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A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BŘEZOVÁ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

A.1 STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚPRAVY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU MĚSTA BŘEZOVÁ, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 
A1.1 STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán Březová je dokument, který se zpracovává od roku 2012 a jeho poměrně komplikovaný 

vývoj a stále nové požadavky na využití území přinesly nutnost zpracování nového vyhodnocení vlivů 

návrhu územního plánu Březová na udržitelný rozvoj území. Zadání pro nové vyhodnocení SEA nebylo 

krajským úřadem stanoveno. Stanoven je pouze požadavek na vyloučení významných negativních 

vlivů ploch těžkého průmyslu přesahující hranice města Březová. Zpracovatel územního plánu si kvůli 

významnému rozšíření rozvojových ploch pro těžký průmysl o 52 ha (přidána byla plocha Z49 o 

rozloze 36ha  a u ploch Z44a a Z44b došlo ke  změně z VL na VT – celková plocha 16ha) vyžádal 

dodatečné zpracování vlivů navržené úpravy ÚP na životní prostředí.  

V SEA z roku 2016 byly řešeny tyto rozvojové plochy: 

Rozvojové plochy bydlení zasahující do limitů využití území 

• BV – Z14  k.ú. Březová zasahuje celá do OP lesa 

• BV – Z132 – k.ú. Kamenice zasahuje celá do OP lesa a do III. zóny CHKO Slavkovský les  

• BV –Z50, OM – Z51 – OP lesa, Poddolované území, OP nadregionálního biokoridoru 

• BV  - Z80 - III. zóna CHKO, OP lesa, OP silnice II. třídy 

Průmyslový areál Tisová  

• těžkého průmyslu Z34-VT, Z35-VT 

• plochy lehkého průmyslu Z44-VL 

Plochy komerčního občanského vybavení a řemeslné výroby v rozvojové ose kraje 
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• OM – Z29, OM – Z30 

• VS Z23-25, VS – Z31 

Multifunkční rekreační koridor RX – Z151 

Vliv koridorů pro elektroenergetiku a koridoru teplovodu na udržitelný rozvoj území byl řešen v rámci 

vyhodnocení Aktualizace č.1 ZÚR Karlovarského kraje atelierem T-plan v roce 2015. Stejně tak byl 

vyhodnocen i vliv plochy územní rezervy VNR1 pro vodní nádrž Dvorečky, proto nebyly tyto plochy a 

koridory součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

• E06 – ZVN400kV – koridor republikového významu propojující stěžejní trafostanice Vítkov –

Přeštice v šíři 100m na každou stranu 

• E12 – VVB 2x110 kV – koridor nadmístního významu propojující stěžejní trafostanice Vítkov – 

Jindřichov 

• T06 Sokolov – Březová pro teplovod v šíři 100 m na každou stranu 

 

Doporučení SEA zpracovaného v roce 2016 a návrh stanoviska dotčeného orgánu vyžadovalo 

akceptaci těchto opatření: 

- S plochou Z14 v k.ú. Březová lze souhlasit pouze za předpokladu přemístění návrhového 

koridoru VVN a vyjmutí pozemků z PUPFL - SPLNĚNO 

- Nepodpořit bydlení mezi Březovou a Rudolcem (BV – Z50, OM – Z51) - NESPLNĚNO 

- Nepodpořit rozvoj lokality VL – Z55 - SPLNĚNO 

- Plochu VS – Z56 povolit až po naplnění ploch VS – Z23-25 – PLOCHA VS – Z56 BYLA 

Z NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYŇATA 

- V návrhu stanoviska dotčeného orgánu se doporučuje uplatnění souboru navrhovaných 

opatření pro předcházení, snížení, nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných 

závažných záporných vlivů na životní prostředí, který je specifikován v kapitole 7  

- Výstavbu nové průmyslové zóny Dolní Rychnov-Silvestr důsledně podřídit procesu EIA, se 

zvláštním zřetelem na minimalizaci znečišťování ovzduší a vod 

- Otevření průmyslové zóny Silvestr podmínit vybudováním vodní nádrže se systémem 

zachytávání dešťových srážek ze zpevněných povrchů 

 

Rozvojová plocha BV – Z50 a OM – Z51 zůstaly v návrhu územního plánu v nezměněné podobě a 

proto budou vyhodnoceny znovu s ohledem na blízkost navržené průmyslové zóny Dolní Rychnov – 

Silvestr.   

Oproti návrhu územního plánu z roku2016 proběhly v územním plány tyto změny: 

Průmyslový areál Tisová 

• Přidána byla rozvojová plocha Z49-VT o celkové rozloze 36 ha  
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• Plochy lehkého průmyslu VL - Z44 se změnily na plochy těžkého průmyslu: VT – P44a, VT – 

Z44b v přímé návaznosti na elektrárnu Tisovou, skládku komunálního odpadu, řeku Ohři a 

sídlo Černý Mlýn 

o VT – P44a – územní plán navrhuje přestavbu bývalého vojenského areálu na plochy 

těžké výroby nebo stavby pro nakládání s odpady o rozloze 8,6 ha 

o VT – Z44b – územní plán navrhuje změnu funkčního využití původně plánované 

plochy Z44-VL na plochy těžké výroby nebo pro nakládání s odpady o rozloze 7,5ha 

Nové rozvojové plochy pro bydlení: 

• BI - Z9b – rozvojová lokalita pro bydlení v návaznosti na stávající sjezdovku v zastavitelném 

území sídla Březová na jejím východním okraji 

 
• BV – Z16a – rozvojová plocha pro bydlení v návaznosti v zastavitelném území města Březová 

na jeho severním okraji 
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Nové rozvojové plochy pro rekreaci: 

• RI – Z136 – rozvojová plocha pro rekreaci v rodinných domech v zastavěném území obce 

Kamenice 

 
• RX – Z150b – rozvojová plocha specifické rekreace na západní hranici k.ú. Paseka u Březové 

v návaznosti na rozvojovou plochu BV – Z14 
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V rámci tohoto zpracování SEA po úpravě návrhu územního plánu je řešen vliv těchto rozvojových 

záměrů na udržitelný rozvoj území:   

Plocha nadmístního významu pro komerční, hospodářské a výrobní aktivity „Průmyslová zóna Dolní 

Rychnov – Silvestr“  

• Výrobní rozvojové plochy VT – Z34, Z35, Z44a, Z44b, Z49 – celkem 103,2 ha navržených ploch 

pro rozvoj těžké výroby s možnými vlivy na složky životního prostředí 

Plocha rozvoje bydlení a komerčního vybavení mezi Rudolcem a Březovou s ohledem na blízkost 

průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr 

• BV – Z50, OM – Z51 

 

A1.2 Vztah k jiným koncepcím  

Národní úroveň: 

- Politika územního rozvoje – úplné znění po aktualizaci č.1,2,3 a 5 (rok schválení 2020) – správní 

území obce je součástí rozvojové osy Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – 

hranice ČR/Německo (-Bayreuth), které se nachází ve vazbě na významnou dopravní cestu – 

rychlostní silnici R6. Rozvojové osy jsou vymezeny z důvodu soustředění aktivit mezinárodního 

a republikového významu, proto je nutno v území vytvářet, udržovat a koordinovat územní 

připravenost na zvýšené požadavky změn v území a při respektování republikových priorit 

územního plánování umožňovat odpovídající využití území a zachování jeho hodnot. 

Ve správním obvodu obce Březová jsou koncentrovány záměry související s rozvojem ploch 

nadmístního významu pro komerční, hospodářské a výrobní aktivity „Průmyslová zóna Dolní 

Rychnov – Silvestr“. Úkolem územního plánování stanoveným Politikou územního rozvoje 

v rámci této plochy je: 

• Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 

oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 

veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových 

osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového 

významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území 

mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

Vzájemný vztah dokumentu s návrhem územního plánu Březová je hodnocen jako velmi silný.  

 

 

- Strategický rámec ČR 2030 (rok schválení 2018)  

- Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (rok schválení 2019) 

- Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (rok schválení 2009) 

- Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (rok schválení 2016) 
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- Dopravní politika ČR 2014-2020 (rok schválení 2013) 

- Plán hlavních povodí ČR (2007) 

- Zásady urbánní politiky, aktualizace 2017 (rok schválení 2017) 

- Aktualizace národního programu snižování emisí ČR (rok schválení 2019) 

- Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014-2020 (2013) 

- Státní energetická koncepce České republiky (rok schválení 2014) 

- Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (rok schválení 2017) 

- Politika ochrany klimatu v ČR (rok schválení 2017) 

- Státní politika životního prostředí ČR (rok schválení 2016) 

 

stanovené cíle v těchto dokumentech jsou částečně ve shodě a částečně v rozporu s navrženým 

vývojem v rámci územně plánovací dokumentace. Cíle jsou stanoveny velmi obecně a nemají 

konkrétní dopad na správní území obce, proto je vzájemný vztah hodnocen jako slabý nebo 

nepřímý. 

