec. Pro obec Těšovice byl 

v roce 2004 zpracován Územní plán obce Těšovice schválen usnesením ZO dne 09.11.2005, závazná 

část ÚPO byla vyhlášena dne 09.11.2005 OZV č. 1/2005, která nabyla účinnosti dne 24.11.2005. ÚP 

přiměřeně přebírá dosud nezastavěné rozvojové plochy dle ÚPO Těšovice. 

  Rozvoj na území obce Těšovice je řešen ve dvou etapách  s důrazem na I. etapu bez udání 

časového horizontu. Ve II. etapě rozvoje jsou navrženy pouze rozvojové plochy Z12 a P5 pro bydlení. 

Tyto obě rozvojové plochy představují zásadní rozšíření zastavitelných ploch v obci nad rámec ÚPO. 

Plochy Z12 a P5 rozšiřují obytnou zástavbu mimo údolní nivu řeky Ohře, která je obsluhována ze 

stávajících úzkých komunikací. Tyto plochy Z12 a P5 rozšiřují zastavěné území z východu a 

jihovýchodu, urbanizují kulturní krajinu nad prudkými svahy nivy bezejmenného toku v lokalitě U Staré 

cesty a jsou dopravně obsluhovány navrženou sběrnou komunikací bez vazby na stávající dopravní 

systém obce. Navržená sběrná místní komunikace Z11 je vedena zcela mimo dnes dopravně 

přetíženou historickou část obce a je napojena na okružní křižovatku v ul. K.H. Borovského 

v Sokolově mimo řešené území. Pro napojení této nové sběrné komunikace jako pátého paprsku 

stávající okružní křižovatky je třeba zároveň i rozšířit okružní křižovatku do oválného tvaru. 

 

  Na zpracování variantního řešení ÚP Těšovice Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, požadavek neuplatnil. Z tohoto důvodu nebyl pro ÚP Těšovice zpracován 

koncept ÚP. Po schválení zadání ÚP Těšovice Zastupitelstvem obce Těšovice byl jako další etapa 

územního plánu zpracován Návrh ÚP Těšovice. 
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 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP provedl projektant tyto práce: 

- území je řešeno jako NZ stav 

- plocha Z13 (PX3) byla zrušena a nahrazena pouze územní rezervou R1 (BV), území je řešeno jak 

NZ stav 

- plocha Z14 (BV) byla zrušena a nahrazena pouze územní rezervou R2 (BV), území je řešeno jak 

NZ stav 

- plochy Z12 (BV) a P5 (BV) byly převedeny do II. etapy rozvoje s podmínkou zahájení výstavby na 

obou plochách až po dokončení příjezdové komunikace Z11 alespoň pro předčasné užívání 

- část plochy Z12 (BV) byla vyčleněna a nově řešena jako plocha Z15 (DS) 

- LBC č. 1 bylo dle ÚAPO zapracováno jako funkční BC – oprava v grafické i textové části ÚP 

- na základě poskytnutého rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu lípy u Kopeckých 

projektant zrušil tento památný strom v grafické části odůvodnění ÚP 

- v příloze B Dopravní řešení je na území města Sokolova řešena úprava stávající okružní křižovatky 

v ul. K. H. Borovského včetně napojení pátého paprsku dle varianty B, územní studie Ing. 

Havlíkové, XI./2013, 

- ve vazbě na změny rozvoje východního okraje obce v lokalitě U Staré cesty byly přiměřeně 

opraveny i navržené inženýrské sítě: 

• navržené trasy vodovodů, kanalizace i STL plynovodů v plochách P4 a po okraji Z15 

byly převedeny do II. etapy a nejsou na ploše Z12 zokruhovány 

• TS8 (630kVA) byla zcela zrušena 

• TS6 (630kVA) a TS7 (630kVA) byly převedeny do II. etapy rozvoje 

- ve výrokové části ÚP byly v kap. 6 zrušeny výrazy „zábavné zařízení“ a „zábavná střediska“ – 

nahrazeno výrazem „zařízení zábavy“ 

- ve výrokové části ÚP byly v kap. 6 provedeny další úpravy regulačních podmínek ploch 

s rozdílným způsobem využití: 

- SM: zrušeny body C 1., 3. z důvodu zrušení původní plochy Z10 (SM) 1,32 ha, v ÚP 

zůstala jako plocha SM pouze P3 o rozloze 0,12 ha, která neumožňuje realizovat 

budovy obchodu nad 1000 m
2
 zastavěné plochy ani ČSPHM, dále byl bod C 4. 

přeřazen jako B15 

- VD: upraven bod C 3.: sklady pouze při zachování maximálně přípustné hladiny 

hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech 

na území obce 

- v odůvodnění ÚP byly doplněny tyto definice: zařízení zábavy, dočasná stavba 

 

  Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním projektant provedl tyto 

práce: 

- v textové části odůvodnění ÚP zrušil památný strom lípa u Kopeckých jako stávající limit využití 

území, grafická část ÚP byla upravena již v předchozí etapě v úpravě návrhu ÚP před řízením, a to 

na základě pořizovatelem poskytnutého rozhodnutí o zrušení ochrany památného stromu 

- do ÚP byl zapracován záznam o účinnosti 

- do textové části odůvodnění ÚP byly vloženy kapitoly zpracované pořizovatelem, kap. č. 1, 5, 15, 

16 

- v kap. 6.1 textové části výroku ÚP byly stavby pro rodinnou rekreaci přesunuty z bodu B. 5. do 

budu C. 2. za podmínky dodržení maximálního koeficientu míry využití území: 15 a minimálního % 

ozelenění: 70. 
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- v grafické části ÚP byl pozemek p.č. 3975, k.ú. Těšovice zařazen do plochy s rozdílným způsobem 

využití BV dle skutečného stavu v území (nikoliv dle katastru nemovitostí – vodní plocha) jako 

součást přestavbové plochy P5. 

 

 

10.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

  V současné době je osídlení řešeného území soustředěno výhradně do samotné obce při pravém 

břehu Ohře obklopené kulturní krajinou a bezprostředně navazující v jihozápadní části na město 

Sokolov. Obec Těšovice se bude dále rozvíjet jako polyfunkční obytně rekreační obslužná obec jako 

obytný satelit města Sokolov s rozsáhlými zahrádkovými osadami a plochou řadových garáží. 

  ÚP zachovává stávající urbanistickou strukturu území. K rozvoji jsou využita především zbytková 

nevyužitá území ve vymezeném zastavěném území. Rozvoj území je soustředěn do samotné obce 

Těšovice. 

  ÚP stabilizuje plochu výroby a skladování v severní části obce. 

   ÚP nenavrhuje plochu zemědělské výroby, plochy zemědělské výroby se na území obce 

nevyskytují. 

  ÚP přiměřeně přebírá dosud nezastavěné rozvojové plochy dle ÚPO Těšovice. 

  ÚP nenavrhuje žádné solitérní rozvojové zastavitelné plochy v krajině bez vazby na ZÚ. Kulturní 

krajina je určena i nadále především pro extenzivní zemědělskou a lesnickou výrobu.  

 Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) dle vyhl. 

č.501/2006 Sb., v platném znění:   

 

* Plochy bydlení (B) 

- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV. 

* Plochy rekreace (R) 

- rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI, 

- rekreace – zahrádkové osady – RZ. 

* Plochy občanského vybavení (O) 

- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV, 

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

- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS. 

* Plochy smíšené obytné (S) 

- smíšené obytné – venkovské – SV, 

- smíšené obytné - městské – SM. 

* Plochy dopravní infrastruktury (D) 

- dopravní infrastruktura – silniční – DS. 

* Plochy technické infrastruktury (T) 

- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI. 

* Plochy výroby a skladování (V) 

- výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD. 

* Plochy veřejných prostranství (P) 

- veřejná prostranství – PV, 

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

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

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky – ZV, 



 ÚZEMNÍ PLÁN TĚŠOVICE 

 89 

- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark – PX3. 

* Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

- plochy vodní a vodohospodářské – W, 

- plochy vodní a vodohospodářské – se specifickým využitím – WX. 

* Plochy zemědělské (A) 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní (L) 

- plochy lesní– NL. 

* Plochy přírodní (N) 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy smíšené nezastavěného území (H) 

- plochy smíšené nezastavěného území – NS… 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

o – ochranná. 

 

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

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

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

ÚP rovněž podmínečně přípustné využití a rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků.  

 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. 

 

  Nad rámec stanovených ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném 

znění, ÚP navrhuje tuto plochu a její funkční, plošné a prostorové regulativy: 

 

* Plochy zeleně (Z) 

 

- Zeleň - soukromá vyhrazená- ZS 

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby obce 

nezahrnutá do jiných druhů ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) sloužící k 

rekreaci a k pěstební činnosti. 
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B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady –okrasné a užitkové zahrady, 

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

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40 m
2
 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

4. hrubé terénní úpravy. 

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

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

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 5, 

2. maximální podlažnost 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy 85. 

  Důvodem pro vymezení této plochy zeleně je ochrana dosud nezastavěných zahrad v ZÚ, které 

nejsou určeny k dalšímu zastavění (ZS) a představují přírodní hodnotu v zástavbě obce Těšovice. 

 

 

10.1.1  Přehled navržených rozvojových ploch  

ÚP navrhuje na území obce Těšovice zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině. 

Základní členění rozvojových ploch řeší grafická část: 

*  vlastní ÚP: 

v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, 

 

* část odůvodnění ÚP: 

- řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby je prezentováno na: v. č. 1 Koordinační výkres,            

M 1:5 000. 

   

  Rozvojové plochy jsou označeny symbolem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších 

výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000. 

  Označení rozvojových ploch: 

Z - zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, K – plochy změn v krajině. 
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ÚP TĚŠOVICE NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY: 

Obec Těšovice 

I.ETAPA 

* Zastavitelné plochy 

Z1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako rozšíření parku u dětského hřiště v severní 

části obce – ZV 

Z2 – plocha bydlení mezi novostavbami v severní části obce – BV 

Z3 – plocha bydlení v severní části obce – BV 

Z4 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace v severovýchodní části obce – PV 

Z5 – plocha smíšená obytná na okraji historické zástavby ve východní části obce – SV 

Z6 – plocha smíšená obytná v centrální části obce – SV 

Z7 – plocha občanského vybavení jako dům s pečovatelskou službou – OV 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba západní části obce – BV 

Z9 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako oddychový park v západní části obce – ZV 

Z11 – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace a parkoviště v jihovýchodní části obce – DS 

Z15 – plocha dopravy jako místní obslužná komunikace v severní čáti zahrádkové osady - DS 

 

* Plochy přestavby 

P1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části 

areálu ČOV Sokolov v západní části obce – PX2 

P2 – plocha občanského vybavení jako přestavba nevyužívaného obecního parku severně od OÚ – 

OS 

P3 – plocha smíšená obytná jako přestavba objektu drobné výroby u OÚ – SM 

P4 – plocha veřejného prostranství jako rozšíření místní komunikace v zahrádkové osadě – PV 

 

II.ETAPA 

* Zastavitelné plochy 

Z12 – plocha bydlení ve východní části obce – BV 

* Plochy přestavby 

P5 – plocha bydlení jako přestavba zahrádkové osady - BV 

 

 

10.1.2 Přehled změn v krajině 

  ÚP navrhuje na území obce změnu v krajině ozn. K1 jako opatření k založení nefunkčního prvku 

ÚSES. 

 

Seznam ploch změn v krajině: 

 

označení 

plochy 

změny 

navržené 

využití 

název 

opatření 
umístění podmínky využití 

K1 NSzp 
založení prvku 

ÚSES 

lokální biokoridor č. 

1 v jihovýchodní 

části obce 

změna orné půdy na TTP a dosadba 

mimolesní zeleně  

 

Vysvětlivky: 
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NSzp … plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí 

 

 

10.1.3 Územní rezervy 

    ÚP navrhuje na území obce Těšovice tyto územní rezervy, které předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě. 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro bydlení ve východní části obce Těšovice – BV 

R2 – územní rezerva pro bydlení v jihovýchodní části obce Těšovice – BV 

 

  Územní rezervy R1 a R2 budou zapracovány do ÚP jako zastavitelné plochy bydlení změnami ÚP po 

prokázání využití 75 % součtu zastavitelných ploch bydlení  v I. a II. etapě k výstavbě. 

 

 

10.1.4 Plochy bydlení a smíšené plochy bydlení 

  Stávající obytná zástavba je stabilizována jako plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské 

(BV) a plochy smíšené obytné - venkovské (SV). 

  ÚP stabilizuje plochy bydlení BV a plochy smíšené obytné SV jako stávající zastavěné plochy. ÚP 

navrhuje plochy bydlení BV a plochy smíšené obytné SV jako zastavitelné plochy. ÚP navrhuje plochu 

BV jako plochu přestavby. Rozvoj na území obce Těšovice je řešen ve dvou etapách  s důrazem na I. 

etapu bez udání časového horizontu. Ve II. etapě rozvoje jsou navrženy rozvojové plochy bydlení Z12 

a P5 jako pokračování rozvoje jihovýchodní obytné části obce. 

  ÚP navrhuje rozvojové plochy bydlení jako plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské: 

 v severní a západní části obce v již schváleném rozsahu (č. 1, 2, 4, 5, 11 ) dle ÚPO, 

ÚP navrhuje rozvojové plochy smíšené obytné jako plochy smíšené obytné - venkovské: 

 v severní části obce v již dříve schváleném rozsahu (č. 12, 13) dle ÚPO. 

 ÚP navrhuje další rozvojové plochy bydlení jako plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské 

nad rámec ÚPO v II. etapě: 

 v jihovýchodní části obce v návaznosti na ZÚ: přestavbu jižní zahrádkové osady podél údolní 

nivy bezejmenného toku P5 a navazující zastavitelnou plochu bydlení Z12. 

  ÚP dále navrhuje plochu přestavby s funkčním využitím plochy bydlení – v rodinných domech - 

venkovské v jižní části obce jako přestavbu zahrádkové osady a plochu přestavby s funkčním využitím 

plocha smíšená obytná – městská jako přestavba drobné výroby u objektu OÚ. 

 

I. ETAPA 

 Plochy bydlení zastavitelné řešené na rozvojových plochách dle ÚPO Těšovice:     2,68 ha 

 Plochy bydlení zastavitelné nad rámec ÚPD:          0,51 ha 

 Plochy smíšené obytné zastavitelné nad rámec ÚPD:         1,33 ha 

 Plochy smíšené obytné jako plochy přestaveb:             0,12 ha 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 

Celkem rozvojové plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné I. etapa     3,64 ha 

 

II. ETAPA 

 Plochy bydlení zastavitelné nad rámec ÚPD:          3,12 ha 

 Plochy bydlení přestavbové nad rámec ÚPD:          6,09 ha 
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…………………………………………………………………………………………………….…………… 

Celkem rozvojové plochy pro bydlení  II. etapa            9,21 ha 

…………………………………………………………………………………………………….…………… 

Celkem rozvojové plochy pro bydlení  a smíšené bydlení I. a II. etapa    12,85 ha 

 

  Na rozvojových zastavitelných plochách bydlení a zastavitelných plochách smíšených obytných dle 

ÚP v rozsahu 6,64 ha budou vytvořeny podmínky pro bydlení 155 nových obyvatel, což odpovídá 88,6 

% stávajícího počtu obyvatel. 

 

 

10.1.5  Plochy občanského vybavení 

  ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. ÚP stabilizuje zastavěné plochy občanského 

vybavení – veřejná infrastruktura jako budovu OÚ s kulturním sálem. ÚP navrhuje plochu občanského 

vybavení charakteru veřejné infrastruktury jako dům s pečovatelskou službou (Z7). 

  Na území obce Těšovice se dále vyskytují další plochy občanského vybavení, které však 

nepředstavují veřejnou infrastrukturu: 

  ÚP stabilizuje restauraci Slunce jako plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a 

střední – OM. 

  ÚP navrhuje plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení jako přestavbu 

nevyužívaného obecního parku severně od OÚ (P2). 