Regionální úroveň: 

- Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č.1 (2018) 

V rámci ZÚRKK bylo upřesněno vymezení rozvojové osy OS7. Správní území obce Březová patří 

dle tohoto upřesnění do dílčí části OS7-b-B. Jsou stanoveny tyto požadavky na využití území, 

které mají přímou vazbu na předmět vyhodnocení SEA (tj. rozšíření průmyslové zóny 

nadmístního významu Dolní Rychnov – Silvestr) 

a)  Rozvíjet a zkvalitňovat funkční a prostorové vazby s rozvojovou oblastí OB12 – Karlovy 

Vary, rozvojovou osou OS7-A, ROS-N2 (Cheb)- Mariánské Lázně – hranice kraje KK/PK (-

Planá) a specifickými oblastmi SOB-6 – Krušné hory a SOB-N1-Slavkovský les 

b) Vytvářet územní podmínky pro posílení obytné a pracovní funkce a přirozených 

spádových center osídlení, včetně související veřejné infrastruktury a vzájemných 

kooperačních vazeb 

c) Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií: 

� existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury; 

� preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území 

(brownfields) a v prolukách stávající zástavby; 

� vyloučení negativních vlivů na zdroje přírodních léčivých a minerálních vod; 

� umísťování výhradně mimo stanovená záplavová území 

ZÚR dále vymezuje rozvojové plochy pro ekonomické aktivity: 

Průmyslová zóna Dolní Rychnov – Silvestr – lokalizace mezi Dolním Rychnovem a areálem 

Elektrárny Tisová, na území obce Březová (severní okraj bývalé výsypky Silvestr) 

Vzájemný vztah dokumentu s návrhem územního plánu Březová je hodnocen jako velmi silný.  
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- Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 – 2027 

Program řeší klíčové problémy kraje souvisejícími s útlumem těžby uhlí a transformací energetiky. 

Program rozvoje kraje uvádí: „Ukončení těžby uhlí a návazných provozů bude mít vedle změny cen 

energií i dopady na trh práce. Uvolněnou pracovní sílu bude nutné integrovat zpět na trh práce. 

Stejně tak krajinu zasaženou těžbou bude nutné přeměnit a připravit pro nové využití. Jak rychle 

bude transformace energetiky a s ní spojená restrukturalizace hospodářství kraje probíhat, závisí na 

řadě faktorů. Podmínky a regulace v oblasti energetiky se neustále mění a nejsou zatím známy 

scénáře budoucího vývoje. Není proto nyní možné odhadnout budoucí hospodářské, sociální a 

environmentální dopady transformace energetiky a útlumu těžby na KK, stejně jako není jasné, zda 

se KK podaří využít a získat finanční prostředky z uvedených fondů či jinou pomoc ze strany státu a 

EU.“  

Na základě toho stanovuje výzvy, které odvrátí předpokládanou krizi v kraji. Z hlediska tohoto 

vyhodnocení je podstatnou výzvou tato: 

Obnova krajiny po ukončení těžby - Území je třeba připravit pro příchod nových investorů 

(průmyslové zóny) a k rozvoji nových ekonomických aktivit nebo lokality přeměnit pro účely 

cestovního ruchu a rekreaci. SUAS v tomto směru usiluje o přeměnu ploch po těžbě a o umístění 

nových aktivit, které budou vytvářet pracovní místa. 

Vzhledem k výše uvedeným rozvojovým výzvám kraje je vztah k navrženému územnímu plánu 

Březová identifikován jako silný.  

- Plán odpadového hospodářství 2016-2025 (2015) 

V návaznosti na stávající skládku odpadů na Tisové jsou plánovány rozvojové plochy, v rámci kterých je 

uvedeno, že mohou sloužit pro nakládání s odpady. Stávající skládka S-OO ukládá ostatní odpad, dále je 

v rámci skládky zpracováván bioodpad a také kontaminované zeminy tzv. biodegradací.  V rámci plánu 

odpadového hospodářství je stanoven cíl:  

Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií nakládání s odpady (předcházení vzniku odpadů – 

příprava k opětovnému použití odpadů – recyklace – jiné využití odpadů např. energetické  - odstranění 

odpadů 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v území nachází skládka odpadů a na ni navazující rozvojové plochy 

s možností využití pro nakládání s odpady je hodnocen vzájemný vztah dokumentací jako silný. 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025 (2015) 

V návaznosti na upravený návrh územního plánu, který řeší rozšíření rozvojové průmyslové zóny Dolní 

Rychnov – Silvestr, není předmětný dokument z hlediska hlavních cílů a priorit adekvátní, neboť řeší 

především krajinné a přírodní hodnoty území. Vzájemný vztah obou dokumentací je proto hodnocen 

jako slabý nebo nepřímý. 
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- Program zlepšování kvality ovzduší zóna severozápad CZ 04 (2016) 

V území je identifikován na základě programu zlepšování kvality ovzduší severozápad významný zdroj 

znečištění. S ohledem na plánovaný rozvoj dalších zdrojů znečištění je vztah  územního plánu k tomuto 

dokumentu hodnocen jako silný.  

Místní úroveň: 

- Územní plán Březová (návrh z roku 2012) 

Principy rozvoje města Březové a jeho správního obvodu stanovené v navrženém územním plánu jsou 

v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území. Řeší požadovaný rozvoj všech tří pilířů, totiž 

sociálního, hospodářského i pilíře životního prostředí a zároveň vychází z požadavků PÚR i ZÚR.  Toto 

vyhodnocení územního plánu Březová bude tedy ve výsledku vyhodnocovat splnění stanovených cílů 

navržených v územním plánu Březová a to pouze v oblastech, které nebyly dosud posuzovány a jsou 

uvedeny v kapitole A1.1 

 

A.2 ZHODNOCENÍ VZTAHU ZMĚNY ÚZEMÍHO PLÁNU K CÍLŮM OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 
Z koncepčních dokumentů s identifikovaným velmi silným nebo silným vztahem byly vybrány cíle a 

priority s jednoznačnou vazbou na problematiku ochrany životního prostředí v návaznosti na 

rozvojové záměry upraveného návrhu územního plánu Březová. Na základě jednoduché symboliky je 

pak řešeno zapracování vybraných cílů v rámci upraveného návrhu územního plánu. 

Symbol Význam symbolu  
0 Řešení úpravy územního plánu nemá na 

dosažení cíle žádný vliv 
1 Řešením úpravy územního plánu je možné 

zásadně ovlivnit dosažení cíle 

0-1 Řešení úpravy územního plánu se na dosažení 
cíle podílí 

Cíle zvýrazněné a označené symbolem 1 budou použity při hodnocení upraveného návrhu územního 

plánu Březová z hlediska způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí, které je součástí 

kapitoly A.9 

Cíle pro ochranu životního prostředí a obyvatelstva 
Priority/cíle životního prostředí Symbol Příklad dílčího plnění v upraveném návrhu 

zadání územního plánu Březová 
Politika územního rozvoje – úplné znění po aktualizaci č.1,2,3 a 5 (rok schválení 2020) 

Rozvojové záměry, které mohou významně 
ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační 
opatření.  

1 Upravený návrh ÚP Březová vymezuje další 
plochy těžkého průmyslu v rámci 
průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr. 
Tyto rozvojové plochy se nacházejí 
v návaznosti na skládku odpadů a částečně 
zasahují do bývalého vojenského areálu, 
který je navržen pro přestavbu. Z hlediska 
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umístění tedy navržené plochy navazují na 
plochy obdobného charakteru a vzniká 
koncentrovaná plocha pro rozvoj těžkého 
průmyslu. 

Na územích, kde dochází dlouhodobě k 
překračování zákonem stanovených 
mezních hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné 
předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním 
ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

1 Upravený návrh ÚP Březová vymezuje další 
rozvoj ploch pro těžký průmysl (VT44a, 
VT44b) v přímé návaznosti na sídlo Černý 
Mlýn a v blízkosti sídel Rudolec a Březová. 
Celkem je v průmyslové zóně Dolní Rychnov 
– Silvestr navrženo 103 ha ploch pro rozvoj 
těžké výroby v přímé návaznosti na 
elektrárnu Tisovou, které mohou ovlivnit 
kvalitu ovzduší v území v závislosti na typu 
využití plochy, které nelze ve fázi územního 
plánování předjímat. Nutné je však při 
vymezení ploch určených pro těžkou výrobu 
počítat s vlivy, které mohou zásadně ovlivnit 
všechny složky životního prostředí.  

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. 

1 Upravený návrh ÚP Březová řeší další rozvoj 
území, zaměstnanosti a energetické 
soběstačnosti po plánovaném útlumu těžby 
a výrobě elektrické energie ze spalování 
hnědého uhlí v elektrárně Tisová. Navržené 
rozvojové plochy představují potenciál 
řešení všech uvedených problémů v území 
po odeznění těžby a výrobě elektřiny 
v hnědouhelné elektrárně Tisová. 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č.1 
Preferování efektivního využívání 
zastavěného území (využitím 
nezastavěných ploch a ploch určených k 
asanaci, novým využitím objektů a areálů 
původní zástavby apod.), před 
vymezováním nových ploch v 
nezastavěném území, také vzájemným 
zohledněním potřeb rozvoje velkých měst 
a potřeb rozvoje obcí v jejich zázemí. 

1 Upravený návrh ÚP Březová opětovně 
navrhuje novou rozvojovou lokalitu mezi 
Březovou a Rudolcem (BV  - Z50, OM – Z51) 
v krajině a podporuje tak sub urbanizaci sídel 
směrem do krajiny.  

Vytváření a posilování územních podmínek 
pro hospodářský rozvoj a vznik nových 
pracovních příležitostí. V případě 
rekultivovaných a revitalizovaných ploch 
(včetně brownfields) preferování jejich 
polyfunkčního využití s ohledem na 
podmínky a požadavky okolního území. 

1 Upravený návrh ÚP Březová navrhuje dalších 
16 ha rozvojových ploch pro těžký průmysl, 
čímž podporuje další hospodářský rozvoj 
území po předpokládaném ukončení těžby 
uhlí a také v návaznosti na skládku odpadů 
jako potenciálního zdroje energie.  Rozvojová 
plocha VT – P44a navrhuje přestavbu plochy 
brownfield – nevyužívaného vojenského 
areálu. 

Ochrana a další využívání zdrojů 
nerostných surovin (zejména hnědého uhlí 
a keramických surovin) s ohledem na 

0 Upravený návrh ÚP Březová navrhuje další 
zásah do chráněného ložiskového území a 
ložiska nerostných surovin Tisová I s výskytem 
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přírodní hodnoty území kraje a v souladu 
s ostatními principy udržitelného rozvoje. 

hnědého uhlí a vzácných stopových prvků 
Germania. 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 – 2027 
Zajištění dostatečných kapacit zařízení na 
zpracování a využití odpadu, spalovny a 
bioplynové stanice 

0-1 Upravený návrh ÚP vymezuje plochu VT – 
těžké výroby v návaznosti na skládku odpadů, 
kde se předpokládá možnost využití pro 
stavby určené k nakládání s odpady 

Rekultivace, revitalizace a resocializace 
krajiny po těžební činnosti 

1 Ukončená těžební činnost v rámci navržené 
průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr 
umožnila rozvoj nových průmyslových ploch 
pro těžký průmysl v návaznosti na areál 
elektrárny Tisová. 

Využívání a revitalizace brownfields 1 Upravený návrh ÚP navrhuje rozvojovou 
plochu těžké výroby v rámci plochy 
brownfield – bývalého vojenského areálu o 
rozloze 8,6ha. 

Opatření ke snižování primární a 
sekundární prašnosti 

0 Rozvojové plochy pro umístění těžkého 
průmyslu jsou situovány tak, aby byly 
minimalizovány případné vlivy prašnosti na 
okolní obytnou zástavbu – umístění 
rozvojových ploch v ochranné zeleni a 
plochách lesa. 

Plán odpadového hospodářství 2016-2025 
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou 
a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady 
na území kraje 

0-1 Upravený návrh ÚP vymezuje plochu VT – 
těžké výroby v návaznosti na skládku odpadů, 
kde se předpokládá možnost využití pro 
stavby určené k nakládání s odpady 

Směsný komunální odpad (po vytřídění 
materiálově využitelných složek, 
nebezpečných složek a biologicky 
rozložitelných odpadů) zejména 
energeticky využívat v zařízeních k tomu 
určených v souladu s platnou legislativou. 

0-1 Upravený návrh ÚP vymezuje plochu VT – 
těžké výroby v návaznosti na skládku odpadů, 
kde se předpokládá možnost využití pro 
stavby určené k nakládání s odpady – 
energetické využití? Tato možnost se nabízí 
především po ukončení činnosti elektrárny 
Tisová 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna severozápad CZ 04 
Snížení vlivu stávajících průmyslových a 
energetických stacionárních zdrojů na 
úroveň znečištění ovzduší  – čištění spalin 
nebo odpadních plynů, úprava technologie 

0 Upravený návrh ÚP Březová nenavrhuje 
konkrétní opatření, ale pouze plochy 
umožňující realizaci požadovaných záměrů 
s možným vlivem na kvalitu ovzduší a hlukové 
zatížení území.  Snižování prašnosti v areálech 

průmyslových podniků, pořízení techniky 
pro omezení fugitivních emisí ze 
skládkování/skládek/z volného 
prostranství/z manipulace se sypkými 
materiály 

0 

Minimalizace imisních dopadů provozu 
nových stacionárních zdrojů v území 

0 
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A.3 ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM 
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA 
UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
 

A.3.1 Vymezení dotčeného území 

Upravený návrh ÚP Březová se zabývá rozšířením plochy těžké výroby v rámci vymezené rozvojové 

plochy v ZÚR pro ekonomické aktivity – Průmyslová zóna Dolní Rychnov – Silvestr. Upravený územní 

plán navrhuje rozšíření průmyslové zóny o dalších 16 ha na celkovou rozlohu 103 ha ploch určených 

pro těžkou výrobu s těmito regulativy: 
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TI VT Z34 28,3162 --- 

(max. 50m) 
9000 70% 10% 

 VT Z35 22,7642 --- 

(max. 50m) 
9000 70% 10% 

 VT Z37 1,5948 --- 

(max. 50m) 
3000 80% 10% 

 VT P44a 8,5746 --- 

(max.  25m)  
3000 80% 20% 

  VT Z44b  

7,5266 

--- 

(max.  25m)  
3000 80% 20% 

 VT Z49  

36,0507 

--- 

(max. 50m) 
3000 70% 10% 

 

Z navržených regulativů je nutné počítat s maximálním možným využitím rozvojových pozemků, který 

by znamenal, že v návaznosti na elektrárnu Tisová vznikne 77,4 ha nových staveb a přilehlých 

zpevněných ploch určené k těžké výrobě u kterých je nutné předpokládat vliv na všechny složky 

životního prostředí. Rozloha současného areálu elektrárny činí pro srovnání 68 ha. Vzhledem 

k blízkosti skládky je nutné počítat, že část rozvojové zóny bude využita pro stavby umožňující 

nakládání s odpady. S ohledem na nutnost zajištění energetických zdrojů do budoucna nelze vyloučit 

využití rozvojových ploch pro energetické využití komunálních odpadů. 

A.3.2 Popis základních charakteristik stavu životního prostředí, které mají vztah k posuzovanému 

dokumentu 
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A. Ovzduší a klima 

Základní klimatické charakteristiky řešeného území  (Zdroj: ÚAP Sokolov 2011) 

Ve správním území obce se nacházejí celkem tři klimatické oblasti s různými charakteristikami: 

  

Klimatické charakteristiky dle Quitta 

Klimatická oblast MT3 MT7 CH7 

∑ letní dny 20-30 30-40 10-30 

∑ dny s teplotou ≥ 10°C 120-140   120-140 

∑ mrazové dny 130-160 110-130 140-160 

∑ letní dny 40-50 50-60 

ᴓ °C leden (-3)( -4) (-2)( -3) (-3)( -4) 

ᴓ °C duben 6-7 4-6 

ᴓ °C červenec 16-17 15-16 

ᴓ °C říjen 6-7 7-8 6-7 

∑ dnů se srážkami ≥ 1mm 110-120 100-120 120-130 

∑ srážek za vegetační období 350-450 400-450 500-600 

∑ srážek v zimním období 250-300 350-400 

∑ dnů se sněhovou 
pokrývkou 

60-100 60-80 100-120 

∑ jasné dny 120-150 120-150 150-160 

∑ zatažené dny 40-50 40-50 40-50 
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Srážky a teploty vzduchu 

Období let 2014–2018 lze z hlediska celkového odtoku hodnotit jako silně podprůměrné. Toto 

pětileté období bylo teplotně nadnormální až silně nadnormální a srážkově většinou podnormální. V 

roce 2015 se vyskytlo celoplošné hydrologické sucho doprovázené poměrně dlouhými vlnami 

extrémně vysoké teploty vzduchu. Rok 2018 byl dosavadním vyvrcholením víceletého suchého 

období. Od roku 2014 docházelo postupně k poklesu hladin podzemních vod, což mělo za následek 

snižující dotaci do povrchových vod a zmenšování průtoků na nebo pod hranici hydrologického sucha 

v bezesrážkových obdobích. V roce 2018 se hladiny podzemních vod a vydatnosti pramenů dostaly na 

své minimální hodnoty od počátku systematického pozorování. Z hlediska dlouhodobého pozorování 

lze období 2014–2018 hodnotit jako nejméně vodné za posledních 100 a více let na celém území ČR. 

Regionalizace ČR dle míry ohrožení suchem 

Dle schématu uvedeného níže nepatří území do oblasti ohrožené suchem. 