 

* Plochy občanského vybavení zastavitelné řešené na rozvojových plochách  

dle ÚPO Těšovice:            0,25 ha 

 Plochy občanského vybavení jako plochy přestaveb:        0,26 ha 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Celkem rozvojových ploch občanského vybavení        0,51 ha 

 

 

10.1.6  Plochy rekreace 

  ÚP stabilizuje plochu rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v severní části obce a plochy 

rekreace – zahrádkové osady ve východní a jižní části obce. Zahrádková osada v jižní části obce na 

svazích nad údolní nivou bezejmenného toku je navržena v II. etapě k přestavbě na plochu bydlení 

P5. Zahrádková osada na východním okraji obce v lokalitě Březový háj zůstává zachována v plném 

rozsahu jako plocha rekreace. 

  ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu rekreace na území obce Těšovice. 

  Řešením ÚP se zmenší plochy zahrádkových osad na území obce o 6,1 ha. 

 

 

10.1.7  Plochy veřejných prostranství  

  ÚP zachovává stávající veřejná prostranství: veřejná zeleň charakteru parku v severní části obce, 

veřejná zeleň v severní a centrální části obce. 

  ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství charakteru parku v severní a západní části obce.  

  ÚP navrhuje veřejná prostranství s místní obslužnou komunikací v severní a centrální části obce.  

  ÚP dále navrhuje plochu veřejné zeleně s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části areálu ČOV 

Sokolov a plochu přestavby veřejného prostranství jako rozšíření místní komunikace v zahrádkové 

osadě. Rozvojové plochy veřejných prostranství jsou řešeny pouze v I. etapě. 
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I. ETAPA 

 Plochy veřejných prostranství zastavitelné řešené na rozvojových plochách  

   dle ÚPO Těšovice:                        0,45 ha 

 Plochy veřejných prostranství zastavitelné navržené nad rámec ÚPD:    0,66 ha 

 Plochy veřejných prostranství jako plochy přestaveb:       0,36 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch veřejného prostranství                         1,47 ha 

 

ÚP zohledňuje v řešeném území požadavek odst. 2 § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění 

takto: 

  ÚP navrhuje rozvojové zastavitelné plochy bydlení, smíšeného bydlení a občanského vybavení o 

celkové rozloze 6,9 ha. Znamená to tedy, že v ÚP má být navrženo celkem min. 0,35 ha veřejných 

prostranství s veřejnou zelení. ÚP řeší: 

 parky v severní a západní části obce Z1, Z9 o celkové rozloze 1,08 ha,  

  Celkem ÚP navrhuje 1,1 ha veřejných prostranství s veřejnou zelení, což je 3 x více, než je 

zákonný požadavek. Podmínky vyhl. 501/2006 S., v platném znění, byly tedy splněny. 

 

 

10.1.8  Plochy dopravní infrastruktury 

  ÚP jako plochy silniční dopravy stabilizuje stávající sjezd z rychlostní komunikace R6, silnici III. třídy, 

sběrné místní komunikace  v kulturní krajině v návaznosti na zastavěné a zastavitelné plochy.   Dále 

ÚP jako plochy silniční dopravy stabilizuje stávající řadové garáže v jižní části obce se sítí obslužných 

místních komunikací. 

    ÚP navrhuje rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční jako sběrnou komunikaci 

s parkovištěm v jihovýchodní části obce (Z11) a jako další místní komunikaci na východním okraji 

obce (Z15) navazující na Z11 a vedenou do obce v trase úvozové cesty. 

  Rozvojové plochy dopravní infrastruktury jsou řešeny pouze v I. etapě. 

I. ETAPA 

 Plochy dopravy zastavitelné navržené nad rámec ÚPD:      1,17 ha 

……………………………………………………………………………………………….………………… 

Celkem rozvojových ploch dopravy v ÚP                            1,17 ha 

 

 

10.1.9 Plochy technické infrastruktury 

  ÚP stabilizuje plochy technické infrastruktury v severní části obce pro čerpací stanici odpadních vod 

a v centrální části obce pro regulační stanici plynu VTL/STL. 

  Žádné rozvojové plochy technické infrastruktury ÚP nenavrhuje.  

 

 

10.1.10 Plochy výroby a skladování 

  ÚP stabilizuje plochu drobné výroby v severní části obce. 

Žádné rozvojové plochy výroby a skladování ÚP nenavrhuje. 
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10.1.11  Plochy zeleně  

  ÚP stabilizuje plochy zeleně - soukromé vyhrazené (zahrady) v severní části obce. Plochy sídelní 

zeleně  vymezené jako zeleň – soukromá vyhrazená nejsou určené k dalšímu zastavění.  

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

výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň u RD a staveb k rodinné rekreaci je 

zahrnuta do ploch bydlení a rekreace. 

  Žádné rozvojové plochy zeleně ÚP nenavrhuje.  
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ÚP řeší  tento rozsah ploch přestavby (v ha)

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) přestavbové   

           

  funkce rekreace funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P Z S D T V ∑ 

 
Těšovice  
I. ETAPA   0,26 0,36  0,12    0,74 

Těšovice  
II. ETAPA 6,09         6,09 

Celkem 6,09  0,26 0,36  0,12    6,83 
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ÚP řeší  tento rozsah zastavitelných ploch (v ha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha) 

 

Funkce 

plochy 

přestavby 

I. etapa 

plochy 

přestavby 

II. etapa 

plochy 

přestavby 

celkem 

zastavitelné 

plochy dle 

ÚPO 

zastavitelné 

plochy 

I. etapa 

zastaviteln

é plochy 

II. etapa 

zastavitelné 

plochy celkem 

Celkem 

rozvojové 

plochy v ÚP 

Bydlení - B  6,09 6,09 2,68 0,51 3,12 6,31 12,4 

Rekreace - R         

Občanské vybavení - O 0,26  0,26 0,25   0,25 0,51 

Doprava - D     1,56  1,56 1,56 

Technická infrastruktura - T         

Veřejné prostranství - P 0,36  0,36 0,45 0,66  1,11 1,47 

Smíšené obytné - S 0,12  0,12  0,33  0,33 0,45 

Celkem 0,74 6,09 6,83 3,38 3,06 3,12 9,56 16,39 

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) zastavitelné    

           

  funkce rekreace funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P Z S D T V ∑ 

Těšovice 
I.ETAPA 3,19  0,25 1,11  0,33 1,56   6,44 

Těšovice 
II.ETAPA 3,12         3,12 

Celkem 6,31  0,25 1,11  0,33 1,56   9,56 
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10. 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

  Na území obce se nacházejí tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních 

rozhodnutí: 

 

Vymezení území: 

- hranice řešeného území, 

- hranice katastrálního území, 

- hranice zastavěného území k 31.1.2014, 

 

Ochrana přírody a krajiny: 

- nadregionální biokoridor – funkční:  - K40  - Amerika – Svatošské skály 

- lokální biocentrum - funkční:  - LBC1 – Pod Těšovickým vrchem 

- lokální biocentrum - nefunkční: - LBC2 – U křižovatky 

- lokální biokoridor – nefunkční:  - spojnice LBC1 – LBC2 

 

obecná ochrana 

- významný krajinný prvek ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. 

 

Ochrana lesa: 

- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

 

Ochrana přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých 

lázní: 

- OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary, 

 

Ochrana před záplavami 

- záplavové území Q100 řeky Ohře, 

- aktivní zóna záplavového území řeky Ohře, 

- území zvláštní povodně pod vodním dílem Skalka, Horka, Jesenice, 

 

Ochrana staveb 

- zóna havarijního plánování - Hexion Specialty Chemicals, a.s., 

 

Ochrana památek: 

- památkově chráněné objekty – nemovité kulturní památky: 

 smírčí kříž, p. p. č. 3984/1 , rejstř. č. 10776/4-5017, 

 tvrz, archeologické stopy, st. p. 1429/1, rejstř. č. 39455/4-560, 

 

Ochrana technické infrastruktury: 

- vodovod pitný, OP = 1,5 m, 

- vodovod skupinový, OP = 1,5 m, 

- čerpací stanice odpadních vod,  

- kanalizace jednotná, OP = 1,5 m, 

- výtlačný řad splaškové kanalizace, OP = 1,5 m, 
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- venkovní vedení VVN 110 kV, OP = 12 m,  

- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7 m, 

- trafostanice stožárová, OP = 7 m (10 m), 

- trafostanice zděná, OP = 20 m (30 m), 

- regulační stanice plynu STL/VTL, BP = 10 m, OP = 4 m, 

- STL plynovod, OP v ZÚ = 1 m, OP mimo ZÚ = 4 m, 

- plynovod VTL, DN 100: BP = 15 m, OP = 4 m, DN 250: BP = 20 m, OP = 4 m, 

- dálkový sdělovací kabel, OP = 1,5 m, 

 

Ochrana dopravní infrastruktury: 

- rychlostní silnice R6 včetně sjezdu, OP = 100 m, 

- silnice III. třídy (III/00630), OP = 15 m, 

- celostátní železnice č. 140, OP = 60 m, 

- mezinárodní veřejné letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata, OP s výškovým omezením staveb – celé 

území obce, 

 

Limity vyplývající z vlastností území: 

- BPEJ – I. třída ochrany půd, 

- BPEJ - II. třída ochrany půd, 

- investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorace), 

- poddolované území – Staré Sedlo u Sokolova 1, 

- archeologická naleziště I. stupně: 

 Trať „Maierbüchl“, poř. č. SAS 11-23-01/7, 

 Tvrziště Těšovice, poř. č. SAS 11-23-01/3. 

- archeologická naleziště II. stupně: 

 Tvrziště Těšovice. 

 

 

10.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Silniční doprava 

  Obec je napojena na silniční síť silnicí III. třídy č. 00630 procházející urbanizovanou částí řešeného 

území. ÚP přebírá a stabilizuje v jižní části řešeného území sjezd z rychlostní silnice R6.  

  ÚP posiluje dopravní dostupnost jihovýchodní části území návrhem sběrné komunikace 

s parkovištěm Z11 napojené na okružní křižovatku u ČSPHM v ulici K. H. Borovského v Sokolově 

mimo řešené území, která je bezprostředně napojená na rychlostní silnici R6. Součástí sběrné 

komunikace Z11 je i kapacitní parkoviště pro plochy bydlení a rekreace. Plocha Z15 řeší další místní 

komunikaci ve východní části obce jako pokračování komunikace Z11 v trase úvozové cesty směrem 

do historické části obce. 

 

Stávající komunikace 

  V současné době obcí Těšovice vede silnice třetí třídy III/00630, která končí slepě. Na ní navazují 

místní obslužné komunikace. Z těchto komunikací jsou obslouženy všechny obytné i provozní objekty 

v obci. Dále zde vedou dvě nezpevněné cesty do zahrádkových osad. 

Rozvojové zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezené na pozemcích jižně nad zahrádkovou 

osadou. Tyto rozvojové plochy nenavazují na stávající komunikační systém a je potřeba pro dopravní 
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obsluhu těchto ploch systém komunikací doplnit. Proto byl dán požadavek v územním plánu Těšovice 

prověřit stávající komunikace a navrhnout nové možnosti dopravního napojení a obsluhy stávajících 

zahrádkových osad a rozvojových ploch z nově postavené okružní křižovatky u ČSPHM v ulici K. H. 

Borovského Sokolově. 

 

Návrh řešení dopravy 

  V rámci průzkumů bylo zpracováno a prověřeno 5 variant dopravního napojení zmíněných ploch. 

Všechny varianty vycházejí z dopravního připojení na stávající zárodek větve okružní křižovatky u 

podjezdu pod silnicí R6 v ulici K. H. Borovského v Sokolově mimo řešené území.  

  Dopravní řešení bylo prověřováno z mapových podkladů pro územní plán, z poskytnutých 

projektových podkladů řešení silnice R6 a na základě rekognoskace území. 

Možnosti dopravní obsluhy stávajících zahrádkových osad jsou následující: 

 Východní zahrádkovou osadu v lokalitě Březový háj, která zůstává zachována jako plocha RZ, 

je podmíněně možné připojit na navrženou novou sběrnou komunikaci (Z11), viz dále.  

 Pro obsluhu střední části plochy přestavby (P5) je možno částečně rekonstruovat stávající 

nezpevněnou cestu v údolní nivě bezejmenného toku (P4). 

 Jižní část plochy přestavby (P5) nelze dopravně napojit. 

 

Výsledný návrh dopravy 

  Pro dopravní napojení a obsluhu rozvojových ploch a stávající východní zahrádkové osady je 

navržena nově sběrná komunikace (Z11) napojená z nově postavené okružní křižovatky u podjezdu 

pod silnicí R6 v ulici K. H. Borovského v Sokolově. Komunikace bude napojena na stávající již 

vybudovaný zárodek jednopruhové větve okružní křižovatky. Tuto větev bude třeba rozšířit na 

dvoupruhovou, což si vyžádá částečnou přestavbu této okružní křižovatky.  

  Na základě pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením zpracoval dopravní specialista 

Ing. O. Havlíková technickou studii záměru „Napojení komunikace z Těšovic do okružní křižovatky 

v ulici K. H. Borovského v Sokolově – exit č. 141 ze silnice R/6“, listopad 2013. Tato problematika byla 

řešena ve dvou variantách: 

  varianta A – posunutí napojení ulice K. H. Borovského v Sokolově na okružní křižovatku 

jižním směrem do lesního pozemku p.č. 3969/1 včetně úpravy odbočujícího pruhu k ČSPHM. 

   varianta B – rozšíření okružní křižovatky na oválnou křižovatku severním směrem 

k navrhované sběrné komunikaci Z11. 

  Porovnáním řešení obou variant vyhodnotila Ing. Havlíková jako výhodnější variantu B – rozšíření 

okružní křižovatky na oválnou. 

  Na základě doplňujícího pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením je do ÚP 

zapracováno dopravní řešení dle varianty B s tím, že celá okružní křižovatka leží na území města 

Sokolov – tzn. v ÚP Těšovice je navržena úprava okružní křižovatky v ulici K. H. Borovského včetně 

napojení navrhované sběrné komunikace, prezentováno pouze v příloze B Dopravní řešení, M 1 : 

5000 v grafické části odůvodnění ÚP a to mimo řešené území. 

* Sběrná komunikace (Z11) je délky cca 700 m a končí okružní křižovatkou. Předpokládá se místní 

sběrná komunikace funkční skupiny B - typu MS2 10,5/8/50 – to je dvoupruhová komunikace se 

dvěma jízdními pruhy v šířce 3,0 m a vodicím proužkem 0,5m s oboustrannými obrubníky a s 

jednostranným přilehlým chodníkem šířky 0,5+1,5 m na straně budoucí zástavby na ploše Z12 ve II. 

etapě. Šířka prostoru místní komunikace je 10,5 m. Do územního plánu je vyčleněn pás šířky 16 m 

s rezervou pro svahy násypů a výkopů tělesa komunikace a příkop.  
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Směrově je komunikace vedena v S-linii, za napojením na upravenou okružní křižovatku se stáčí 

kolem lesa a je zde nutný mostek pro překonání terénní rýhy s vodotečí. Podélný spád komunikace 

bude 2 – 8 % (max. 9 % na délku do 100 m).  

Tato výsledná varianta komunikace je vedena tak, aby oddělila rozvojové plochy v minimalizované 

přiměřené výměře od ploch, které zůstanou jako zemědělská půda. 

Sběrná komunikace končí malou okružní křižovatkou v místě dnešního rozcestí polních cest. 

Na tuto sběrnou komunikaci pak bude napojeno parkoviště nad střední částí zahrádek (cca 26 stání) a 

dále pro obsluhu zástavby v ploše Z12 místní obslužná komunikace nebo variantně obytné ulice:  

* Obslužná komunikace v rozvojové ploše pro bydlení (Z12):  předpokládá se místní obslužná 

komunikace funkční skupiny C s režimem „zóna 30“ typu MO2 10/6,5/30 (dvoupruhová 

s oboustrannými chodníky) nebo variantně obytná ulice, končící slepě. Komunikace bude délky 250 m 

s malou okružní křižovatkou pro možnost otočení nebo napojení další větve.  Šířka prostoru místní 

komunikace je 10 m. V dalších stupních projektové dokumentace je třeba počítat s pásem šířky 12 m. 