• Bez rizika – modrá barva 

• Mírně ohrožené – okrová barva 

• Ohrožené – červená barva 

 

Hlavní zdroje emisí v území 

Bodové zdroje emisí: 

Provozovna Emise (t/rok) 
Elektrárna Tisová Oxidy dusíku (2,088); oxid uhelnatý (3,549); 

těkavé organické látky (7,338); metan (10,910); 
oxid uhelnatý (377,616); oxid uhličitý (1 233 
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257,625); arsen (0,23); Cd (0,01); Ni (0,45); Pb 
(0,35); Hg (0,06); F (11,64); chlorovodík (15,36) 

FCC  Česká republika, s.r.o. – Regionální centrum 
pro nakládání s odpady Tisová 

tuhé znečišťující látky (46,061); oxid siřičitý (3 
306,165); oxidy dusíku (1 159,182);  

 

Vyjmenované zdroje patří jednoznačně k jedněm z největších znečišťovatelů regionu a oba se 

nacházejí v k.ú. Tisová v návaznosti na řeku Ohři a dálnici D6. 

Plošné zdroje znečištění:  

Mezi plošné zdroje znečištění se dají považovat sídla s převládajícím individuálním zásobováním 

teplem domácností. To jsou všechna sídla vyjma obec Březová, která je vytápěna plynem. 

Liniové zdroje znečištění: 

Dálnice D6 – v území podél dálnice D6 se podílí na zvýšené koncentraci benzo(a)pyrenu a tuhých 

znečišťujících látek. 

Vývoj kvality ovzduší (zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2019) 

Vývoj koncentrací suspendovaných částic PM2,5 a PM10  - Roční průměrné koncentrace PM2,5 vykazují 

podobný vývoj jako koncentrace PM10, tzn. svých maxim dosáhly v roce 2010, poté do roku 2016 byl 

pozorován pokles, v letech 2017 a 2018 nárůst a v roce 2019 výrazný pokles. V porovnání se sedmiletým 

průměrem (desetiletí nelze hodnotit kvůli nedostatku platných dat) se roční průměrné koncentrace PM2,5 

pohybovaly kolem průměrné hodnoty 19,4 μg.m–3, v roce 2019 poklesly oproti sedmiletému průměru o 

cca 24 %. Pokles koncentrací lze přisoudit i již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší 

(výměna kotlů), postupující obnově vozového parku a opatřením na velkých zdrojích. 

Vývoj koncentrací oxidů dusíku - V průběhu 90. let došlo k výraznému poklesu jak ročních průměrných 

koncentrací NO2 a NOX, tak i 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2. Důvodem byl prudký pokles emisí v 

tomto období v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 309/1991 Sb. a na něj navazujícího zavádění nových 

technologických opatření ke snižování emisí. Vliv měla také změna skladby průmyslové výroby a vozové-

ho parku a složení pohonných hmot. 

Vývoj koncentrací benzenu - Na většině stanic je vývoj ročních průměrných koncentrací benzenu klesající, 

někde hodnota roční průměrné koncentrace benzenu stagnuje. Nejvyšší roční průměrné koncentrace jsou 

měřeny na průmyslových lokalitách. Nejnižší roční průměrné koncentrace jsou měřeny na venkovských a 

regionálních lokalitách, což je dáno umístěním stanic a malým ovlivněním zdroji emisí. 

Vývoj koncentrací oxidu siřičitého - Celkový klesající průběh koncentrací SO2 je způsoben poklesem emisí, 

odsířením uhelných elektráren a změnou používaných paliv (viz vývoj emisí v kap. II). Vliv na meziroční 

kolísání koncentrací této látky mají rovněž v jednotlivých letech odlišné meteorologické a rozptylové 

podmínky. 

Vývoj koncentrací oxidu uhelnatého - Zvýšené koncentrace CO se vyskytují především na městských 

lokalitách ovlivněných dopravou. V jednotlivých oblastech ČR se podíl sektorů na celkových emisích liší 

podle konkrétní skladby zdrojů. Vlivem převládajícího podílu lokálního vytápění jsou emise CO v ČR 
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rozloženy po celém území obydlené zástavby. Vliv dopravy převládá podél dálnic, komunikací s intenzivní 

dopravou a ve větších městských celcích. 

 

Vyhodnocení kvality ovzduší z pohledu imisních limitů, rozložení koncentrací znečišťujících látek 

(vyhodnocení na základě 5letých průměrů ve čtvercích 1×1 km) 

Dle ročenky Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2019 nedošlo v roce 2019 k překročení imisního 

limitu v rámci zóny a obcí s rozšířenou působností. Vyjma ozonu, jehož imisní limity byly překročeny 

na 99,12% rozlohy území.  

Nejvyšší roční průměrné koncentrace znečišťujících látek jsou z vyhodnocení na základě 5letých 

průměrů ve čtvercích 1x1 km patrné v k.ú. Tisová a navazujících k.ú. sousedících s významnými 

znečišťovateli území. Jedná se o grafické znázornění ročních průměrů znečišťujících látek, které mají 

stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok (NO2, PM10, PM2,5, 

benzen, B(a)P, As, Pb, Ni, Cd) 
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Imisní limity pro ochranu zdraví 

Znečišťující látka 
Doba 

průměrování 

Mez pro posuzování 
[µg.m-3] Imisní limit 

 [µg.m-3] 
LV Dolní 

LAT 
Horní 
UAT 

NO2 kalendářní rok 26 32 40 

PM10 kalendářní rok 20 28 40 

PM2,5 kalendářní rok 12 17 20 (od roku 2020)* 

Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5 

Benzen kalendářní rok 2 3,5 5 

Benzo(a)pyren kalendářní rok 0,4 0,6 1 

As kalendářní rok 2,4 3,6 6 

Cd kalendářní rok 2 3 5 

Ni kalendářní rok 10 14 20 

 

Průměrné, maximální a minimální hodnoty 5-ti letých koncentrací znečišťujících látek se stanovenými 

imisními limity naměřené ve správním území obce Březová:  
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Znečišťující látka 
Průměrná 5-ti letá 

koncentrace 
Maximální hodnota 5-

ti leté koncentrace 
Minimální hodnota 5-

ti leté koncentrace 

NO2 8,69 12,7 5,1 

PM10 13,9 17,4 10,8 

PM2,5 9,81 12,9 7,4 

Pb 4,59 5,1 4,1 

Benzen 0,64 1 0,5 

Benzo(a)pyren 0,19 0,6 0,1 

As 0,63 1,4 0,3 

Cd 0,2 0,2 0,2 

Ni 0,41 0,5 0,4 

 

Rozloha území a odhad počtu obyvatel zasažených nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek 

(čtverce, v nichž došlo v průměru za posledních 5 let k překročení jednoho nebo více imisních limitů) 

Ve správním území obce Březová nedošlo v roce 2019 k nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek, vyjma ozonu, který má překročen imisní limit na 99,12% území.  

Hodnoty průměrných koncentrací u olova jsou pravděpodobně chybou v jednotkách, neboť 

naměřená hodnota mnohonásobně překračuje imisní limit a dle ročenky Znečištění ovzduší na území 

ČR v roce 2019 dochází k překročení imisních limitů pro olovo jen výjimečně v průmyslové aglomeraci 

Ostravsko-Karvinsko. 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Kvalita ovzduší ve správním území obce by se bez uplatnění koncepce pravděpodobně dále 

zlepšovala v závislosti na vývoji plošných opatření (výměna domácích kotlů na tuhá paliva) a 

postupné obměně vozového parku. Znečištění ze stacionárních zdrojů by nemělo vzrůstající trend a 

stagnovalo by nebo by se v závislosti na útlumu výroby elektřiny dále snižovalo. Zlepšení se nedá 

očekávat v ploše skládky, kde i do budoucna bude docházet k emisím skládkových plynů. 

B. Povrchové a podzemní vody 

Povodí vodního toku, rozvodnice identifikace příslušnosti do hlavního a dílčího povodí vodního toku 

a rozvodnice přetínající řešené území, osy odtoku, jejich sklon a směr, hlavní recipienty 

Území řešené v úpravě územního plánu Březová spadají do hydrologického povodí IV. řádu Ohře a 

Tisová.  

• Povodí I.řádu: Labe 

• Povodí II. řádu: Ohře a Labe od Ohře po Bílinu 

• Povodí III. řádu: Ohře po Teplou 

Územím protékají tyto vodní toky: 
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• Kamenický potok a bezejmenný vodní tok stékající se do vodní nádrže Silvestr 

• Tisová ústící v Černém mlýně do Ohře 

Odtok je sveden ze severních svahů Slavkovského lesa do řeky Ohře. 

 

Územní příslušnost řešeného území k CHOPAV a posouzení souladu využívání území se stanoveným 

režimem ochrany 

Území řešené v úpravě územního plánu Březová nezasahuje do chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod. 