Pro tuto další obslužnou místní komunikaci v ploše Z12 nevymezuje ÚP samostatnou rozvojovou 

plochu. Její možné řešení je prezentováno pouze v grafické části odůvodnění ÚP v příloze B. 

* Obslužná komunikace podél severní zahrádkové osady (Z15):  zahrádková osada v severní části 

řešeného území v lokalitě Březový háj je napojena stávající nezpevněnou jednopruhovou úvozovou 

cestou s podélným spádem až 15 %. Protože cesta není oboustranně obestavěna, je možno provést 

její rekonstrukci a rozšíření za předpokladu záboru přiléhajících ploch podél cesty, vyřešení odvodnění 

a sanace svahů s částečným zpevněním opěrnými zdmi. Cesta je dlouhá 370 m a podélný spád 

komunikace by byl v horní polovině 12,5 % a v dolní polovině místy i 15 %. Předpokládá se 

rekonstrukce na dvoupruhovou místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C - typu MO2  7,0/6,0/30 

– to je obousměrná  komunikace s jízdními pruhy v šířce 2,25 m a vodicím proužkem 0,25 m a s 

jednostranným chodníkem v zúžené šířce 0,5+1,0 m odděleným od vozovky obrubníkem. V místech 

s nedostatečnou šířkou může být komunikace na omezenou délku jednopruhová. Podmínka je 

zachování pruhu pro pěší a  řešení odvodnění dostatečně kapacitním příkopem. Pro přesnější údaje o 

technickém řešení a rozsahu záborů je nutno provést studii do zaměřené situace. 

Šířka prostoru místní komunikace je 7,0 m a do územního plánu je vyčleněn pás šířky 14 m 

s rezervou pro svahy tělesa komunikace, zdi a příkopy.  

Napojení komunikace je v horní části na okružní křižovatku navržené komunikace Z11 a v dolní části 

je v místě stávajícího napojení úvozové cesty na místní obslužnou komunikaci historické části obce. 

* Obslužná komunikace podél západní strany přestavbové plochy P5 (přestavba zahrádkové osady na 

bydlení): 

  Napojení této rozvojové plochy P5 je stávající nezpevněnou jednopruhovou cestou s podélným 

spádem až 15 %. Tato cesta je zčásti oboustranně obestavěna, zčásti je vedena v údolní nivě toku.  

Na jižním  konci se cesta zužuje na pěšinu s podélným spádem místy až 25 %. Pro zkvalitnění 

příjezdu k rozvojové ploše je navrženo částečné zpevnění cesty v délce cca 250 m 

s překlasifikováním na obslužnou jednopruhovou komunikaci s šířkou jízdního pruhu 2,50 m, 

s vytvořením výhybny a zakončené obratištěm v prostoru cca 50 m pod rybníkem. Možnosti vytvoření 

úvratě nebo obratiště a umístění výhybny je nutno prověřit ve studii do zaměřené situace území.  

 

Závady na stávající komunikaci III/00630: 

Stávající komunikace III/00630 vykazuje některé dopravní závady, především nedostatečnou šířku 

komunikace (místy 3-5 m). Vzhledem k majetkovým poměrům oboustranně podél této silnice (stávající 

nebo plánovaná výstavba oboustranně podél silnice) nelze tuto stávající dopravní závadu odstranit a 

silnici navrhnout k rozšíření. 
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 Železniční doprava 

    ÚP respektuje ochranné pásmo celostátní železniční dráhy č. 140 zasahující do severní části 

řešeného území. 

 

Vodní doprava 

  Na území obce se nenachází žádná trasa ani plocha vodní dopravy. 

 

Letecká doprava 

    ÚP respektuje ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata 

(vnější vodorovná překážková rovina 803 m.n.m., šikmá překážková rovina 1:20 2553 m.n.m.). 

 

 

10.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

10.4.1 Vodní hospodářství 

  

ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU 

PODKLADY 

Pro zpracování návrhu vodohospodářské části územního plánu byly použity tyto podklady : 

- návrh zadání územního plánu – květen 2012 

- návrh rozvojových ploch a nárůst obyvatel – zpracovala Ing.Arch.Kasková 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále PRVKKK) – aktualizace 

11.3.2011  

- Podklady z technické dokumentace Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ 

Obec Těšovice leží v OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary. 

 

VODOVOD 

stávající stav 

  Vodovodní rozvody obce jsou napojeny na vodovodní systém Sokolova. Zdrojem pitné vody je 

skupinový vodovod Horka (SVH), na který se napojuje místní rozvod v ulici Mičurinova v Sokolově. 

Napojení je na litinové potrubí DN100 u garáží.  

Potrubí SVH vede mimo zastavěné území obce v jejím JV okraji. 

Rozvodný systém v obci je větvený, páteřním řadem je potrubí vedené převážně  v komunikaci. 

Vodovodní systém obce má jedno tlakové pásmo. Tlakové poměry ve vodovodní síti obce jsou dány 

vodojemem Michal (485,3/480,3 m n.m). 

 V obci je pak rozvodná vodovodní síť různého složení. Na tyto rozvody jsou napojeny jednotlivé 

objekty. 

  Obsluha a údržba vodovodní sítě je zajišťována pracovníky Vodohospodářské společnosti Sokolov, 

spol. s r.o. (VOSS). 

 

VODOVOD 

Návrh  

  Při návrhu zásobování rozvojových ploch obce  je respektován PRVKKK. Tlakové poměry ve 

vodovodní síti jsou určeny stávajícím systémem skupinového vodovodu Horka. 
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Rozvojové plochy budou zásobeny ze stávajícího systému vodovodu, resp.rozšířením stávajících řadů 

jejich prodloužením a případně zokruhováním. Při vedení tras bude respektován základní požadavek 

provozovatele (tj. VOSS s.r.o.), aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně přístupných 

pozemků.  

Materiál potrubí se předpokládá plastový – vysokohustotní polyetylen PE100, profily 63, 90 a 110. 

Potrubí bude opatřeno hydranty, které budou sloužit k provozním účelům vodovod – tzn. jeho odkalení 

a odvzdušnění. 

Při navrhování profilů nových vodovodních řadů budou zohledněny i požadavky na zajištění požární 

bezpečnosti dané lokality. Technické řešení bude provedeno dle požadavků správce vodovodu, tj. 

VOSS. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu vodovodu je nutné uvažovat s postupnou rekonstrukcí systému, kdy 

budou zejména ocelové profily nahrazeny novými materiály a reprofilovány na potřebné profily potrubí  

i s ohledem na požadavky zajištění požární bezpečnosti. 

 

VODOVOD – hydrotechnické výpočty 

Výpočet  potřeby vody  

 

počet obyvatel 
specifická 

potřeba  
vody 

průměrná denní 
potřeba vody 

maximální denní 
potřeba vody 

maximální 
hodinová 

potřeba vody 

lokalita 
počet 

obyvatel 

Qp=Q*počet obyv. Qd=Qp*kd Qm=(Qd*kh):24 

Q (l/os/den) 
Qp 

(m
3
/den) 

Qp 
(l/s) 

Qd (m
3
/den) 

Qd 
(l/s) 

Qm (m
3
/hod) 

Stávající stav 

Těšovice 178 100 *) 17,80 0,21 26,70 0,31 2,00 

Návrhový stav 
 

1.etapa  
zastavitelné plochy 

130 100 *) 13,00 0,11 19,5 0,22 1,46 

2.etapa 
Zastavitelné plochy 

70 100 *) 7,00 0,06 10,5 0,12 0,79 

1.etapa 
Plochy přestavby 

10 100 *) 0,1 0,08 0,13 0,15 0,01 

2.etapa 
Plochy přestavby 

150 100 *) 15,0 0,17 18,5 0,22 1,63 

Celkem (stávající stav + návrh) 

Těšovice 178+360 100 *) 53,0 0,63 75,33 1,02 5,94 

 
 

*) specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby 

vody – kap.I Bytový fond 
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Kd součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5  

Kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti, kh = 1,8  

 

ODKANALIZOVÁNÍ 

 KANALIZACE 

Stávající stav 

  Kanalizace pro veřejnou potřebu v obci je tvořena různými kanalizačními systémy. Odpadní vody 

jsou kanalizačním systémem napojeny do stoky C v Sokolově  a tudy svedeny do čistírny odpadních 

vod Sokolov. 

Splašková kanalizace je kombinovaná z gravitačních stok a výtlačných potrubí. Součástí této sítě jsou  

čerpací stanice odpadních vod. Provoz a údržba tohoto kanalizačního systému je zajištěna 

Vodohospodářskou společností Sokolov spol. s .r.o. (VOSS). 

Okrajové části obce jsou odkanalizovány individuálním způsobem. 

Dále v obci existuje  systém dešťové kanalizace, do kterého jsou svedeny přepady ze septiků. Tato 

kanalizace ústí do řeky Ohře u lanové lávky.  Systém pochází ze 70.let minulého století, takže lze 

předpokládat postupně degradující technický stav. Dešťová kanalizace není provozována VOSS. 

Odpadní vody průmyslového charakteru nebo vody zemědělské živočišné produkce se ve stávající 

splaškové kanalizaci nevyskytují.  

V zákrutě řeky Ohře na jejím pravém břehu jsou na území obce situovány vodní nádrže se 

specifickým využitím, které slouží ke zadržení a ochlazení předčištěné průmyslové vody z chemických 

závodů na území Sokolova. Těsně podél břehu Ohře vede do těchto nádrží záchytná samostatná 

kanalizační stoka. 

V současné době je v obci vybudována nová kanalizace – opět se jedná o kombinovaný systém 

gravitačních stok a výtlačných potrubí. Součástí systému je nová čerpací stanice odpadních vod. 

Tento systém je zrealizován a funkční a bude předán do provozování VOSSu. 

 

KANALIZACE 

Návrh 

Při vedení tras bude respektován základní požadavek provozovatele (tj. VOSS) aby bylo kanalizační 

potrubí ukládáno do veřejně přístupných pozemků. Technické řešení bude provedeno dle požadavků 

správce vodovodu, tj.VOSS. 

Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno kanalizačním systém s napojením na stávající 

rozvody v obci.  

V případě rozvojových ploch, kde není stávající systém kanalizace, se předpokládá budování 

oddílného  systému kanalizace – tzn. realizaci splaškové kanalizace s napojením na stávající 

kanalizaci. Konkrétní technické řešení bude vycházet z terénní konfigurace, avšak je preferováno 

gravitační odvádění splaškových vod.  

Případně lze v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této  

vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových vod 

však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na konkrétním pozemku. 

 

KANALIZACE – hydrotechnické výpočty 

 

Produkce a znečištění odpadních vod  
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počet obyvatel 

specifická 
potřeba  

vody 

prům.denní 
potřeba 

vody 

množství 
splaškových 

vod produkce znečištění splaškových vod 

lokalita 
počet 

 
obyvatel 

  
  

Qp=Q*počet 
obyv. 

  
Qd=Qp*kd 

  
BSK5 

  
NL 
  

CHSK 
  

N-NH4 
  

Pcelk 
 

Q 
(l/os/den) Qp (m

3
/den) Qd (m

3
/den) kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 

Stávající stav 

Těšovice 178 100 *) 17,80 26,70 10,68 9,8 21,36 1,27 0,45 

Návrhový stav 

1.etapa  
zastavitelné plochy 

130 100 *) 13,0 19,5 7,8 7,2 15,6 0,9 0,33 

2.etapa 
Zastavitelné plochy 

70 100 *) 7,0 10,5 4,2 3,8 8,4 0,5 0,17 

1.etapa 
Plochy přestavby 

10 100 *) 0,1 0,13 0,07 0,04 0,1 0,0 0,0 

2.etapa 
Plochy přestavby 

150 100 *) 15,0 22,7 9,0 8,3 18,0 1,1 0,38 

Celkem (stávající stav + návrh) 

Těšovice 178+360 100 *) 52,9 79,53 31,7 29,1 63,5 3,8 1,33 

 

*) specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby 

vody – kap.I Bytový fond 

 

Kd součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5  

 

BSK  biochemická spotřeba kyslíku   60 g/os*den 

NL  nerozpuštěné látky  55 g/os*den 

CHSK  biochemická spotřeba kyslíku  120 g/os*den 

N-NH4  anorganický amoniakální dusík 

Pcelk  fosfor  2,5 g/os*den 

 
 

VODNÍ TOKY  A VODNÍ PLOCHY 

Stávající stav  

Obec leží na pravém břehu řeky Ohře, takže do jejího okraje zasahuje zátopová čára Q100, aktivní 

zóna záplavového území řeky Ohře a území zvláštní povodně pod vodním dílem Jesence, Skalka, 

Horka. Správcem toku je podnik Povodí Ohře, s.p., který zajišťuje správu toku v souladu 

s ustanovením vodního zákona č.254/2001 Sb. ve znění platných předpisů. 
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Návrh  

Navrhujeme provádět odbahňování a úpravy stávajících vodních ploch v katastru obce. 

 
10.4.2 Zásobování elektrickou energií 

  Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení  rozvodů VN 22 

kV pro napájení distribučních a podnikových trafostanic 22/0,4 kV a vedení VVN  110 kV.  

  Ve VN rozvodech 22 kV jsou pro zásobování zájmového území umístěny 3 trafostanice, jejichž 

základní technické údaje jsou v následující tabulce: 

 

označ. název   trafo  stání  konstrukce            uživat.    

TS1 TS Kaufland  400 kVA 400 kVA stožárová  ČEZ 

TS2 TS U slunce  250 kVA 400 kVA betonová dvousloupová ČEZ 

TS3 TS Statek  160 kVA 400 kVA betonová dvousloupová ČEZ 

 

  Do jižní části předmětného území vstupuje vzdušné vedení VN 22 kV od Vítkova. Toto vedení napájí 

trafostanice ČOV a Chemických závodů, které jsou mimo předmětné území. Souběžně s tímto 

vedením je situováno vzdušné vedení VVN 110 kV z Vítkova do Chemických závodů. Toto vedení je 

instalováno s dvojitým potahem. Na jihovýchodě vstupuje do předmětného území druhé vzdušné 

vedení VN 22 kV.  

  Z prvně jmenovaného vzdušného vedení VN 22 kV je ihned po vstupu do předmětného území 

provedena krátká přípojka na jihozápad pro napájení trafostanice TS1 a také odbočka směrem na 

severovýchod, která vede přes centrální území obce a na severozápadě opouští předmětné území 

směrem na Královské Poříčí. Z této odbočky jsou napájeny trafostanice TS2 a TS3. 

  Z druhé VN linky 22 kV je provedena v prostředku trasy v předmětném území odbočka pro napájení 

trafostanice ČSPHM a hned po vstupu do předmětného území na jihu se nachází příčné vedení mezi 

oběma VN linkami VN 22 kV. 

  Všechna vedení jsou provedena lany AlFe na betonových a příhradových stožárech.  Ochranné 

pásmo všech VVN linek 110 kV je 15 m, ochranné pásmo všech VN linek 22 kV je 10 m od krajních 

vodičů.  

  Celková rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je 390 kVA. 

 

Návrh: 

I. etapa 

  V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení s RD a ploch smíšeného bydlení.  

Dále je počítáno s přestavbou plochy bydlení s RD, plochy smíšeného bydlení a plochy občanského 

vybavení. 

  Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=790 kVA 

 plochy smíšeného bydlení Ps=240 kVA 

 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 1030 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS2 

osadit na plný příkon tj. 400 kVA a trafostanici TS3 osadit na příkon 250 kVA. Dále bude potřeba na 
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severu obce postavit novou trafostanici TS4 s příkonem 250 kVA a v jižní části obce umístit novou 

trafostanici TS5 s příkonem po 630 kVA. 

 

II. etapa 

  V této etapě je počítáno s realizací 2 ploch pro bydlení s  RD. 

  Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=1130 kVA 

 

  Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 1130 kVA. 

  Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné v jižní části obce 

rozmístit nové trafostanice TS6 a TS7 s příkony po 630kVA. 

 

  Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární NN sítě a 

rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely. 

 

10.4.3 Zásobování plynem 

  Obec Těšovice je v současné době plynofikována. Distribuční rozvod STL plynovodu je napojen 

z regulační stanice VTL/STL umístěné v obci při západním okraji silnice III/00630. Stávající distribuční 

síť umožňuje napojení plánovaných rozvojových ploch pro bytovou a občanskou výstavbu a to : 

Z2 - plocha pro bydlení mezi novostavbami v severní části obce 

Z3 – plocha pro bydlení v severní části obce 

Z5 – plocha smíšená obytná na okraji historické zástavby ve východní části obce 

Z6 – plocha smíšená obytná v centrální části obce 

Z7 – plocha občanského vybavení jako dům s pečovatelskou službou 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba západní části obce 

 

Bilance potřeby plynu ( předpoklad plynofikace 80% ) 

 

I.ETAPA 

Počet   hodinová potřeba hodinová potřeba celkem  redut.potřeba 

obyvatel/bytů  vaření m
3
/hod  otop+TUV m

3
/hod m

3
/hod  m

3
/hod 

zast.plochy 

stávající 178/70    70,0  160,0   230,0  112,0 

 

zast.plochy 

rozvoj  140/50   54,0  125,0   179,0  88,0 

 

plochy 

přestavby   10/5     4,0   89,0     91,0   6,0 

 

 

celkem I.et. 328/125          218,0  374,0   500,7  206,0 
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II.ETAPA 

Zast.plochy 

rozvoj  70/25  27,0     63,0    90,0  44,0 

 

plochy 

přestavby 150/50  58,0   134,0    192  94,0 

 

celkem II.et. 220/75              84,0   197,0    282            138 

 

celkem 

I.a II.etapa 548/200          212,0               571,0   782,0            344 

  

Vliv spotřeby topného plynu na životní prostředí ( 1,0 m
3
 = 33,93 MJ/m

3  
) 

 

 Produkce tuhých látek    0,6 mg/MJ = 6616 g/rok  =     6,616 kg/rok 

 SO2      0,3 mg/MJ = 3308 g/rok  =    3,308 kg/rok 

 Uhlovodíky    3,8 mg/MJ = 41903 g/rok =  41,903 kg/rok 

 CO     9,4 mg/MJ = 103656 g/rok =    103,656 kg/rok 

 CO2                          58,0 mg/MJ = 639580 g/rok =    639,580 kg/rok 

  

 NOx              47,2 mg/MJ = 520486 g/rok =    520,486 kg/rok 

  

 Závěr: produkce škodlivin při spalování zemního plynu je několikanásobně menší než při 

spalování tuhých paliv. Lepších hodnot lze dosáhnout využitím el.energie, která ovšem přesouvá vlivy 

na životní prostředí do míst výroby. 

  

Návrh řešení 

  Plánované rozvojové plochy na území obce Těšovice: 

P5 – plocha bydlení jako přestavba zahrádkové osady – II. etapa 

Z12 - plocha bydlení ve východní části obce – II. etapa 

budou zásobeny topným plynem ze stávající distribuční sítě ( STL plynovody ) a to prodloužením 

stávající distribuční sítě pro plochy Z12 a P5 v druhé etapě v navržených komunikacích P4 a Z15 po 

obvodu rozvojových ploch P5 a Z12. Objekty v zastavitelných plochách I.etapy ( Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, 

Z8) budou napojeny přípojkami na stávající distribuční síť v obci. 

  Veškeré přípojky a prodloužení sítí budou provedeny z trub PE 100 SDR 11. Domovní přípojky 

budou ukončeny pilířem HU na hranici stavební parcely, případně nikou HU na fasádě objektu. 

 

Předpokládané dimenze distribučního plynovodu a přípojek 

 Distribuční plynovod STL – PE 100 d 90 ( alt PE 100 d 63 ) 

 Plynovodní přípojky STL – PE 100 d 32 vč. hlavního uzávěru ( HU ) G 1“   

 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynových zařízení 

 Ochranné pásmo“ 

 1,0 m na obě strany STL potrubí v zastavěném území 

 4,0 m na obě strany u ostatních STL potrubí 

Bezpečnostní pásmo 
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RS VTL/STL  v okruhu 10 m  

Vysokotlaké plynovody do DN 100 mm - 15 m na obě strany potrubí 

              do DN 250 mm – 20 m na obě strany potrubí 

              

 

ZÁVĚR 

  Současný dodavatel plynu v Západočeském kraji – RWE distribuční služby s.r.o. si vyhrazuje právo 

posoudit, zda navrhované distribuční plynovody v obci Těšovice jsou technicky a obchodně 

proveditelné a zda je převezme budoucí kupní smlouvou do provozování. 

 

 

10.4.4 Zásobování teplem 

  Na území obce se nevyskytuje soustava centrálního zásobování teplem. ÚP takovou soustavu 

nenavrhuje. 

  Stávající výstavba na území obce je vytápěna individuálně lokálními plynovými kotli vždy samostatně 

pro jeden objekt. 

  ÚP předpokládá zachování individuálního systému vytápění pro veškerou navrhovanou výstavbu. 

Zdroj tepla bude plyn, dále elektrický proud, dřevo a další ekologické zdroje (solární panely, výměníky 

tepla). Jako ekologické palivo je třeba chápat plyn, dřevo, dřevěný odpad včetně peletů, sluneční 

energie získaná z kolektorů a tepelná čerpadla. Je třeba vzít v úvahu vhodnou kombinaci více druhů 

energie v objektech pro vytápění, vaření i ohřev TUV. 

 

 

10.4.5 Vnější sdělovací rozvody 

  Obec Těšovice spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35 do okresu Sokolov. Obec je 

napojena na automatickou telefonní ústřednu ve městě Sokolov. Místní telefonní síť je v obci položena 

do země jako přílož dálkového kabelu Sokolov – Chodov. ÚP nemění stávající podmínky napojení 

navrhované zástavby na vnější sdělovací rozvody. 

 

 

10.4.6 Nakládání s odpadem 

  ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu svozem z území 

centrálně mimo správní území obce. ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku odpadu. ÚP řeší 

likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce. Rozvojové plochy 

pro bydlení, smíšené bydlení a občanskou vybavenost budou napojeny na stávající systém likvidace 

směsného komunálního odpadu v obci. 

 Na území obce není situován žádný sběrný dvůr pro třídění nadměrného odpadu, neboť obyvatelé 

využívají sběrné dvory sousedního města Sokolov. 

 

 

10.5  KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ 

 

 Na území obce se nacházejí tato chráněná území kulturní krajiny:  

- významný krajinný prvek ze zákona: 

lesy,  

vodní toky, rybníky, 
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údolní nivy, 

- územní systém ekologické stability: 

 ZÚR KK vymezuje na území obce Těšovice prvek nadregionálního ÚSES: 

* nadregionální biokoridor – funkční:  K40  - Amerika – Svatošské skály, ZÚR KK řešen jako VPO 

U.112, 

* ZÚR KK  dále vymezuje na území obce Těšovice jako VPO U.43 regionální biocentrum č. 1141, 

které však po prověření a zpřesnění nezasahuje do území obce Těšovice. 

 ÚP navrhuje prvky lokálního ÚSES: 

* lokální biocentrum - funkční:  - LBC 1 – Pod Těšovickým vrchem 

* lokální biocentrum - nefunkční: - LBC 2 – U křižovatky 

* lokální biokoridor – nefunkční:  - LBC 1 – LBC 2 

  Jednotlivé prvky ÚSES jsou vymezeny a zpřesněny do katastrální mapy. Po realizaci komunikace 

včetně parkoviště na ploše Z11 bude lokální biocentrum 2 – U křižovatky rozděleno na dvě části. 

 

  Osídlení na území obce je soustředěno do obce Těšovice, která se bude i nadále rozvíjet jako 

polyfunkční obytně rekreační obec. Západní polovina řešeného území je tvořena urbanizovaným 

územím navazujícím na město Sokolov. Východní část řešeného území je tvořena extenzivně 

využívanými zemědělskými pozemky. Dominujícím prvkem kulturní krajiny řešeného území je 

Těšovický vrch obklopený lesním masívem. Plošně nepříliš rozsáhlé lesní porosty se dále nacházejí 

v severní, jižní a západní části obce. Severní hranici řešeného území tvoří řeka Ohře, v kulturní krajině 

se nacházejí ojedinělé menší vodní plochy. Při severní hranici se nacházejí rozsáhlé vodní nádrže 

průmyslového využití. 

V severní části řešeného území se nachází mezofilní a vodní osa nadregionálního biokoridoru K40  - 

Amerika – Svatošské skály vymezená v ZÚR KK.  

  V řešeném území obce se nachází 2 nemovité kulturní památky: 

 smírčí kříž, p. p. č. 3984/1 , rejstř. č. 10776/4-5017, 

 tvrz, archeologické stopy, st. p. 1429/1, rejstř. č. 39455/4-560, 

  Obec Těšovice nemá žádnou výškovou dominantou obce. Přirozenou dominantou v obci je 

Těšovická tvrz. 

  Na území obce se nachází území s archeologickými nálezy I. kategorie registr. č. 11-23-01/7– Trať 

„Maierbüchl“, a registr. č. 11-23-01/3 - Tvrziště Těšovice, jedná se o území s pozitivně prokázaným a 

dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Dále pak je na území obce 

evidováno území s archeologickými nálezy II. kategorie: Tvrziště Těšovice, jedná se o území na němž 

nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie tomu nasvědčují; 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%. 

 

ÚP řeší v kulturní nezastavěné krajině na ochranu jejích přírodních a kulturních hodnot a na ochranu 

krajinného rázu zejména: 

- struktura osídlení je zachována, rozvojové plochy jsou soustředěny především do centrální části 

obce Těšovice při řece a využívají beze zbytku dosud nevyužité plochy v ZÚ, a déle do 

jihovýchodní části obce nad údolní nivu do lokality U Staré cesty, 

- jsou zachovány a dále zlepšovány životní podmínky v obci, v návaznosti na rozvojové plochy 

bydlení jsou navrhovány rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru 

parku, v závislosti na rozvojové plochy jsou rozšířeny systémy inženýrských sítí,  

- je navržena nová obslužná místní komunikace, která ve svém důsledku omezí průjezd 

historickou částí obce, 
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- nejsou navrhovány žádné VTE, FVE, MVE a to dle schválení zadání ÚP, 

- ÚP nenavyšuje krajinnou fragmentaci, 

- na území jsou zachovány polní, lesní a pěší cesty, 

- je navržen nadregionální a lokální ÚSES a zpřesněn do katastrální mapy, 

- ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy k založení nefunkčního prvku 

lokálního ÚSES – LBK č. 1, 

- ÚP stabilizuje plochy veřejného prostranství s veřejnou zelení a plochu veřejného prostranství 

s veřejnou zelení charakteru parku, 

- ÚP stabilizuje plochy zeleně – soukromé a vyhrazené, která není určena k dalšímu zastavění, 

- jsou respektovány údolní nivy toků jako nezastavěné území kulturní krajiny, 

- ÚP navrhuje 6,87 ha ploch přestavby, které představují sanaci části areálu ČOV Sokolov, 

přestavbu nevyužívaného obecního parku, přestavbu objektu drobné výroby u OÚ, rozšíření 

místní komunikace v zahrádkové osadě a přestavbu zahrádkové osady, 

- z celkem navržených 16,39 ha rozvojových zastavitelných ploch a ploch přestavby v ÚP je 3,38 

ha ploch řešených v ÚPO. 

 

  Navržené opatření v kulturní krajině je řešeno jako plocha změn v krajině a mění strukturu krajiny: 

 

označení 

plochy 

změny 

navržené 

využití 

název 

opatření 
umístění podmínky využití 

K1 NSzp 
založení prvku 

ÚSES 

lokální biokoridor č. 

1 v jihovýchodní 

části obce 

změna orné půdy na TTP a dosadba 

mimolesní zeleně  

 

Vysvětlivky: 

NSzp … plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí 

 

 

10.6 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO  

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

  ÚP nemění stávající podmínky ochrany nerostných surovin na území obce. 

  Na území obce se nenacházejí žádná ložiska surovin, žádná chráněná ložisková území, dobývací 

prostory ani sesuvná území. 

   

Na území se nachází poddolované území: 

o Staré Sedlo u Sokolova 1 č. 1123004 

 

  Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického 

průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. 

Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba - Geofond ČR Praha. Na 

poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem 

Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV., pracoviště Ústí nad Labem, a za jím 
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stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin 

platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena. 

  Na území se vyskytuje zejména střední  a vysoká úroveň radonového rizika. 

ÚP tyto skutečnosti respektuje.  

  V grafické části odůvodnění ÚP je zobrazena hranice poddolovaného území. 

   

   

10.7 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

 Zájmy obrany státu 

  Na řešeném území nejsou žádné zájmy obrany státu. ÚP žádné takové aktivity nenavrhuje. 

 

 Zájmy civilní ochrany 

  Obec Těšovice má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno 

ukrytí plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. Plán ukrytí 

musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel a 100 % nejsilnější směny zaměstnanců v objektech. 

V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě mimořádných událostí 

k ukrytí stálých obyvatel.  

  Na rozvojových plochách řešených v ÚP  pro bydlení, smíšené bydlení a občanskou vybavenost 

bude řešeno ukrytí obyvatelstva a osazenstva objektů v improvizovaných úkrytech, a to vždy 

v jednotlivých objektech na potřebnou kapacitu objektů. V řešeném území není žádný tlakově odolný 

úkryt, který by sloužil v případě mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel. 

  Na rozvojových plochách veřejných prostranství i na plochách rekreace se neuvažuje s trvalým 

pobytem osob. Z toho důvodu na těchto plochách nebudou zřizovány ani v mimořádných situacích 

improvizované úkryty. 

 

Jako zdroje požární vody na území obce slouží: 

 řeka Ohře, 

 požární nádrž – vedle garáží směr Michal. 

  Tyto stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách v obci. 

  Zásobování požární vodou bude řešeno v souladu se zněním §29, odst. 1 písm. k) zákona o požární 

ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – 

Zdroje požární vody. 

  Komunikace pro příjezd a přístup techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802, 

respektive 73 0804. 

  Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje. Na území obce vyjíždí jednotka HZS ze Sokolova. 

  Na řešeném území se nacházejí tato ohlašovna požáru: 

 Těšovice čp. 54 – Jiří Halberštát, telefon: 724 180 969, 

 

  V obci není nikde umístěna siréna ani rozhlas, kterými by obec varovala své obyvatele v případě 

nebezpečí. Členové krizového štábu při OÚ varují své obyvatelstvo přímo dojížďkou, obchůzkou nebo 

telefonem. V obci nepracuje místní organizace dobrovolných hasičů. 

 

  Při severní hranici řešeného území se nachází řeka Ohře, která má stanovené záplavové území 

Q100 a aktivní zónu záplavového území. V severní části řešeného území je stanoveno území zvláštní 
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povodně pod vodním dílem Skalka, Horka, Jesenice. Průlomová vlna nehrozí navrženou zástavbu 

v řešeném území. Do záplavového území zasahuje 9 stávajících RD a 1 objekt drobné výroby. 

Územní plán, vzhledem k terénu území, neřeší žádná protipovodňová opatření, zároveň ale 

respektuje stanovené záplavové území řeky Ohře.  ÚP navrhuje v záplavovém území řeky Ohře 

rozvojovou plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí jako sanace 

části areálu ČOV Sokolov (P1), v rozvojové ploše je nutno respektovat výšku povodňových průtoků. 

Dále ÚP řeší rozvojovou plochu smíšenou obytnou – venkovskou (Z6), rozvojovou plochu občanského 

vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (P2) do kterých záplavové území řeky Ohře zasahuje 

pouze okrajově a zásadně neovlivní rozvoj v rozvojových plochách. V rozvojových plochách bude 

hranice záplavového území řeky Ohře respektována a rozvojové plochy nebudou ovlivňovat průtok 

přívalových vod. 