Územní příslušnost řešeného území ke zranitelné oblasti podle jmenovitého seznamu katastrálních 

území v příloze nařízení vlády č.262/2006 Sb. 

Celé správní území obce Březová spadá do zranitelné oblasti. 

Seznam a charakteristika přirozených i umělých vodních útvarů povrchových a podzemních vod 

Povrchové vody stojaté: 

Území řešené v úpravě územního plánu Březová se nachází několik vodních nádrží. Největší vodní 

nádrží je vodní plocha Silvestr umístěná v rámci rekultivované výsypky Tisová.   

Dále se v k.ú. Tisová nacházejí tyto vodní nádrže: 
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- Rybí sádky nacházející se v návaznosti na řeku Ohři. Skrze tyto sádky je vypouštěna oteplená 

voda z elektrárny Tisová do Ohře 

- Odkaliště a usazovací nádrž v rámci areálu elektrárny Tisová 

- Požární nádrž v rámci skládky odpadů 

Povrchové vody tekoucí: 

Ohře – v lokalitě Černý mlýn se nachází jez se dvěma rybími přechody, který slouží pro odběr vody 

pro elektrárnu Tisová. V návaznosti na elektrárnu se na řece Ohři nacházejí další 3 místa určená pro 

vypouštění oteplených vod do povrchové vody a 1 lokalita s vypouštěním vyčištěných odpadních vod 

do řeky Ohře. Chemický stav povrchových vod v řece Ohři není dlouhodobě optimální vlivem 

chybějících ČOV v sídlech (Arnoltov a dalších sídel mimo správní území obce Březová). Ekologický stav 

je vlivem realizovaných opatření na vodních tocích klasifikován jako střední (rybí přechody). Vodní 

tok patří do kaprových vod. 

Tisová a Kamenický potok protékají volnou krajinou. V rámci vodních toků nejsou identifikována 

místa odběrů povrchových vod. Do Tisovského potoka jsou zaústěny vyčištěné odpadní vody z ČOV 

Březová a z ČOV Rudolec. Ekologický stav vodních toků je klasifikován jako střední. Chemický stav 

vodních toků je dobrý. Na Tisovském potoce jsou na některých místech patrné směrové úpravy a 

opevnění koryta vodního toku a to především v sídle Březová a na plochách ZPF. Vodní toky 

Slavkovského lesa patří do lososových vod.  

Podzemní vody: 

Území řešené v úpravě územního plánu Březová se nachází v útvaru základní vrstvy podzemních vod 

– Sokolovská pánev. Chemický stav podzemních vod není dlouhodobě dobrý a má vzestupný trend 

znečištění daný zvýšenými koncentracemi škodlivin (Al, amonné ionty, Ni, sírany, Cd) z neznámých 

antropogenních vlivů nebo z atmosférické depozice.  Kvantitativní stav podzemních vod je dobrý. 

V území nejsou identifikovány žádné odběry podzemních vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení vlivů                                                 Ing. Eva Řezníčková 
ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZOVÁ                                   Kolová 102, 
Na udržitelný rozvoj území                                                 357 51, Kynšperk nad Ohří 
 
 
Vodní zdroje, jejich vydatnost a kvalita 

V území řešeném v úpravě územního plánu Březová se nenachází žádné vodní zdroje.  Nejbližší vodní 

zdroje včetně stanovených ochranných pásem se nacházejí v k.ú. Březová a k.ú. Paseka, které slouží 

pro zásobování místního vodovodu Březová.  

Záplavová území a ochran před povodněmi 

Aktivní zóna záplavového území je vymezena na Tisovském potoce a řece Ohři a nezasahuje do 

rozvojových ploch. Na řece Ohři je protipovodňová ochrana ve vazbě na elektrárnu Tisovou. 

Protipovodňovým objektem je stavba silnice. Při povodni je voda z řeky Ohře rozlita do okolních 

zemědělských pozemků v rámci navazujícího správního území obce Citice, to koresponduje také 

s vymezením hranice aktivní zóny. 

Vodohospodářský význam území 

Uvedené schéma zobrazuje přítomnost hodnot týkajících se ochrany povrchových a podzemních vod. 

V území řešeném v úpravě územního plánu Březová se nachází minimální koncentrace jevů 

vyžadujících striktní ochranu území pro zachování kvality vod.  
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Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Kvalita vod by se bez uplatnění ÚP dále zlepšovala v závislosti na realizovaných investicích do 

vodohospodářské infrastruktury sídel a výrobních podniků. Významný vliv na zlepšení kvality vody 

z omezení činnosti elektrárny Tisová se nedá očekávat. Zdroje znečištění vod jsou především 

z neznámých antropogenních vlivů (nedostatečná čistící schopnost ČOV, absence ČOV, staré 

ekologické zátěže).  Ekologický stav vodních toků by stagnoval nebo se lepšil v závislosti na 

realizovaných opatřeních do revitalizace koryt vodních toků. Kapacita odběrů i kvalita podzemních 

vod by zůstala zachována nebo by se mírně zvýšila.  

C. Zemědělská půda 

Pedologická charakteristika půd (půdní typy, půdní druhy) 

V území řešeném v úpravě územního plánu Březová se rozvojové plochy nacházejí především na 

nezemědělské půdě – rekultivovaných plochách určených pro rozvoj průmyslové výroby. Pouze 

v rámci plochy VT 44b se nachází zemědělská půda v V. třídě ochrany. Jedná se o středně těžké až 

těžké pseudogleje pelické a  glejové půdy v polohách širokých depresí. ZPF  je také zabírána v rámci 

rozvojových ploch BV – Z50 a OM – Z51 na středně těžkých oglejených kambizemích ve IV. třídě 

ochrany.  

 

 



Vyhodnocení vlivů                                                 Ing. Eva Řezníčková 
ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZOVÁ                                   Kolová 102, 
Na udržitelný rozvoj území                                                 357 51, Kynšperk nad Ohří 
 
 
Struktura zemědělského půdního fondu, výměra a vyhodnocení jejích změn ve sledovaném období 

– orná půda, ttp, speciální zemědělské kultury 

Dle LPIS – aktuálního využití zemědělské půdy bylo zjištěno, že v území řešeném úpravou územního 

plánu (BV – Z50, OM – Z51) jsou navrženy k záboru ZPF trvalé travní porosty v zemědělské méně 

příznivé oblasti (LFA). 

Zábory navržené v rámci rozvojové plochy VT – Z44b nejsou využívány pro zemědělské využití.  

Ohrožení zemědělské půdy větrnou a vodní erozí 

V území řešeném úpravou územního plánu se nenacházejí zemědělské půdy ohrožené větrnou ani 

vodní erozí. V případě ploch BV – Z50, OM – Z51 se jedná o plochu trvalého travního porostu, která je 

dostatečnou ochranou před působením obou typů eroze. V případě rozvojových ploch VT se nejedná 

o zemědělskou půdu. Větrná ani vodní eroze zde však není vyloučena a to především v případě 

skládky, kterou pokrývá vrstva půdy, která při může být smývána nebo odnášena větrem na větší 

vzdálenosti. 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Bez uplatnění navržené úpravy územního plánu nedojde k žádné zásadní změně, která by měla vliv na 

ZPF, jeho ochranu a strukturu. ZPF není až na drobnou výjimku navrženou úpravou ÚP dotčeno. 

S rozvojovými plochami BV – Z50, OM – Z51 se počítá již z původního návrhu a proto také 

nepředstavují žádnou změnu v rozložení záborů ZPF v území.  

D. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Přírodní lesní oblasti 

Území řešené úpravou územního plánu spadá do dvou přírodních lesních oblastí, viz schéma 
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Kategorizace lesů 

V území řešeném úpravou územního plánu se nachází všechny kategorie lesních porostů. Zábory jsou 

však vyžadovány pouze v rámci lesa ochranného a v rámci lesa hospodářského, viz schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesnatost území a její vývoj ve sledované období 

V území řešeném úpravou územního plánu probíhala v minulosti těžba hnědého uhlí. Plocha byla 

následně rekultivována. Jedná se částečně o lesní rekultivaci a částečně vodní rekultivaci (jezero 

Silvestr). V rámci rozvojové plochy VT – Z35 je požadováno vyjmutí ochranného lesa z PUPFL (2,50 

ha).  Dále je požadováno vyjmutí hospodářského lesa v rámci plochy VT – Z44b (1,16 ha). 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Upravený návrh ÚP nemá vliv na zábory PUPFL, neboť byly již bilancovány v rámci původního návrhu. 

Bez navržených záborů v rámci rozvojových ploch VT by les mohl plnit funkci ochranné zeleně vůči 

okolním plochám, které by mohli plnit funkci retenční a mikroklimatickou a pohlcovat prachové 

částice z okolních průmyslových podniků. 