   Území obce Těšovice není určeno k hromadné evakuaci svých obyvatel v případě ohrožení ani není 

vymezeno jako cílové území pro evakuované osoby z jiných území. Evakuace obyvatelstva v případě 

nehody  v chemických závodech je nařízena pouze v zóně havarijního plánování, která okrajově 

zasahuje západní cíp správního území obce s několika stávajícími RD. 

  Nouzové ubytování a stravování v obci Těšovice je možné pouze v restauraci U Slunce v omezené 

míře, ubytování je rovněž možné dále v sále OÚ Těšovice. 

  Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a 

válečný stav (Vyhláška MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na 

základě počtů sdělených OÚ Těšovice, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a připraveny 

k výdeji. 

  K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádné události se 

využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které si občané 

připravují svépomocí z dostupných prostředků. 

  V současné době není v obci ani v jeho sídlech žádná ubytovací kapacita, která by mohla být využita 

jako nouzové ubytování v případě mimořádné události. V případě nouze by mohla být zřízena stanice 

humanitární pomoci s výdejem  pomůcek CO, šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek i 

nejnutnějších potravin v budově OÚ. Zabezpečení výdeje bude zajišťovat OÚ Těšovice a ostatní 

složky integrovaného záchranného systému. Pro objekt OÚ bude zřízen náhradní zdroj elektrické 

energie. 

  Na území obce se předpokládá jako zdroj možného rizika mimořádné události automobilový provoz 

na průjezdné silnici III/00630, dále chemický závod Momentive Speciality Chemicals na území města 

Sokolov a řeka Ohře jako zdroj možné záplavy. 

 

  Na území obce Těšovice nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. V případě kontaminace 

centrálního zdroje pitné vody v obci (skupinového vodovodu Horka) budou do obce přistaveny mobilní 

cisterny pitné vody, případně bude centrálně rozdávána balená pitná voda.   Na území obce Těšovice 

se nenachází hřbitov. Pro bezodkladné pohřební případy slouží stávající hřbitov v Sokolově. 

  Na území obce Těšovice není provozován žádný zemědělský areál. 

  V obci není zdravotnické pracoviště, nejbližší je ve městě Sokolov. Nejbližší nemocnice je v městě 

Sokolov těsně navazující na obec Těšovice. 

  Menší množství stavebního a demoličního odpadu získaného při záchranných, likvidačních a 

obnovovacích pracích je možno přechodně uložit v severní části obce u rozvojové plochy veřejné 

zeleně charakteru parku (Z1). Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při 

likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při OÚ Těšovice vhodnou lokalitu na území obce ve 
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volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. OÚ 

Těšovice nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů v řešeném území.  

 

 

10.8 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

  ÚP Těšovice navrhuje kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území obce: 

  ÚP řeší: 

- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v obci: vlastní kompaktní zástavba 

obce Těšovice je zaměřena  zejména na bydlení, smíšené bydlení, plochy rekreace, 

plochy občanského vybavení a veřejného prostranství s veřejnou zelení a plochy 

technické infrastruktury,  

- ÚP stabilizuje pouze jednu plochu drobné výroby na okraji urbanizovaného území obce,  

rozvoj výroby nebude zatěžovat obyvatele hlukem, imisemi a vibracemi spojené 

s výrobou, 

- ÚP navrhuje změny v silniční dopravě, které zlepší dopravní dostupnost obce a sníží 

průjezd historickou částí obce:  

 zapracovává sjezd z rychlostní silnice R/6 v jižní části řešeného území, 

 zlepšuje dopravní obslužnost jihovýchodní části řešeného území nad údolní nivou 

Ohře v lokalitě U Staré cesty návrhem sběrné komunikace s kapacitním parkovištěm 

(Z11), 

 propojuje dopravní obslužnost severní a jihovýchodní částí obce návrhem obslužné 

komunikace (Z15) propojující historickou obec s navrženou komunikací (Z11), 

 rekonstruuje stávající komunikaci (P4) pro obsluhu zahrádkové osady, resp. severní 

části přestavbové plochy bydlení (P5). 

- ÚP stabilizuje v severní a centrální části obce plochy veřejné zeleně, 

- ÚP navrhuje rozvojové plochy  veřejné zeleně charakteru parku v severní a západní části 

obce, 

- hlavní důraz je kladen na rozvoj bydlení v obci,  

- přiměřeně k rozvoji území řeší ÚP inženýrské sítě: 

-   veškerá zástavba v obci bude napojena na veřejný vodovodem zásobený ze 

skupinového vodovodu Horka s využitím vodovodního systému Sokolova, je zachován a 

dále rozšířen stávající kombinovaný systém likvidace splaškových vod obce v ČOV 

Sokolov, je respektováno venkovní vedení VVN 110 kV procházející přes západní část 

řešeného území, ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou 

energií systémem trafostanic a venkovním vedením VN 22kV. ÚP navrhuje osadit 

stávající trafostanice na plný příkon. ÚP respektuje trasy VTL plynovodu v jihozápadní a 

jihovýchodní části obce, ÚP zachovává a dále rozšiřuje koncepci plynofikace  území obce 

Těšovice STL plynovodem z regulační stanice VTL/STL umístěné v jihozápadní části 

obce.  

-   ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny, větrné elektrárny ani žádné specifické 

výrobní rozvojové plochy určené výhradně pro umístění fotovoltaické elektrárny, 

fotovoltaické panely mohou být na řešeném území umístěny na střeše nebo fasádě 

objektů a to dle schváleného zadání ÚP.   

- řešené území není melioracemi dotčeno, ÚP nerozšiřuje meliorační opatření,  
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- ÚP navrhuje plochy veřejné zeleně s ochrannou a izolační funkcí na rozhraní ploch výroby 

a bydlení,  

- ÚP navrhuje v kulturní krajině v návaznosti na urbanizované území obce opatření 

k založení prvku ÚSES, které podporuje zachování hodnotné kulturní krajiny na území 

obce Těšovice, 

- ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny. 

 

  Na území obce Těšovice se nenacházejí žádné zemědělské areály, ÚP nenavrhuje žádnou 

rozvojovou plochu zemědělské výroby. ÚP vytváří minimální podmínky pro zvýšení pracovních 

příležitostí návrhem rozvojové plochy smíšené obytné v centrální části obce. Obec Těšovice navazuje 

na město Sokolov, nebyl proto žádný požadavek obce ani aktérů působících na území obce na další 

rozvoj ploch zajišťující pracovní příležitosti v řešeném území obce. 

 

  Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu 

zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující 

imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze 

zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení 

krajských emisních stropů a imisních limitů. Řešené území bezprostředně navazuje na areál ČOV 

Sokolov v blízkosti areálu chemického závodu nacházejícího se na území města Sokolov. Dále se 

řešené území nachází v oblasti s významnou povrchovou těžbou. Z tohoto důvodu ÚP řeší významné 

rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v návaznosti na stávající a 

rozvojové plochy bydlení. Tímto řešením ÚP stabilizuje a dále zlepšuje příznivé životní podmínky pro 

bydlení v obci. 

   

 

11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

 Využití zastavěného území:  

  ÚP se zaměřuje rozvojovými plochami na dostavbu proluk v ZÚ a dalších nevyužitých ploch v ZÚ a 

využívá nejvíce vhodné území navazující na ZÚ k návrhu rozvojových ploch. Zastavěné území 

Těšovic je značně limitováno ze všech stran především krajinným reliéfem. V severozápadní části 

obce protéká řeka Ohře, jihovýchodní část obce je limitována značným svahem. Dále je využití ZÚ 

limitováno těmito limity využití území: 

o v severozápadní části obce stanovené záplavové území řeky Ohře Q100, aktivní zóna 

záplavového území řeky Ohře, území zvláštní povodně pod vodním dílem, nadregionální 

biokoridor K40, 

o v jihozápadní části obce trasa VTL plynovodu, venkovní vedení VVN 110 kV, 

o v jihovýchodní části obce trasa VTL plynovodu, trasa skupinového vodovodu Horka, 

rychlostní silnice R6 a její ochranné pásmo, 

o v jižní části obce údolní niva bezejmenného toku s rybníky, 

o bezprostředně na východním a jihovýchodním okraji ZÚ Těšovic se vyskytují nejkvalitnější 

zemědělské půdy v II. třídě ochrany a představují pro jediný možný rozvoj obce vážné 

omezení. 

* Dostavba v ZÚ v obci Těšovice je řešena v první etapě s důrazem zejména na plochy bydlení, 

občanského vybavení a veřejných prostranství. V ZÚ jsou rovněž řešené plochy přestavby, které jsou 
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zaměřené zejména na plochy bydlení, smíšené obytné plochy, plochy občanského vybavení a 

veřejného prostranství. Ve druhé etapě rozvoje není řešena dostavba v ZÚ v obci, neboť ta je řešena 

beze zbytku již v I. etapě. V ZÚ Těšovic jsou stabilizována veřejná prostranství s veřejnou zelení: 

- plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň (PX1) v centrální a jižní části 

obce, 

- plochy veřejného prostranství –– veřejná zeleň – parky (ZV) v severní části obce. 

 

* V ZÚ jsou navrženy tyto rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, na kterých je 

významně omezena možnost výstavby: 

 plocha Z1 (ZV) – rozšíření parku u dětského hřiště v severní části obce, 

 plocha Z9 (ZV) – oddychový park v západní části obce. 

 plocha P1 (PX2) – veřejná zeleň s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části areálu ČOV. 

 

* Všude jinde v ZÚ na území obce Těšovice je stabilizovaná stávající zástavba nebo navržena 

zástavba nová jako plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejná prostranství, plochy 

smíšené obytné, dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování a plochy vodní a 

vodohospodářské. 

  Z uvedeného je zcela zřejmé, že navržené využití ZÚ na území obce Těšovice je polyfunkční, účelné 

a zároveň komplexní a povede k vytvoření kompaktního souvisle urbanizovaného území Těšovic 

v bezprostřední návaznosti na sousední město Sokolov. 

 

  Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch v ÚP Těšovice 

  A. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení v ÚP Těšovice 

  Rozvoj území obce Těšovice je soustředěn do samotné obce Těšovice. Rozvoj obce je řešen jednak 

ve vazbě na historickou část při pravém břehu řeky Ohře v její údolní nivě, ve II. etapě je zastavitelná 

plocha Z12 situována nad údolní nivu do lokality U Staré cesty. Ve II. etapě je řešena i přestavbová 

plocha P5 – přestavba jižní zahrádkové osady situované podél údolí nivy bezejmenného toku. ÚP řeší 

rozvojové zastavitelné plochy v I. a II. etapě v rozsahu 9,56 ha. V I. etapě jsou navrženy zastavitelné 

plochy v rozsahu 6,44 ha, ve II. etapě 3,12 ha. Zastavitelné plochy z návrhu ÚP byly na základě 

pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením výrazně sníženy z původních 20,5 ha pouze na 

9,56 ha. ÚP řeší zastavitelné plochy bydlení v I. etapě 3,19 ha, zastavitelné plochy bydlení v II. etapě 

3,12 ha, celkem bydlení 6,31 ha, a zastavitelné plochy smíšené obytné v I. etapě 0,33 ha, což 

představuje celkem zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení 6,64 ha = 69,5 % součtu všech 

zastavitelných ploch v I. a II. etapě.  

  Rozvoj obce je řešen ve dvou etapách s důrazem na dostavbu ZÚ a dalších nevyužitých ploch v ZÚ 

v I. etapě. Jsou zohledněny vydaná ÚR a dosud platný ÚPO Těšovice. ÚP řeší v II. etapě pouze 

zastavitelnou plochu bydlení Z12 o rozloze 3,12 ha a přestavbovou plochu bydlení P5 o rozloze 6,1 

ha.. 

  V obci aktuálně žije přihlášených 175 obyvatel. Stav obyvatel  v obci za posledních 10 let výrazně 

stoupl: rok 2001 – 140 obyvatel, 2012 – 175 obyvatel.  Od roku 2001 se navýšil počet obyvatel o 35, 

což je 25 %. Dnes je na území obce 58 obydlených domů s průměrnou velikostí bytové domácnosti 

3,0 obyv./byt. Ve 16 % bytových domácností žije 2 a více hospodařících domácností. 

 ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy bydlení formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ = 1 700 m
2
, velikost bytové domácnosti 3,0  obyv. / byt.  Velikost území pro 1 RD 

je navržen v takovém rozsahu z důvodu venkovského charakteru zástavby obce, která 

předpokládá větší hospodářské zázemí u RD a zejména zohledňuje požadavek na výsadbu 
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ovocných stromů u RD, které není možno s úspěchem sázet na menších parcelách, a přitom 

stromy tvoří nedílnou součást venkovské zástavby, venkovské krajiny a krajiny bezprostředně 

přiléhající. 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). Zároveň je třeba mít na 

paměti, že součástí ploch bydlení jsou veřejná prostranství, parkoviště, víceúčelová hřiště,  

stavby technické infrastruktury. Všechny tyto jiné aktivity ve svém důsledku snižují skutečnou 

výslednou velikost pozemku 1 RD. Navíc rozvojová plocha pro bydlení ve II. etapě Z12 se 

nachází na značném svahu, umístění RD bude v této lokalitě díky terénní nerovnosti 

představovat značné terénní úpravy, které si vyžádají nároky na velikost parcel - v této ploše 

může pozemek pro 1 RD představovat až 2 000 m
2
. 

 ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy smíšené obytné formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ = 2 700 m
2
, velikost bytové domácnosti 3,0 obyv. / byt. Součástí domů je 

provozovna řemesel nebo zemědělské provozy a nevýrobní služby, hospodářské skladové a 

provozní zázemí, manipulační plochy, parkoviště pro zákazníky, ale i klidové zázemí bytu – 

okrasná nebo produkční zahrada, garáže, místní komunikace jako veřejná prostranství. 

ÚP navrhuje poměr plochy bydlení ku smíšeným plochám bydlení 19 : 1. 

 

 Odborné posouzení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení: 

 Požadavky vyplývající z demografického vývoje: 

nárůst 8 % obyvatel = 14 obyvatel = 5 bytů, z toho 5 bytů v RD = 0,85 ha.  

Požadavky z nechtěného soužití: 

5 bytů = z toho 5 bytů v RD = 0,85 ha. 

Požadavky vzhledem k poloze obce v systému osídlení: 

Obec Těšovice leží v rozvojové oblasti nadregionálního významu – rozvojová oblast 

Karlovy Vary (OB12) vymezené v PÚR ČR 2008 a zpřesněné v ZÚR KK jako oblast 

silné koncentrace obyvatelstva a ekonomických aktivit celorepublikového, resp. 

mezinárodního významu (-lázeňství), se zaměřením na ochranu lázeňské funkce, 

podporujícím faktorem vymezení jsou územní souvislosti koridoru rychlostní 

komunikace R6. V obci Těšovice hraje migrace obyvatel podstatnou roli, přičemž 

určující podmínkou migrace je možnost získání levného bydlení v těsném kontaktu 

s okresním městem Sokolov a získání perspektivního zaměstnání v daném regionu. 

Obě podmínky obec Těšovice splňuje, jak ostatně obec doložila aktuálními stavy 

obyvatel. Právě vzhledem k současné situaci v obci na pozadí rozvoje regionu je třeba 

navýšit potřeby rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení z pohledu neustále 

probíhající migrace obyvatel: 

nárůst o 30 % obyvatel = 53 obyvatel = 18 bytů, z toho 17 bytů v RD = 2,89 ha a 1 byt 

ve smíšeném bydlení = 0,27 ha, celkem 3,16 ha. 

 Požadavky na sanace území: 

nárůst o 3 % bytů = 2 byty, z toho 2 byty v RD = 0,34 ha. 

 Potřeba plochy bydlení a smíšeného bydlení: 5,2 ha. 
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 Rezerva pro zvláštní situace : 10 % = 0,52 ha. 

 Celková potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce: 5,72 ha. 

 V ÚP je navrženo celkem 6,64 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení v obou 

etapách, což je o 0,92 ha více = 16 % více než činí odborné posouzení potřeby. Posouzení 

ukázalo, že navržený rozvoj bydlení a smíšeného bydlení v obci Těšovice v součtu dvou etap 

odpovídá ještě přiměřeně předpokládaným potřebám území obce. Rozvojová plocha Z8 

navržena z ÚPO Těšovice je již rozparcelována, veškeré inženýrské sítě a cestní síť jsou již 

zkolaudované, rozvojová plocha Z8 vytváří 15 parcel, z toho jsou již dvě parcely zastavěné a 

RD čekají na kolaudaci, na další parcele v ploše Z8 je již vydané stavební povolení na 

umístění 1 RD, z důvodu dlouhých termínů na povolení inženýrských staveb (až 18 měsíců) 

probíhá plánovaná výstavba v rozvojové ploše Z8 až nyní. Na druhé straně si je třeba 

uvědomit, že zastavitelná plocha bydlení Z12 ve II. etapě je jedinou zastavitelnou plochou 

bydlení navrženou nad rámec ÚPO.  

 Projektant ÚP doporučuje přehodnotit návrh rozsáhlé plochy přestavby zahrádkové osady P5 

o rozloze 6,13 ha na bydlení. Tato osada vznikla v 70. letech minulého století po obyvatele 

panelového sídliště sousedního města Sokolov na území nevhodném pro obytnou zástavbu 

na svahu údolí nivy bezejmenného toku, současná parcelace je malá, komunikace úzké a 

nevhodné pro automobilový provoz a zasíťování, přístupové komunikace do osady jsou úzké 

ve velkém spádu. Navíc v kap. 10.3. textové části odůvodnění je prokázáno, že jižní část 

rozvojové plochy P5 nelze dopravně napojit. Zároveň nelze zastavitelnou plochu Z12 

dopravně napojit pouze na zcela nevyhovující systém místních komunikací historické části 

obce v nivě řeky Ohře. Těchto skutečností si je projektant ÚP vědom a pro zastavitelnou 

plochu Z12 řeší zcela novou sběrnou místní komunikaci Z11 napojenou na okružní křižovatku 

u sjezdu z R6 u ČSPHM v Sokolově v ulici K.H. Borovského. Toto nové dopravní řešení ve 

vazbě na zastavitelnou plochu Z12 je dlouhodobě zakotveno v ÚPD Těšovic i Sokolova - 

odbočující paprsek ze zmiňované okružní křižovatky je již vybudován v rámci komunikace R6. 

Studie dopravního specialisty prokázala nutnost úpravy okružní křižovatky v Sokolově pro 

napojení místní komunikace Z11. Nová zastavitelná plocha Z12 není dopravně napojena na 

nevyhovující dopravní systém obce na rozdíl od severní části přestavbové plochy P5. 

 

B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch v ÚP Těšovice 

  Z přehledných tabulek zastavitelných ploch řešených v ÚP v I. a II. etapě vyplývá, že 45,3 % všech 

zastavitelných ploch v I. etapě je jiné funkce než bydlení a smíšené bydlení: 

Veřejná prostranství: 1,11 ha 

Doprava: 1,56 ha 

Občanské vybavení: 0,25 ha 

  Největší zastavitelnou plochou je veřejné prostranství. Tyto zastavitelné plochy představují 

především veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v návaznosti na rozvojové plochy 

bydlení a smíšeného bydlení. Ostatní zastavitelné plochy v ÚP jsou přiměřené a odpovídají velikosti 

obce, jejím možnostem rozvoje i potřebám jejích budoucích generací.  
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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 

 

  ÚP navrhuje v I. etapě rozvoje zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury Z11 pro novou místní 

sběrnou komunikaci do jižní části území obce do lokality U Staré cesty. Tato komunikace je řešena 

pro obsluhu zastavitelné plochy bydlení Z12, kterou nelze dopravně obsloužit ze stávajících 

nevyhovujících úzkých komunikací historické části obce při údolní nivě řeky Ohře. Tato komunikace 

Z11 se napojuje jako 5. paprsek na stávající okružní křižovatku při sjezdu z R6 v ulici K. H. 

Borovského na území sousedního města Sokolov. 

  Pro účely napojení této komunikace na okružní křižovatku je nutno rozšířit křižovatku do oválného 

tvaru – viz. příloha B grafické části odůvodnění. 

  Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury Z11 představuje tedy plochu nadmístního významu, která 

není řešena v ZÚR KK.  

 

 

13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA   

 

13.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF 

 

 Úvod: 

 Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v platném znění, vyhlášky č. 48/2011, o stanovení tříd ochrany a společného 

metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 2011. 

  Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený výkres grafické části ÚP       

v. č. 2 Hlavní výkres M 1:5 000. 

  Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v upraveném výkresu grafické části odůvodnění ÚP: v. č. 3 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu , M 1:5 000. 

 

  V těchto výkresech je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 31.1.2014 dle stavebního zákona          

č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

  Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru 

nemovitosti poskytnuté obcí. Řešené území se nachází na k. ú. Těšovice. 

  Na území obce je vymezen nadregionální a lokální ÚSES. Nadregionální ÚSES je zapracován dle 

ZÚR KK. Do severozápadní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupně IIB PLZ LM 

Karlovy Vary. Celé území obce se nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K40. 

   

*  Klimatické poměry 

  Východní část území spadá do mírně teplé a mírně suché oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 7. 

Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7 – 8 °C, průměrné roční srážky dosahují 400 - 450 mm, 

oblast je tedy spíše srážkově podprůměrná.  
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* Skupiny půd hlavních půdních jednotek 

- HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách 

a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou 

s dobrými vláhovými poměry; 

- HPJ 37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 

kamenité, v hloubce 0,3m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí); 

- HPJ 47 - oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě 

kamenité, náchylné k dočasnému zamokření; 

- HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) 

s výjimkou hornin v HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, 

dočasně zamokřené; 

- HPJ 56 - nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry; 

- HPJ 68 - glejové půdy zrašeliněná, glejové půdy, středně těžká až velmi těžká, jíly, koluviální 

sedimenty, smíšené svahoviny, úzká deprese; 

- HPJ 73 - oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh, středně těžké až velmi těžké, 

zamokřené a s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění vhodné jen pro louky; 

 

  Tabulková část je zpracována v tabulce č. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond, str. 1  pro celé správní území obce a je přiložena k této kapitole 9.1 

textové části odůvodnění návrhu ÚP Těšovice. 

   

V těchto tabulkách je uvedeno: 

- číslo lokality záboru zemědělského půdního fondu, 

- způsob využití plochy, 

- katastrální území: - Těšov. = Těšovice, 

- celkový zábor ZPF v ha, 

- zábor ZPF podle jednotlivých kultur v ha, 

- zábor ZPF podle tříd ochrany v ha, 

- výměra předchozího záboru v ha. 

 

  ÚP Těšovice navrhuje tyto rozvojové plochy ve dvou etapách bez udání časového horizontu: 

 

SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH 

Obec Těšovice 

I.ETAPA 

* Zastavitelné plochy 

Z1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako rozšíření parku u dětského hřiště v severní 

části obce – ZV 

Z2 – plocha bydlení mezi novostavbami v severní části obce – BV 

Z3 – plocha bydlení v severní části obce – BV 

Z4 – plocha veřejného prostranství jako místní komunikace v severovýchodní části obce – PV 

Z5 – plocha smíšená obytná na okraji historické zástavby ve východní části obce – SV 

Z6 – plocha smíšená obytná v centrální části obce – SV 

Z7 – plocha občanského vybavení jako dům s pečovatelskou službou – OV 

Z8 – plocha bydlení jako dostavba západní části obce – BV 

Z9 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení jako oddychový park v západní části obce - ZV 
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Z11 – plocha dopravy jako místní sběrná komunikace a parkoviště v jihovýchodní části obce – DS 

Z15 – plocha dopravy jako místní obslužná komunikace v severní části zahrádkové osady – DS 

 

* Plochy přestavby 

P1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí jako sanace části 

areálu ČOV Sokolov v západní části obce – PX2 

P2 – plocha občanského vybavení jako přestavba nevyužívaného obecního parku severně od OÚ - 

OS 

P3 – plocha smíšená obytná jako přestavba objektu drobné výroby u OÚ – SM 

P4 – plocha veřejného prostranství jako rozšíření místní komunikace v zahrádkové osadě – PV 

 

Plochy změn v krajině 

K1 - změna orné půdy na TTP a dosadba mimolesní zeleně jako založení prvku ÚSES - LBK č. 1 - 

NSzp 

 

II.ETAPA 

* Zastavitelné plochy 

Z12 – plocha bydlení ve východní části obce – BV 

 

* Plochy přestavby 

P5 – plocha bydlení jako přestavba zahrádkové osady - BV 

 

 ÚP navrhuje tyto územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro bydlení ve východní části obce Těšovice - BV 

R2 – územní rezerva pro bydlení v jihovýchodní části obce Těšovice - BV 

 

 

  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle nového společného 

metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR. Na základě tohoto doporučení nejsou některé 

rozvojové plochy předmětem předpokládané bilance vynětí ZPF. Projektant proto vypracoval 

jednoduchou přehlednou tabulku,  ve které je uveden přehled všech rozvojových ploch dle ÚP (Z1 – 

Z9, Z11, Z12, Z15, P1 – P5, K1) a jejich vztah k předpokládanému bilancovanému záboru ZPF (1 – 5, 

7a, 7b, 8, 11a, 11b). Zároveň jsou v této přehledné tabulce i uvedena čísla bilancovaných záborů ZPF, 

která jsou uvedena na v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, v části odůvodnění. 

Tabulková část vyhodnocení ZPF obsahuje pouze požadovanou tabulku Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, str. 1.    

  Číselná řada zastavitelných ploch Z a číselná řada lokalit záboru ZPF není souvislá, neboť jako 

úprava návrhu ÚP před řízením byly dle pokynů pořizovatele zrušeny tyto rozvojové plochy: 

Z10 (SM) – lokalita záboru ZPF 6, zrušeno bez náhrady 

Z13 (PX3) – lokalita záboru ZPF 9, převedeno do územní rezervy R2 

Z14 (BV) – lokalita záboru ZPF 10, převedeno do územní rezervy R1 

  Dále byly plochy bydlení Z12 a P5 převedeny do II. etapy rozvoje v původním plošném rozsahu. 

Nově je řešena místní komunikace Z15 (v návrhu ÚP pouze část zastavitelné plochy bydlení Z12) – 

lokalita záboru ZPF 11a, 11b. 
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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 – 

NEVYHODNOCUJE SE 

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 
    

I. ETAPA 

Zastavitelné plochy 

Z1 Veřejná 

prostranství 

 C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z2 Bydlení  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z3 Bydlení 1  

Z4 Veřejná 

prostranství 

 A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M
2
 

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE 

Z5 Smíšené obytné  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z6 Smíšené obytné 2 C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

Z7 Občanské 

vybavení 

3  

Z8 Bydlení 4  

Z9 Veřejná 

prostranství 

5 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 
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ZÁBORU ZPF 

Z11 Dopravní 

infrastruktura 

7a, 7b F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Z15 Dopravní 

infrastruktura 

11a, 11b F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Plochy přestavby 

P1 Veřejná 

prostranství 

 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

P2 Občanské 

vybavení 

 C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

P3 Smíšené obytné  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

P4 Veřejná 

prostranství 

 C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M
2
 V ZÚ 

- NEVYHODNOCUJE SE 

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Plochy změn v krajině 

K1 Plochy smíšené 

nezastavěného 

území 

zemědělsko 

přírodní 

 E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ - 

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ 

SOUČÁST ZPF 

 

II. ETAPA    

Zastavitelné plochy 

Z12 Bydlení 8 F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ 

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ 

ZÁBORU ZPF 

Plochy přestavby 

P5 Bydlení  B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ - 

NEVYHODNOCUJE SE 

 

 

    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. 

    ÚP navrhuje rozvojové plochy v I. a II. etapě v celkovém rozsahu 16,39 ha, z toho 7,41 ha na ZPF. 

Většina rozvojových ploch řešených v ÚP je zároveň řešena i v dosud platném ÚPO. Dříve schválené 
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rozvojové plochy zabírají celkem 3,31 ha ZPF, což činí 44,7 % z celkového navrhovaného záboru 

ZPF.  

 ÚP navrhuje celkový bilancovaný zábor ZPF rozsahu 7,41 ha, z toho v I. etapě o rozsahu 4,51 ha (60 

%) a v II. etapě o rozsahu 2,90 ha ZPF.  

  Ve struktuře odjímaného ZPF v rozsahu 7,41 ha dle ÚP jednoznačně převládá zábor orné půdy 6,84 

ha (92,3 %) nad záborem TTP 0,43 ha (5,8 %) a nad záborem zahrad  0,14 ha  (1,9 %). Výstavba je 

soustředěna  také na ostatní plochy a na dostavbu proluk a dalšího nevyužitého území v ZÚ.  

   Ve struktuře bilancovaného odjímaného ZPF v I. etapě (celkem 4,5 ha) dle tříd ochrany je zábor 

ZPF rozložený na tyto třídy ochrany ZPF: II. třída ochrany: 0,01 ha = 3,1 %, IV. třída ochrany: 3,3 ha = 

73,8 %, V. třída ochrany: 1,0 ha = 2,9 %, I. třída ochrany: 0,14 ha = 3,1 %. Ve struktuře bilancovaného 

odjímaného ZPF ve II. etapě dle tříd ochrany je zábor ZPF rozložený jen na II. třídu ochrany ZPF – 

2,90 ha. 

   Největší navrhovanou funkční plochou jsou plochy bydlení: navržen zábor 3,10 ha ZPF z toho 0,42 

ha ZPF (13,5 %) v V. třídě, 2,67 ha ZPF (86 %) v IV. Další největší funkční plochou jsou plochy 

veřejných prostranství: navržen zábor 0,38 ha ZPF  (8,4 %) v IV. třídě . Plochy smíšené obytné 0,14 

ha ZPF jsou řešeny v I. třídě ochrany ZPF, plochy dopravy v rozsahu 0,63 ha jsou řešeny ve II. a IV.  

třídě ochrany ZPF, plochy občanského vybavení 0,24 ha v IV. třídě ochrany ZPF. 

   

   Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 

a závlahová zařízení apod.)  a o jejich předpokládaném porušení. 

   Na území obce nebyly provedeny meliorační práce za účelem zlepšení půdní úrodnosti, ÚP žádné 

meliorační práce nenavrhuje. 

    

     Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech 

a o jejich předpokládaném porušení. 

  Na území obce se nenacházejí žádné areály zemědělské výroby. 

  ÚP nenavrhuje nové rozvojové plochy pro umístění zemědělské výroby. 

 

 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění 

ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených 

návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení. 

   

  Většinu území obce tvoří extenzivně využívaný zemědělský půdní fond. Plošně nepříliš rozsáhlé 

lesní porosty se nacházejí v okolí Těšovického vrchu, v severní, jižní a západní části obce. Severní 

hranice řešeného území je tvořena řekou Ohří. 

ÚP respektuje účelové komunikace jako polní, lesní a pěší cesty, novou účelovou komunikaci ÚP 

navrhuje ve východní části obce. Na území obce neproběhly žádné pozemkové úpravy.   

    Na území obce je vymezen nadregionální ÚSES, který byl převzat dle ZÚR KK, a lokální ÚSES, 

který byl převzat z ÚAP ORP Sokolov předané odborem stavebním a územního plánování, oddělení 

územního plánování, MÚ Sokolov. Nadregionální a lokální prvky ÚSES byly pro potřeby návrhu ÚP 

dále upraveny a zpřesněny do podrobnosti katastrální mapy. 