E. Reliéf, horninové prostředí a surovinové zdroje 

Morfologické poměry 

Území řešené úpravou územního plánu je součástí dvou geomorfologických celků, viz schéma: 
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Geologická stavba území 

Geologická stavba území je patrná z následujícího obrázku a vysvětlivek k jednotlivým číslům, které 

jsou uvedeny pod obrázkem: 
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Geologické podloží je tvořeno pokryvnými útvary a post variskými magmatity Českého masivu místy 

s vystupujícími ostrůvky hornin krušnohorského krystalinika: 

- 1 – navážka, halda, výsypka, odval (Český masiv – pokryvné útvary a post variské magmatity) 

- 6 – nivní sediment (Český masiv – pokryvné útvary a post variské magmatity) 

- 28 – písek, štěrk (Český masiv – pokryvné útvary a post variské magmatity) 

- 1433 – svor (Krušnohorské krystalinikum) 

Hydrogeologické poměry (hydrogeologická rajonizace podzemních vod, propustnost kolektoru, 

hladina podzemní vody) 

Území řešené úpravou územního plánu spadá do dvou hydrogeologických rajonů, viz schéma: 

 

Název rajonu Sokolovská pánev Krystalinikum Slavkovského lesa 

Pozice Základní vrstva Základní vrstva 
Geologická 
jednotka 

Terciérní a křídové sedimenty pánví horniny krystalinika, proterozoika 
a paleozoika 

Kolektor nevymezený nevymezený 
Litologie Pískovce a slepence převážně granitoidy 
Hladina napjatá volná 
Typ propustnosti Puklino-průlinová puklinová 
Transmisivita nízká <0,0001 nízká <0,0001 
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Mineralizace 0,3-1 g/l =<0,3 g/l 
Chemický typ Ca-Na-HCO3-SO4 Ca-Mg-HCO3-SO4 

 

Surovinová základna a její využití 

- významná těžená ložiska (způsob těžby, produkce, životnost, územní nároky, střety zájmů) 

- geologická rizika (vlivy poddolování) 

V území řešené úpravou územního plánu se nachází chráněné ložiskové území i ložiska nerostných 

surovin, která byla v minulosti těžená povrchovým i hlubinným způsobem a v současné době došlo 

k rekultivaci po těžbě a počítá se s využití ploch pro rozvoj průmyslové zóny.  

Schéma níže zobrazuje geologické limity území:  

 

 

Poddolované území se nachází  v k.ú. Tisová, Rudolec a Březová. V k.ú. Březová je poddolována větší 

část území města. Vliv poddolovaného území na výstavbu průmyslové zóny bude nutno prověřit 

báňskoznaleckým posudkem. 
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Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Vývoj geologických charakteristik území bez uplatnění navrhované úpravy ÚP by neměl žádný vliv na 

geologické, hydrogeologické ani morfologické charakteristiky území. Ložiska nerostných surovin byla 

v minulosti již těžena a po ukončení těžby byly povrchové lomy rekultivovány. Území by se vyvíjelo 

v souladu s charakterem realizované lesnické a vodní rekultivace v návaznosti na elektrárnu Tisová a 

skládku odpadů. Po ukončení činnosti elektrárny Tisová by se hledali další možnosti využití těchto 

ploch.   

 

F. Flora, fauna, biologická rozmanitost 

Biogeografické členění řešeného území 

Území řešené úpravou územního plánu spadá do dvou bioregionů, ve kterém jsou identifikovány 

biochory, viz schéma: 

 

- 4Nh      Širší převážně hlinité nivy 4. výškového stupně 

- 4SS Svahy na kyselých metamorfitech 4.v.s. 

- -4BS Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4.v.s. 

- -4AN Antropogenní reliéfy dolů a výsypek v suché oblasti 4.v.s. 
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Charakteristika zvláště chráněných území (NP, CHKO, NPR, NPP, PP, PR) 

V území řešeném úpravou územního plánu se nenachází prvky zvláštní ochrany přírody. V přímé 

návaznosti však leží CHKO Slavkovský les (III. a IV. zóna) 

 

Cíle ochrany CHKO 

III. a IV. zóna CHKO - Cílem je pěstování lesních porostů s geograficky a stanovištně vhodnou 

dřevinnou skladbou, s možnou preferencí hlavních hospodářských dřevin pro jednotlivá stanoviště. K 

naplnění tohoto cíle je vhodné diferencovaně dle stanovišť pěstovat porosty produkčně významných 

geograficky původních druhů (zejména smrku ztepilého, borovice lesní a buku lesního) s příměsí 

dalších stanovištně původních druhů (např. jedle bělokorá, olše, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, duby, 

javory, lípy), zajišťující jejich ekologickou stabilitu a větší odolnost proti kalamitám. 
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Charakteristika ÚSES 

V návaznosti na území řešené změnou územního plánu se nacházejí tyto prvky ÚSES, viz schéma: 

 

Charakteristika prvků ÚSES 

- NRBK 40 – Amerika – Svatošské skály – funkční vodní a lužní biokoridor  

- RBC 10114 Pod Pasekou – mezofilní lesní biocentrum 

- RBK 20120 RBC 10114 – K40 – částečně funkční mezofilně hygrofilní biokoridor 

Do nadregionálního a regionálního biokoridoru jsou vložena lokální biocentra, dle požadavků 

metodiky ÚSES.  

Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 (PO, EVL) 

Lokality soustavy Natura 2000 se v území řešeném úpravou územního plánu nenacházejí. 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů se v území řešeném úpravou územního 

plánu nenacházejí. 

Přírodní park 

Přírodní park se v území nenachází. 
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Přechodně chráněné plochy 

Plocha okolo současného jezera Silvestr spolu s jezerem je v současnosti chráněná jako přechodně 

chráněná plocha zvláště chráněného druhu ptáka Břehule říční, mimo to je zde chráněn ráz měsíční 

krajiny vzniklý na nerekultivované výsypce obnažované působením vodní eroze. 

 

 

Území speciální ochrany (Ramsarský mokřad, biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO) 

Celé správní území obce je součástí národního geoparku UNESCO EGERIA. Další prvky speciální 

územní ochrany se v území nenacházejí.  

 

Popis území z hlediska významnosti pro migraci savců (migračně významná území, migrační 

koridory, migrační bariery) 

Téměř celé správní území obce Březová je součástí migračně významného území, viz schéma. 

Nezasahuje však do území řešeného úpravou územního plánu Březová.  
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Přírodní biotopy 

V území řešeném úpravou územního plánu převládají antropogenní biotopy. Není zasahováno do 

přírodně hodnotných stanovišť. 
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Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Území nepatří k citlivým oblastem z hlediska ochrany přírody (nedochází k záborům ZCHÚ ani 

přírodních biotopů). Biologický potenciál území je dán především přírodní a vodní rekultivaci území, 

kde probíhá přirozená sukcese a jsou zde mapovány populace břehule říční, která v erozně 

ohrožených svazích nachází útočiště pro rozvoj své populace. Bez uplatnění navrhované úpravy ÚP by 

v území pokračoval sukcesní vývoj založené rekultivace, který by zvyšoval s postupem času také svou 

biologickou významnost. 

 

G. Krajina 

Kulturní a historická charakteristika území 

Území se nachází na pomezí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa mezi dvěma typy krajiny – 

intenzivní průmyslovou krajinou a krajinou přírodní.  Hranice těchto dvou typů krajin je dána jednak 

geomorfologicky, ale také silnicí D6, která je vedena po úpatí Slavkovského lesa.  

Území v k.ú. Tisová se vyvíjí průmyslově od druhé poloviny 19. Století, ale dnešní charakter si získala 

až v 50.letech 20.století, kdy došlo k výstavbě rozsáhlého komplexu s třídírnou uhlí, briketárnou a 

tehdy největší československou elektrárnou. Výstavbě celého komplexu předcházela likvidace 

původní obce Tisová.  

Na druhé straně současné dálnice D6 došlo v 50. letech k postupnému zániku malých sídel na území 

Slavkovského lesa. Ty se stali součástí vojenského výcvikového prostoru a byly zničeny vojenskou 

technikou. Ponechány zůstaly pouze obce rozkládající se na úpatí Slavkovského lesa, která měla 

význam z hlediska ekonomického. V těchto sídlech bydlela pracovní síla hnědouhelných dolů a 

elektrárny Tisová a byly zde zakládány také JZD obhospodařující okolní krajinu.  

Současná struktura osídlení koresponduje nadále s tímto rozvojovým trendem, s tím rozdílem, že 

v současné době se hledá možnost, jak oživit hospodářskou významnost území po ukončení těžby 

uhlí a provozu elektrárny Tisová. Proto návrh územního plánu i schválená ZÚR Karlovarského kraje 

počítají s rozvojem průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr. 

Prostorové vztahy, estetická atraktivnost, estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy 

krajinných struktur 

Přírodní dominanta vršků Slavkovského lesa jasně odděluje krajinu pánevní oblasti od krajiny 

vrchovinného charakteru. Prostorové vztahy jsou tedy jasně vymezeny touto základní morfologií 

terénu.  