  Ekologickou stabilitu v převážně extenzivně zemědělsky využívané kulturní krajině zajišťuje síť prvků 

ÚSES, ÚP zvyšuje ekologickou stabilitu návrhem opatření k založení prvku ÚSES (K1) v kulturní 

krajině. Opatření v krajině K1 je řešeno bez vynětí ze ZPF a je navrženo jako trvalá součást ZPF.   

 Na území obce se nenacházejí žádné cyklotrasy ani cyklostezky, ÚP nenavrhuje žádnou novou 

cyklotrasu ani cyklostezku. 
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   Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější 

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů. 

     ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci, která je, až na malé výjimky, již 8 let zakotvena ve 

schváleném ÚPO Těšovice, dle kterého se dlouhodobě řídí rozvoj území obce: 

- zohledňuje Územní plán obce Těšovice v rozsahu dosud nezastavěných rozvojových ploch, a to 

zejména ve vztahu na § 102 stavebního zákona, v platném znění, 

- zapracovává vydané ÚR, 

- ÚP nenavrhuje žádná variantní řešení, rozvoj na území obce Těšovice je jednoznačný, ÚP 

navrhuje rozvoj obce ve dvou etapách bez udání časového horizontu, ÚP přebírá ve velké míře 

řešení ze stávajícího ÚPO Těšovice, z ÚPO Těšovice ÚP přebírá beze změny již dříve schválené 

rozvojové plochy v I. etapě (Z2), 1 (Z3), (Z4), (Z5,) 3 (Z7), 4 (Z8), 5 (Z9) a část (Z6), ÚP navrhuje 

nad rámec ÚPO tyto rozvojové plochy v I. etapě 7a, 7b (Z11), a ve II. etapě 8 (Z12),  

- ÚP navrhuje jednu rozvojovou plochu 2 (Z6) pro smíšené bydlení se záborem nejkvalitnější ZPF 

I. třídy, avšak část pozemku se nachází ve stanoveném záplavovém území řeky Ohře a v území 

zvláštní povodně pod vodním dílem Jesenice, Skalka, Horka, tudíž plocha Z6 bude ve výsledku 

omezeně zastavitelná. Rozvoj na lokalitách v I. etapě 7a, 7b (Z11) a ve II. etapě na II. třídě 

ochrany je řešen na základě požadavku obce, vzhledem k rozvoji urbanistické koncepce a v 

návaznosti na zbudovanou rychlostní silnici R6 a její napojení prostřednictvím navrhované 

sběrné komunikace (Z11) na území obce Těšovice, které významně zlepší dopravní obslužnost 

jihovýchodní části obce a tím vytvoří podmínky pro další možný rozvoj v řešeném území obce,   

- území obce leží v rozvojové oblasti nadmístního významu OB12 Karlovy Vary vymezené v PÚR 

ČR 2008 a zpřesněné v ZÚR KK. Jedná se o území velké koncentrace obyvatelstva i investic a 

pracovních příležitostí. Obec Těšovice byla do r. 1991 součástí města Sokolov, západní část 

zástavby obce navazuje na kompaktní městskou zástavbu Sokolova. Vzhledem k těmto 

skutečnostem vyplývajícím z nadřazené ÚPD navrhuje ÚP větší rozvojové plochy 

s předpokladem kladné migrace obyvatelstva, 

- rozvoj území nelze navrhnout jiným způsobem, neboť rozvojové možnosti obce jsou značně 

omezené: 

- ÚP řeší důslednou dostavbu dosud nevyužitých ploch v ZÚ, 

- ÚP řeší dostavbu západního území obce (lokality 3, 4, 5, ), které jsou většinou vymezené 

hranicí správního území a ZÚ, 

- ÚP řeší 5 ploch přestavby v ZÚ, které zhodnocují stávající areály v území, 

- ÚP přebírá z ÚPO dosud nezastavěné rozvojové plochy, 

- potenciální rozvojové území obce je omezeno řekou Ohře, lesními celky, údolní nivou 

toku, prudkým svahem nad údolní nivou a rovněž samotnou hranicí správního území 

obce v sousedství města Sokolov, 

- lokalita 8 je řešena nad rámec ÚPD a využívá k zástavbě kvalitní ZPF II. třídy ochrany, 

která se vyskytuje mezi R6 a stávajícími zahrádkovými osadami v lokalitách U Staré 

cesty a Březový háj. Jedná se o zástavbu s vazbou na ZÚ. Této kvalitní ZPF II. třídy 

ochrany se nelze vyhnout, neboť jiná možnost rozvoje na území obce již není. 

K zástavbě jsou využity všechny lokality ZPF s horší třídou ochrany, které lze dopravně 

obsloužit právě z důvodu značných svahů. Lokalita 8 představuje zcela nové avšak 

jediné možné koncepční řešení dalšího rozvoje obce nad rámec ÚPD.  

- kompaktní rozvoj obce Těšovice – důraz na bydlení, služby, veřejná prostranství s veřejnou 

zelení,  
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- ÚP respektuje stanovené záplavové území řeky Ohře Q100 a jeho aktivní záplavové území,  

- ÚP respektuje ochranné pásmo II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary, které se nachází při 

severozápadní hranici řešeného území. 

ÚP nenavyšuje fragmentaci krajiny návrhem rozvojových ploch bez návaznosti na ZÚ. 

 

Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje k odnětí ZPF dle společného 

metodického doporučení MŽP ČR a MMR ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu. 

  Bez bilancovaného záboru ZPF dle metodického pokynu MMR a MŽP jsou tyto rozvojové plochy: Z1, 

Z2, Z4, Z5, P1, P2, P3, P4, P5. 

  Podrobně zdůvodněny jsou pouze lokality (rozvojové plochy), které dle společného metodického 

doporučení MMR ČR a MŽP ČR z července 2011 „ Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ představují bilancovaný zábor 

ZPF: 

* Obec Těšovice 

I. ETAPA 

1 (Z3) – plocha bydlení, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 0,42 ha TTP V. třída ochrany, v rozvojové 

ploše je již zrealizovaná stavba, které však není zapsána v katastru nemovitostí. 

2 (Z6) – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území v severní části obce, zbytkové 

území mezi ZÚ, nevhodné pro zemědělskou činnost vazba na ZÚ, zábor 0,14 ha zahrady I. třída 

ochrany, část pozemku zasahující do I. třídy ochrany zasahuje rovněž do záplavového území Q100 

řeky Ohře, rozvoj na této části pozemku je tedy omezený limity využití území, a je velice 

pravděpodobné že tato část pozemku na I. třídě ochrany ZPF nebude moci být nikdy zastavěna 

z důvodu limitů zasahující do této části rozvojové plochy, 

3 (Z7) – plocha občanského vybavení, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 0,25 ha, orná půda, IV. 

třída ochrany, 

4 (Z8) – plocha bydlení, řešeno v ÚPD, vazba na ZÚ, zábor 2,68 ha, orná půda, IV. třída ochrany, 

rozvojová plocha je již rozparcelována, veškeré inženýrské sítě a cestní síť jsou již zkolaudované, 

rozvojová plocha vytváří 15 parcel, z toho jsou již dvě parcely zastavěné, na dalším pozemku je již 

vydané stavební povolení na umístění RD, z důvodu dlouhých termínů na povolení inženýrských 

staveb (až 18 měsíců) probíhá plánovaná výstavba na dříve schválené rozvojové ploše až nyní. 

5 (Z9) – plocha parku, vazba na ZÚ, řešeno v ÚPD, zábor 0,39 ha orné půdy, IV. třída ochrany, vazba 

na rozvojové plochy bydlení, zbytkové území nad lesem, nevhodné pro zemědělskou činnost, nálet 

mimolesní zeleně, 

7a,7b (Z11) – plocha dopravy, sběrná komunikace ve vazbě na rychlostní silnici R/6, celkový zábor 

0,63 ha, z toho zábor 0,62 ha orná půda, II. a V. třída ochrany a 0,006 ha TTP, IV. třída ochrany, 

významná sběrná komunikace obsluhující jihovýchodní část řešeného území a zlepšující napojení 

jižní části obce na silniční síť a tím i na rychlostní silnici R6, součástí řešení rozvojové plochy je i 

kapacitní parkoviště zajišťující stání cca pro 25 osobních aut, které bude využíváno převážně uživateli 

stávající zahrádkové osady, která v dnešní době nemá problematiku parkovacích míst vyřešenou a 

uživatelé tak spontánně parkují na extenzivně využívaném ZPF, čímž dochází k částečnému 

znehodnocení nejkvalitnější ZPF II. třídy, trasa komunikace zpracována dopravním specialistou a 

vybrána z 5 variant, nelze řešit jiným způsobem, řešeno na rozsáhlém honu ZPF II. třídy ochrany. 

11a,11b (Z15) – plocha dopravy jako místní obslužná komunikace v severní části zahrádkové osady – 

DS 
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II. ETAPA 

8 (Z12) – plocha bydlení, vazba na ZÚ, zábor 2,9 ha orná půda, II. třída ochrany, požadavek na 

vymezení plochy dle návrhu zadání ÚP, v návaznosti na urbanistickou koncepci obce. 

 

 Ochrana horninového prostředí 

    Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ ani DP. V řešeném území není evidováno žádné 

výhradní ložisko. 

 

Závěr: 

  Předložený návrh ÚP s celkovým bilancovaným záborem ZPF v rozsahu 7,41 ha ZPF, a z toho 

záborem nejkvalitnějších půd II. třídy v rozsahu 2,9 ha (3,39 % z celkového záboru ZPF) neohrožuje 

podmínky zemědělské výroby. Nejkvalitnější půdy se nacházejí v těsné návaznosti na ZÚ v severní a 

jihovýchodní části obce, a nelze se jim v žádném případě vyhnout. 

  ÚP  nevytváří rozsáhlá zbytková území ZPF ani výrazně nenavyšuje fragmentaci krajiny. 

   

Navržený zábor ZPF v rozsahu 7,41 ha  nesnižuje kvalitu životního prostředí na území obce. 

 

Poznámka: 

Projektant ÚP nezapracoval do v.č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu čísla pozemků  

ani údaje o uspořádání struktury půdního fondu v území, jak to požadoval DO ochrany ZPF. Oba 

požadavky jsou nad rámec společného metodického doporučení MMR a MŽP, navíc struktura krajiny 

je prezentována v příloze A.2 grafické části odůvodnění ÚP. Dále není do ÚP zapracováno variantní 

dopravní řešení rovněž dle požadavku téhož DO. Pro navrhovanou trasu nové sběrné komunikace 

Z11 bylo v etapě doplňujících průzkumů a rozborů zpracováno 5 variant dopravním inženýrem a 

zároveň byla doporučena tato trasa Z11 jako výsledná nejlepší. 

 

 

 

 

    Přiložena tabulka a schéma: 

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, 

str. č. 1. 

 Schéma č. 1. 
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Těšovice

Katastrální území: Těšovice Název části obce:

str. č. 1

Celkový Předchozí

Číslo k.ú. zábor ZPF orná ovocné zábor

lokality (ha) půda sady (ha)

I. ETAPA

1 Plochy bydlení Těšov. 0,4234 0,4234 0,4234

4 Plochy bydlení Těšov. 2,6797 2,6797 2,6797 2,6797  *

Plochy bydlení celkem 3,1031 2,6797 0,4234 2,6797 0,4234 2,6797

3 Plochy obč. vybav. Těšov. 0,2480 0,2480 0,2480 0,2480 *

Plochy obč. vybav. celkem 0,2480 0,2480 0,2480 0,2480

2 Plochy smíš. obyt. Těšov. 0,1430 0,1430 0,1430

Plochy smíš. obyt. celkem 0,1430 0,1430 0,1430

7a,7b Plochy dopravy Těšov. 0,6258 0,6196 0,0105 0,6091

0,0062 0,0062

11a,11b Plochy dopravy Těšov. 0,0057 0,0057 0,0057

Plochy dopravy celkem 0,6315 0,6196 0,0057 0,0062 0,0105 0,0062 0,6148

5 Plochy veř. prostr. Těšov. 0,3852 0,3852 0,3852 0,3852 *

Plochy veř. prostr. celkem 0,3852 0,3852 0,3852 0,3852

I. ETAPA CELKEM 4,5108 3,9325 0,1487 0,4296 0,1430 0,0105 3,3191 1,0382 3,3129

II. ETAPA

8 Plochy bydlení Těšov. 2,9071 2,9071 2,9071

Plochy bydlení celkem 2,9071 2,9071 2,9071

II. ETAPA CELKEM 2,9071 2,9071 2,9071

CELKEM ZPF 7,4179 6,8396 0,1487 0,4296 0,1430 2,9176 3,3191 1,0382 3,3129

* ÚPD

plochy

Způsob využití 
chmelnice vinice zahrady IV. V.

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha) Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)

TTP I. II. III.
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13.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 

  ÚP respektuje PUPFL převážně jako kulturní nezastavěnou krajinu. Lesní půdu však přesto zabírají 

na území obce 2 rozvojové plochy:   

Koridor silniční dopravy: 

Z11 – sběrná komunikace stěžejní pro obslužnost jihovýchodní části řešeného území, v návaznosti na 

rychlostní silnici R6, pozemky PUPFL jsou však dle stávajícího skutečného stavu již odlesněny 

v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R6, řešen zábor 0,06 ha PUPFL na p.p.č. 3972, 4030/1, 

3972, 

Plocha veřejného prostranství: 

Z1 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku, řešen zábor 0,46 ha PUPFL 

na p.p.č. 1331, plocha bude součástí parku jako veřejného prostranství, 

Celkem ÚP navrhuje k záboru 0,52 ha PUPFL, který neohrožuje ekologickou stabilitu ani celistvost 

lesa.  

  Část rozvojových ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, P5  leží do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

  ÚP nenavrhuje žádnou plochu k zalesnění. Na území obce se nevyskytují žádné plochy individuální 

rekreace ani sportu na lesní půdě. ÚP žádné takové plochy nenavrhuje. Největší souvislé lesy u 

Těšovického vrchu a v severní části území obce nejsou řešením ÚP dotčeny. 

 

 

14 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

 ÚP mění vztahy obce Těšovice na své okolí a v I. etapě rozvoje navrhuje zastavitelnou plochu 

dopravní infrastruktury Z11 pro sběrnou komunikaci napojenou na upravenou okružní křižovatku 

v Sokolově na ulici K. H. Borovského. Tato komunikace Z11 obslouží zastavitelnou plochu bydlení 

Z12 v lokalitě U Staré cesty a vyvolá rozšíření okružní křižovatky v Sokolově do oválného tvaru. 

 Území obce leží v nadmístní rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary vymezené v PÚR ČR 2008  a 

zpřesněné v ZÚR KK  s cílem velké koncentrace obyvatel, výroby i služeb. To je důvod, proč je 

třeba navýšit rozvojové plochy i pro očekávanou migraci obyvatel do řešeného území. Území obce 

je vyhledávané pro možnost získání levnějšího pozemku pro RD v lokalitě příznivého životního 

prostředí s dobrou dojížďkou do zaměstnávání mimo území obce.  

 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního významu zejména 

technické a dopravní infrastruktury: 

- rychlostní komunikace R6, 

- silnice III/00630, 

- železnice č. 140, 

- venkovní vedení VVN 110kV, 

- venkovní vedení VN 22kV, 

- mezinárodní letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata, 

- zóna havarijního plánování, 

- skupinový vodovod Horka, 

- VTL plynovod, 

- dálkový sdělovací kabel. 

 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru pro 

ochranu přírodních hodnot území: 

- OP II. stupně IIB BLZ LM Karlovy Vary, 
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- záplavové území Q100 řeky Ohře včetně jeho aktivní zóny, 

- území zvláštní povodně pod vodním dílem Skalka, Horka, Jesenice. 

 ZÚR KK vymezila na území obce nadregionální BK K40, který ÚP zapracovává v upřesněné 

poloze. 

 ZÚR KK vymezuje na území obce regionální BC č. 1141, které ÚP v upřesněné poloze 

nezapracovává do ÚP Těšovic, neboť RBC č. 1141 v upřesněné poloze neleží na území obce 

Těšovice. 

 ÚP na území obce navrhuje prvku lokálního ÚSES, u kterých byla prověřena jejich vazba na prvky 

ÚSES sousedního města Sokolov a obcí. 