V Sokolovské pánvi převládá hospodářské využití území nad zemědělským. Územím protéká řeka 

Ohře, na kterou navazuje elektrárna Tisová. V území jsou také významným prvkem četné rekultivace. 
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V krajině Slavkovského lesa převažuje lesozemědělské využití. Po politické změně v 90. letech a 

změně zemědělské politiky (krajina je součástí méně příznivé zemědělské oblasti – LFA) je většina 

zemědělské půdy obhospodařována jako trvalé travní porosty.  

Estetické hodnoty krajiny jsou narušeny právě na pomezí obou krajinných celků v místě současné 

elektrárny Tisová. Ta vytváří významnou technickou dominantu, která je viditelná z dalekého okolí, 

převážně z významných vyhlídkových bodů (Chlum svaté Maří na pomezí Sokolovské a Chebské 

pánve, Pasecký vrch v k.ú. Paseka u Březové) 

Fragmentace krajiny a ostatní rušivé jevy v krajině 

Krajina je fragmentována přírodními i technickými bariérami v krajině: 

- Přírodní bariéra – řeka Ohře 

- Technická bariéra – dálnice D6 

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Vývoj krajinných hodnot je narušen výstavbou technické dominanty území, četnými rekultivacemi po 

těžbě hnědého uhlí a celkovou změnou charakteru krajiny sokolovské pánve a slavkovského lesa. Bez 

uplatnění ÚP se neočekává výrazná změna současných krajinných struktur. Ty zůstanou zachovány a 

rozvoj území bude probíhat pouze v rámci nadmístní dopravní a technické infrastruktury. Vývoj bez 

uplatnění úpravy územního plánu by byl ve svém výsledku neudržitelný vzhledem k sociálním a 

hospodářským potřebám území.  
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H. Obyvatelstvo a hygiena prostředí 

Počet obyvatel, hustota osídlení a jeho struktura 

V území řešeném úpravou územního plánu, tj. v k.ú. Tisová se nachází sídlo Černý Mlýn. Okolními 

obcemi jsou sídla Březová, Rudolec a Arnoltov ležící na úpatí Slavkovského lesa. V těchto sídlech je 

koncentrována většina obyvatelstva. Největším sídlem je obec Březová.  

Počet obyvatel: 

Obec Březová 
Počet obyvatel 2699 
Počet obyvatel 0-14 447 
Počet obyvatel 65 a více 557 
Počet obyvatel 15-64 1695 
Podíl nezaměstnaných 2,33 
Průměrný věk 42,9 

Vývoj počtu obyvatel: 

Název obce 1971 1980 1990 2000 2010 2020 

Březová 3032 3383 2888 2774 2741 2725 

Struktura osídlení: 

Název obce 
Počet 

obyvatel 

Počet 

částí 

obcí 

Počet 

základních 

sídelních 

jednotek 

Počet 

katastrálních 

území 

Nadmořská 

výška 

Výměra 

km2 

Hustota 

obyvatel 

Březová 2699 7 7 14 487 59,59 45,29 

V území je znatelný úbytek počtu obyvatel, který souvisí pravděpodobně s útlumem těžební činnosti 

v hnědouhelné sokolovské pánvi a s postupným omezováním provozu hnědouhelné elektrárny 

Tisová.  
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Hluková zátěž 

hlavními zdroji hluku v území jsou zdroje: 

mobilní – hluková zátěž obyvatelstva ze silniční dopravy v Karlovarském kraji patří 

v celostátním kontextu mezi nejnižší v ČR. Největší hlukovou zátěž obyvatelstva způsobují 

úseky silnice nacházející se daleko za hranicemi správního obvodu města Březová (největší 

hlukovou zátěž obyvatel v kraji způsoboval provoz silnice I/21 v úseku Cheb – Mariánské 

Lázeně a navazující silnice II/2114 na Mariánské Lázně. V obci Velká Hleďsebe bylo 

celodennímu hluku nad mezní hodnotu exponováno 7,3% obyvatel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• stacionární – průmyslové provozy – elektrárna Tisová, skládka odpadů umístěné v k.ú. Tisová. 

Vzhledem k umístění stacionárních zdrojů vůči okolní zástavbě nedochází k nadměrnému 

zatížení obyvatelstva hlukem. 

 Potenciálně nejohroženějším sídlem z hlediska hlukové zátěže je sídlo Černý Mlýn 

nacházející se v návaznosti na elektrárnu Tisová, skládku odpadů a dálnici D6 a sídlo Březová 

navazující přímo na dálnici D6. 

• počet obyvatel zasažených nadlimitními hladinami hluku – území není zatíženo nadlimitními 

hladinami hluku. Potenciálně ohrožené sídlo zvýšenými hladinami hluku je sídlo Černý Mlýn 

s 46 obyvateli a sídlo Březová s 2493 obyvateli.  

Ostatní významné zátěže území 

Ve správním území obce se nachází tyto hygienické zátěže: 

• staré ekologické zátěže  

• skládka odpadů 
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• stacionární zdroje znečištění – jednoznačně nejvýznamnějšími stacionárními zdroji znečištění 

jsou elektrárna Tisová a skládka odpadů nacházející se v k.ú. Tisová.  

 

Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Bez uplatnění navrhované úpravy ÚP by docházelo k postupnému útlumu hygienických zátěží území 

(doprava, hluk ze stacionárních zdrojů) vlivem postupného útlumu výroby elektřiny v elektrárně 

Tisová. Území by se dále vyvíjelo přírodním způsobem bez významnějších průmyslových vlivů. Dálnice 

D6 by plnila funkci tranzitu mezi významnými městy v Karlovarském kraji.  

 

I. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné statky 

Lokalizace a základní charakteristiky sledovaných jevů 

V území řešeném úpravou územního plánu se nenachází kulturní památky ani urbanisticky nebo 

architektonicky hodnotné stavby nebo soubory zástavby.   

V území se nachází území s archeologickými nálezy - Lom Silvestr, viz schéma: 
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Předpokládaný vývoj bez uplatnění navrhované změny ÚP 

Navrhovaná úprava ÚP přímo nezasahuje do dochovaných kulturních, architektonických nebo 

archeologických hodnot území. Vztah mezi hospodářskou prosperitou území a stavem kulturních 

hodnot je však značný. Dá se očekávat, že po ukončení provozu elektrárny Tisová bude celý region 

v recesi, která se podepíše také do kulturních hodnot území a hmotných statků.  Kulturně významné 

hodnoty území se budou rozvíjet v závislosti na ekonomické síle vlastníků nemovitostí a síle vlivu 

občanské společnosti.  

 

A.4 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT 
UPLATNĚNÍM ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 
Úkolem této kapitoly je identifikovat ty jevy a charakteristiky řešeného území, které mohou být 

uplatněním koncepce významně ovlivněny a zároveň vymezit území, které by mohlo být významně 

ovlivněno v důsledku kumulativních a synergických vlivů.  

Součástí této kapitoly je prostorová a složková analýza, která přehledně znázorňuje možnou míru 

zatížení území. 

A. Ovzduší a klima � 
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Očekává se zhoršení klimatických podmínek vlivem zvýšených emisí do ovzduší, které způsobí větší 

míru znečištění ovzduší a změnu mikroklimatických podmínek v území (změna rozdělení teplot, 

vlhkosti a slunečního svitu v území). Je nutné počítat s vyšší mírou zatížení obyvatelstva imisním 

zatížením a to především při špatných rozptylových podmínkách. Rozvojová průmyslová zóna se 

nachází v blízkosti sídel Březová, Rudolec a Arnoltov, které budou emisemi z průmyslové zóny přímo 

zasaženy. 

Klima v území bylo v minulosti významně ovlivněno těžbou a zpracováním uhlí v Sokolovské pánvi. Po 

útlumu těžby a odsíření uhelných elektráren došlo k významnému zlepšení kvality ovzduší, které také 

zlepšilo situaci s imisním zatížením Slavkovského lesa. Vlivem obnovy intenzity využití území v rámci 

průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr je nutné počítat s dalším zhoršením kvality ovzduší a 

klimatických charakteristik, které však nelze na základě vymezení rozvojových ploch konkrétně 

předjímat. 

B. Povrchové a podzemní vody (povrchové vody tekoucí,povrchové vody stojaté,podzemní vody) � 

Očekává se zhoršení kvality povrchových i podzemních vod vlivem zvýšení intenzity využití území pro 

těžkou výrobu. Ovlivněna bude kvalita i kvantita vod a to především v suchých obdobích roku vlivem 

odběrů a vypouštění předčištěných odpadních vod.  

Úpravou územního plánu dochází k dalšímu rozvoji ploch pro těžkou výrobu, které budou mít nároky 

na odběr podzemní i povrchové vody. Rozšíření zpevněných ploch způsobí změny v retenci srážek 

v dotčeném území a nutné je také předpokládat smyvy ze zpevněných povrchů a znečišťování 

povrchových i podzemních vod. Také nároky na technickou infrastrukturu průmyslových objektů 

způsobí zvýšení odběrů povrchových a podzemních vod a produkci odpadních vod, které budou mít 

vliv na kvalitu povrchových i podzemních vod. Spolu se stávajícím znečištěním vodního prostředí, 

které je způsobeno především nedostatečnou technickou infrastrukturou, je nutné počítat s dalším 

zhoršováním stavu vodního prostředí řeky Ohře. 