 

   

15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Úplné znění námitek je k nahlédnutí v dokladové části ÚP Těšovice. 

V zákonné lhůtě byly podány námitky: 

 

Námitka č. 1: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Pavel Belko, nar. 11.11.1977, bytem Pionýrů 1331, 356 01 Sokolov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Požadavek spoluvlastníka pozemků p.č. 3980/20 a 3980/22 v k.ú. Těšovice, které se nacházejí 

v přestavbové ploše P5. Žadatel požaduje navržení rozdělení parcel v rozvojové ploše Z12, přímo 

sousedící s přestavbovou plochou P5 tak, aby byl umožněn přístup k přestavbové ploše P5 a to po 

celé délce hranice území Z12 a P5. Důvodem je dostatečný a plnohodnotný přístup k pozemkům 

v ploše P5. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Územní plán dle stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti, náležející svým obsahem 

regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Nemůže tedy obsahovat parcelaci rozvojové plochy 

Z12. 

Pořizovatel na základě terénního šetření zjistil, že přístup do této části zahrádkové osady (P5) 

je umožněn po místní komunikaci na pozemcích p.č. 3978/1, k.ú. Těšovice (ostatní komunikace),  

a p.p.č. 1422, k.ú. Těšovice (ostatní komunikace), které jsou ve vlastnictví obce Těšovice, a to ze 

dvou směrů. Ze severní strany je vybudována přístupová brána z pozemku p.č. 3980/3, k.ú. Těšovice, 

v majetku obce Těšovice, z jižní strany je vybudována přístupová brána z pozemku p.č. 3980/2, 

k.ú. Těšovice, ve spoluvlastnictví majitelů zahrádek v této části plochy P5. Dle návrhu ÚP Těšovice 

je přístupová komunikace na parcelách p.č. 1422, 3978/1 a 3980/3, k.ú. Těšovice, navržena v ploše 

P4, jako rozšíření místní komunikace v zahrádkové osadě. V možnostech územního plánu není 

zabezpečit fyzické vybudování jakékoliv komunikace, ale vymezením pozemků do jednotlivých ploch 

vybudování komunikací umožnit. Podle katastru nemovitostí je v zahrádkové osadě v ploše P5 

vymezena parcela p.č. 3980/1, k.ú. Těšovice, která zabezpečuje přístup k pozemkům uvnitř 

zahrádkové osady, a která je evidentně ve spoluvlastnictví majitelů přilehlých zahrádek. Regulativy 

plochy Bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV umožňují i vybudování související dopravní 

infrastruktury, tzn., umožňují vybudování komunikací uvnitř ploch. 
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K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

 

Námitka č. 2: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Ludvika Kopecká, nar. 27.1.1961, bytem Mánesova 1673, 356 01 Sokolov 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

V textové části ÚP Těšovice je na str. 65, 69 a 73 zmíněna Lípa u Kopeckých. Tato byla pro svou 

nestabilitu vyjmuta z ochrany cca v říjnu 2013 a na jaře 2014 byla pokácena. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Námitka byla podána jako připomínka. Protože se jedná o pozemek ve vlastnictví žadatelky, 

vyhodnotil pořizovatel tuto připomínku jako námitku. 

Ochrana památného stromu Lípa u Kopeckých byla zrušena rozhodnutím Městského úřadu Sokolov, 

odboru životního prostředí č.j. 58845/2013/OŽP/LITO ze dne 7.10.2013. Toto rozhodnutí nabylo 

právní moci dne 29.10.2013. V textové i grafické části bude ochrana památného stromu Lípa u 

Kopeckých vypuštěna. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

 

Námitka č. 3: 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sokolov 1, IČ 70835772, se sídlem Švabinského 

1706, 356 01 Sokolov – vlastníci zahrad v zahradní osadě Těšovice I – členové zahrádkářského 

svazu. 

Obsah námitky, včetně jejího odůvodnění: 

Dle žadatelů neřeší ÚP cesty do zahradní kolonie Těšovice I, která je vymezená pozemky p.č. 3977/7, 

3977/48, 3977/47, 3977/45, 3977/40, 3977/38, 3977/37, 3977/33, 3977/26, 3977/22, 3977/28, 

3977/31, 3977/34, 3977/8, 3977/10, 3977/12, 3977/14, 3974/9, 3976, 3977/18, 3977/20, 3977/62, 

3977/60, 3977/56, 3977/54, 3977/52 a 3977/58, vše v k.ú. Těšovice. Z tohoto důvodu žadatelé 

požadují zapracování vybudování a propojení účelové komunikace podél jižní hranice ploch R1 

a zahradní kolonie na p.p.č. 3977/5, k.ú. Těšovice. Řešení se dle žadatelů nabízí propojením plochy 

Z11 za parkovištěm v jihovýchodní části obce a plochy P4. Dle žadatelů je kolonie nyní přístupná 

pouze severní branou z obecního pozemku p.č. 3977/5, k.ú. Těšovice, který je veden jako trvalý travní 

porost. Doposud kolonie využívala bránu v západní části kolonie přes pozemky p.č. 3977/6, 3977/4 

a 3977/3, k.ú. Těšovice. Obec prodejem části ostatní komunikace p.p.č. 3978/2 a 3978/3, k.ú. 

Těšovice soukromníkovi, a pozemku p.č. 3977/4 bez zřízené pozemkové služebnosti chůze, způsobila 

nepřístupnost zahradní kolonie Těšovice I. Jižní brána je odříznuta soukromým pozemkem. Zbývá 

pouze brána severní. Většina vlastníků zahrad by uvítala příjezd ke kolonii od kruhové křižovatky 

z ploch Z11, aby obec nebyla zatížena dopravou. Dalším důvodem je, při nepřízni počasí, těžko 

přístupný terén ve svahu v západní části. 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pro zabezpečení přístupnosti zahradní kolonie Těšovice I, je v ÚP Těšovice na pozemku p.č. 3977/5, 

k.ú. Těšovice, vymezena účelová komunikace (polní, lesní a pěší cesty) jako stav, vedoucí z centra 

obce Těšovice, po pozemcích p.č. 1422, 3978/1 a 3980/3, všechny k.ú. Těšovice, které jsou 

ve vlastnictví obce Těšovice. Tato komunikace sice nedosahuje až k navržené komunikaci Z11, ale 

stavební zákon umožňuje vybudování veřejné dopravní infrastruktury v nezastavěném území (§ 18 

odst. 5). V možnostech územního plánu není zabezpečit fyzické vybudování jakékoliv komunikace, ale 

vymezením pozemků do jednotlivých ploch vybudování komunikací umožnit. ÚP Těšovice, ve spojení 

se stavebním zákonem, umožňuje vybudování komunikace pro obsluhu zahradní kolonie Těšovice I, 

ale není v jeho možnostech zajistit financování, ani vybudování zpevněné komunikace, která by 

vyhovovala majitelům zahrádek v zahradní kolonii. Prodejem pozemků p.č. 3978/2,  3978/3 a 3977/4, 

k.ú. Těšovice, nebyla způsobena úplná nepřístupnost zahradní kolonie z tzv. jižní brány, neboť se tyto 

pozemky v dosud platném ÚPO Těšovice, nacházejí v dopravní ploše – polní cesta, tzn., jsou 

vymezeny jako veřejně přístupné. V návrhu ÚP Těšovice jsou tyto pozemky vymezeny v ploše PX1, 

což jsou plochy veřejných prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň, kde hlavním využitím 

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

s veřejnou zelení. Pořizovatel na základě terénního šetření zjistil, že tzv. jižní brána je pro pěší také 

přístupná od obchodního domu Kaufland v katastru města Sokolov. V možnostech územního plánu 

není zajistit veřejnou přístupnost vymezených veřejných prostranství. 

K námitce, rozhodnutí o námitce, ani odůvodnění rozhodnutí o námitce neuplatnily dotčené orgány ani 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený správní orgán územního plánování, žádné 

připomínky. 

 

 

16 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

Připomínky uplatněné podle § 50 odst. 3 stavebního zákona 

 

Ředitelství silnic a dálnic 

Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

Zn.: 1783-ŘSD-13-11110 ze dne 29.03.2013 

Připomínka byla odeslána ŘSD Městskému úřadu Cheb, dne 17.04.2013 jí pořizovatel obdržel od 

MěÚ Cheb 

 

Věc: Návrh územního plánu Těšovice 

 

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující připomínky k návrhu územního plánu 

(dále jen ÚP) Těšovice.  

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. 

Po jihovýchodní hranici správního území obce Těšovice prochází trasa a ochranné pásmo rychlostní 

silnice R6, úsek Nové sedlo – Sokolov. 

V ochranném pásmu silnice R6 je navržena plocha K1 pro výsadbu mimolesní zeleně, jako 

součást lokálního biokoridoru. Při umisťování zeleně v OP rychlostní silnice požadujeme respektovat 
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související zákony a technické normy, zejména Zákon o pozemních komunikacích  č. 13/1997 Sb., 

v platném znění (§15 a §33), ČSN 736101 a TP99 (Technické podmínky ošetřování a vysazování 

silniční vegetace). Umístění zeleně v silničním pásu požadujeme projednat a odsouhlasit 

s majetkovým správcem silnice R6, ŘSD ČR – Správa Karlovy Vary. 

V ÚP obce Těšovice je navržena sběrná komunikace Z11 (VPS WD2), která by pravděpodobně měla 

být připojena do okružní křižovatky (dále OK) u MÚK se silnicí III/2099, mimo řešené území, v k.ú. 

Sokolov. Upozorňujeme na skutečnost, že páté (slepé) rameno OK bylo projektováno jako sjezd 

k zahrádkám z OK, nikoli jako připojení sběrné komunikace. Doporučujeme prověřit možnosti připojení 

této komunikace v souvislosti s parametry OK. Technické řešení požadujeme projednat s majetkovým 

správcem silnice R6, ŘSD ČR – Správa Karlovy Vary a to zejména z důvodu stávajícího připojení 

sjezdové rampy rychlostní silnice R6. 

 

Ing. Michal Vojtíšek, vedoucí odboru přípravy staveb 

 

Připomínky uplatněné podle § 52 odst. 3 stavebního zákona 

Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

 

 

 

 

B. Grafická část - Návrh, část odůvodnění: 

v. č. 1 Koordinační výkres               M 1:5 000 

v. č. 2 Širší vztahy               M 1:50 000 

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu            M 1:5 000 

                                                                                                                 

Přílohy: 

A. 1 Krajina - ÚSES                 M 1:5 000 

A. 2 Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana              M 1:5 000 

B Dopravní řešení                 M 1:5 000 

C. 1 Vodní hospodářství - zásobování vodou              M 1:5 000 

C. 2 Vodní hospodářství - odkanalizování               M 1:5 000 

D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje               M 1:5 000 

D. 2 Zásobování energiemi – plyn, teplo                                                                          M 1:5 000 
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Poučení: 

 

  Proti Územnímu plánu Těšovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).  

 

 

 

 

 

        ..............................................                                        ................................................... 

                     Jiří Halberštát                          Jindřich Kůta  

         Starosta obce                   Místostarosta obce 
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Definice používaných pojmů v ÚP Těšovice: 

 

Altán: 

  Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy. 

 

Areál: 

  Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch 

areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze 

inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů 

v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je 

areálem celé území náležející ke společnému pozemku. 

 

Dočasná stavba: 

  Stavba s předem omezenou dobou jejího trvání, po uplynutí této omezené doby trvání bude dočasná 

stavba rozmontována a území bude rekultivováno a uvedeno do původního stavu. 

 

Doplňkové vybavení: 

  Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní 

funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod. 

 

Drobná výroba: 

  Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu 

zaměstnanců a objemu přepravy. 

O objekt drobné výroby zařízení jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 200 m
2
. 

 

Drobný mobiliář v parteru: 

  Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační 

tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4 m, vodotrysk, fontány. 

  Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky, 

dřevěné rozhledny do v. 20 m, rozcestníky, studánky 

 

Zahrádkářská chata: 

Zahrádkářské chaty se umisťují především v zahrádkových osadách. Zahrádkářské chaty nesmějí mít 

zastavěnou plochu včetně verand, vstupů a podsklepených teras větší než 25 m
2
. 

 

Maloobchod: 

  Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou 

300 m
2
 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími 

plochami do 20 míst. 

 

Provozy nerušících služeb, výrob a chovů: 

  Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími 

negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou 

lokalitu. 
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Regulativy prostorového využití: 

1. koeficient míry využití území - udává maximální procentní podíl zastavěné plochy pozemku nebo 

pozemků k celkové ploše pozemku nebo pozemků v území. 

2. maximální podlažnost - udává maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví, 

přičemž posuzovaná konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší konstrukční 

výškou nesmí svým součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální posuzované 

konstrukční výšky a počtu nadzemních podlaží.  

3. minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch 

zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

 

  Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako 

součást objektu (např. střešní zahrada atd.). 

 

  Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku 

určeného pro výstavbu se rozlišuje: 

a) zastavěná část pozemku 

b) ozeleněná část pozemku 

c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, 

manipulační plocha atd.) 

 

Rušící zařízení: 

  Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně 

ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě, 

nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.) 

 

Služby: 

  Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 

200 m
2
, s výjimkou rušících zařízení. 

 

Stavby pro malochov drobných hospodářských zvířat: 

  Malochovem drobných hospodářských zvířat se rozumí chov určený pro vlastní spotřebu, negativní 

účinky a vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro 

vymezenou lokalitu. Drobným hospodářským zvířetem se rozumí hospodářské zvíře do hmotnosti 25 

kg. 

 

Stavby pro malochov hospodářských zvířat : 

  Malochovem hospodářských zvířat se rozumí chov do 25 kusů trvale ustájených zvířat, negativní 

vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou míru danou hygienickými předpisy. Hospodářským 

zvířetem se rozumí hospodářské zvíře s hmotností nad 25kg. 

 

Volnočasové aktivity 

  Jedná se o aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel výchovné, vzdělávací, vědomostní, 

rekreační a sportovní.  

 

Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality: 

  Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují 
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- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny 

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny. 

 

Zařízení zábavy: 

  Zařízení zábavy jsou všeobecně zařízení, kde se dají pořádat kulturní a společenské akce. Tímto se 

rozumí kina, divadla, sportovní haly, tělocvičny, kulturní dům, restaurace. 
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Seznam zkratek: 

BP – bezpečnostní pásmo 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV – čistírna odpadních vod  

ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČR – Česká Republika 

DO – dotčený orgán 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

HPJ – hlavní půdní jednotka 

HZS – hasičský záchranný sbor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

k. ú. – katastrální území 

KÚKK – Krajský úřad Karlovarského kraje 

LBC – lokální biocentrum 

LBK – lokální biokoridor 

LHP – lesní hospodářský plán 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

NRBK – nadregionální biokoridor 

MVE – malá vodní elektrárna 

OP - ochranné pásmo 

OP II. stupně IIBPLZ LM Karlovy Vary  - ochranné pásmo druhého stupně II B přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 

OÚ – obecní úřad 

p. p. č. – pozemková parcela číslo 

PRVKKK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje  

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR 2008 – Politika územního rozvoje České republiky 2008 

RBC – regionální biocentrum 

RD – rodinný dům 

rozv. pl. – rozvojová plocha 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

STL plynovod – středotlaký plynovod 

SVP – Směrný vodohospodářský plán 

st. p. č. – stavební parcela  

TS – trafostanice 

TTP – trvalý travní porost 

TUV – teplá užitková voda 

ÚAP – územně analytické podklady  

ÚP - územní plán 

ÚPO – územní plán obce 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ÚSES – Územní systém ekologické stability 

ÚR – územní rozhodnutí 
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VOSS, s.r.o. – Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o 

VKP – významný krajinný prvek 

VN – elektrické vedení – vysoké napětí 

VTL – plynovod – vysokotlaký plynovod 

VVN – elektrické vedení – velmi vysoké napětí 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZÚ - zastavěné území 

ZÚR KK – Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