Neočekává se negativní ovlivnění CHOPAV ani podzemních vod nebo vodních zdrojů v rámci vodního 

útvaru Krystalinikum Slavkovského lesa.  

C. Zemědělská půda  � 

Zemědělská půda je úpravou územního plánu dotčena pouze v lokalitě pro rozvoj bydlení v k.ú. 

Rudolec. Očekává se mírný negativní vliv na zemědělskou půdu vlivem záborů ZPF a rozšiřováním sídel 

do krajiny (suburbanizace). Navržená průmyslová zóna neklade nároky na zábory ZPF a nenarušuje 

ani jeho organizaci.   

Úprava ÚP navrhuje další suburbanizaci krajiny mimo stávající sídla. Dochází tak nejen k záborům 

ZPF, ale také k založení nového urbanistického celku v krajině, který bude mít v budoucnu další 

požadavky na zábor ZPF.  

Vliv úpravy ÚP na zemědělskou půdu je významný především v rámci rozvojových ploch BV – Z50 a 

OM – Z51 v k.ú. Rudolec, kde dochází k záborům ZPF. V rámci rozvojové průmyslové zóny není 

zabírána ZPF, proto je vliv nulový.  
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• BV – Z50 zabírána je orná půda o celkové rozloze 5,25 ha ve IV. třídě ochrany 

• OM – Z51 zabírána je orná půda o celkové rozloze 1,33 ha ve IV. třídě ochrany.  

V současné době jsou obě plochy využívány jako ttp. 

D. Pozemky určené k plnění funkcí lesa � 

Mírný negativní vliv na PUPFL je očekáván především z důvodu záboru lesa. Pravděpodobné je také 

ovlivnění lesních porostů emisemi z navržených rozvojových průmyslových ploch a další zhoršování 

současných problémů lesních porostů (sucho, škůdci) 

Zábory ZPF jsou identifikovány v rámci těchto rozvojových ploch: 

• VT – Z35 je požadováno vyjmutí ochranného lesa z PUPFL (2,50 ha) 

• VT – Z44b je požadováno vyjmutí hospodářského lesa (1,16 ha) 

Ovlivnění lesních porostů emisemi bude plošné a bude se týkat lesních porostů v rámci celého 

správního území města Březová.  

E. Reliéf, horninové prostředí a surovinové zdroje :-/ 

Úpravou územního plánu se neočekává negativní ovlivnění reliéfu, horninového prostředí a 

surovinových zdrojů. 

V území jsou sice identifikovány ložiska nerostných surovin, ale již v minulosti došlo k jejich těžbě 

hlubinným i povrchovým způsobem a následné rekultivaci, proto není pravděpodobné, že by do 

budoucna došlo k obnově těžby. Využití rekultivovaných ploch pro průmyslovou zónu je vzhledem 

k současnému využití území přirozenou volbou, která využije plochu pro hospodářský rozvoj regionu.   

Všechny rozvojové plochy řešené v rámci tohoto vyhodnocení se nacházejí na poddolovaném území, 

proto bude pro zajištění stability povrchů požadován báňskoznalecký posudek.  

F. Flóra, fauna, biologická rozmanitost :-/ 

Rozvojové plochy řešené v rámci tohoto vyhodnocení nezasahují do prvků obecné ani zvláštní ochrany 

přírody. Identifikován je zásah do přírodního lesního biotopu v rámci rozvojové ploch VT – Z44b a 

dalších antropogenních mapovaných biotopů bez významného biologického vlivu. Předpokládá se 

nepřímé ovlivnění prvků ochrany přírody a přírodních biotopů vlivem emisí z plánovaných 

stacionárních zdrojů znečištění. 

V rámci rozvojových ploch řešené v úpravě územního plánu není identifikován přímý zásah do prvků 

obecné nebo zvláštní ochrany přírody. Vzhledem k charakteru rozvojových ploch je však nutné 

počítat s nepřímým ovlivněním prvků ochrany přírody (emise) především v rámci CHKO Slavkovský les 

G. Krajina � 

Rozvojem navržené průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr dojde k intenzifikaci současného 

průmyslového areálu Tisová, která přinese rozvoj zpevněných zastavěných ploch a tvorbu nových 
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technických dominant v území v závislosti na charakteru výroby, který nelze zatím předjímat. Celkově 

lze z hlediska krajinných souvislostí považovat navržené rozvojové plochy pro rozvoj těžkého průmyslu 

vzhledem k současnému využití území za nekonfliktní, neboť nedochází k výstavbě nových bariér 

v území ani k další nežádoucí fragmentaci krajiny.  

U rozvojové plochy BV – Z50 a OM – Z51 je zástavba navržena zcela mimo současná sídla a 

podporována je tím nežádoucí suburbanizace krajiny. 

H. Obyvatelstvo a hygiena prostředí 

Obyvatelstvo ☺ 

Vliv navržené průmyslové zóny na obyvatelstvo je významně pozitivní z hlediska zabezpečení 

pracovních příležitostí v regionu i po ukončení činnosti současného nejvýznamnějšího zaměstnavatele 

v území, kterým je Sokolovská uhelná. S ukončením těžby se počítá již v blízké budoucnosti, proto je 

nutné v nekonfliktních rozvojových lokalitách zabezpečit rozvoj pracovních příležitostí v takových 

odvětvích, které zvýší také hospodářskou úroveň regionu.  

Hygiena prostředí � 

Vliv navržené průmyslové zóny na hygienu prostředí bude mírně negativní. Předpokládá se zvýšení 

intenzity dopravy, hlukové zátěže území a emisí ze stacionárních průmyslových zdrojů, které budou 

přímo ovlivňovat zdraví obyvatelstva a kvalitu životního prostředí sídel orientovaných v přímé 

návaznosti na rozvojové průmyslové plochy (Březová, Rudolec, Arnoltov) 

I. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné statky ☺ 

Vliv úpravy územního plánu na kulturní, architektonické a archeologické dědictví i hmotné statky je 

výrazně pozitivní. Předpokládá se, že s růstem prosperity regionu vzroste také zájem o obnovu 

kulturních a architektonických hodnot území, stejně tak jako veřejných prostranství sídel i krajiny a 

hmotných statků obyvatelstva.  

Prostorová analýza 

Správní území města Březová je součástí republikové a regionální rozvojové osy: 

• OS7 - Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (-Bayreuth), 

které se nachází ve vazbě na významnou dopravní cestu – rychlostní silnici R6. Rozvojové osy 

jsou vymezeny z důvodu soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu, proto je 

nutno v území vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky 

změn v území a při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat 

odpovídající využití území a zachování jeho hodnot. 

• OS7-b-B – regionální rozvojová osa vymezená v ZÚR 

V rámci rozvojové zóny je stanoven požadavek na: 
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d) Vytváření územních podmínek pro posílení obytné a pracovní funkce a přirozených 

spádových center osídlení, včetně související veřejné infrastruktury a vzájemných 

kooperačních vazeb 

e) Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledávat podle těchto hlavních kritérií: 

� existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury; 

� preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území 

(brownfields) a v prolukách stávající zástavby; 

� vyloučení negativních vlivů na zdroje přírodních léčivých a minerálních vod; 

� umísťování výhradně mimo stanovená záplavová území 

ZÚR dále vymezuje rozvojové plochy pro ekonomické aktivity: 

• Průmyslová zóna Dolní Rychnov – Silvestr – lokalizace mezi Dolním Rychnovem a areálem 

Elektrárny Tisová, na území obce Březová (severní okraj bývalé výsypky Silvestr) 

Navržené využití rozvojové osy spolu se stávajícími zátěžemi v území není nadlimitní pro jednotlivé 

složky životního prostředí, které se však nedají zcela vyloučit a míra vlivu se bude odvíjet od konkrétních 

rozvojových záměrů a použitých technologií, které budou dále podléhat posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí (EIA) 

Kumulace negativních vlivů je pravděpodobná v rámci navržené průmyslové zóny, kde působí více 

zdrojů znečištění ovzduší (dálnice D6, elektrárna Tisová, průmyslové podniky v Dolním Rychnově) a dle 

převažujících povětrnostních podmínek je nutné očekávat zvýšené zatížení obyvatelstva emisemi 

v sídlech Březová, Sokolov, Citice, Dolní Rychnov, ale také nově navržené rozvojové lokality pro bydlení 

BV-Z50 a OM – Z51 v k.ú. Rudolec.  

Schéma níže zobrazuje oblast kumulace vlivů, ze kterého je patrná kumulace na území mezi Citicemi, 

Březovou, Dolním Rychnovem a Sokolovem. 
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Složková analýza 

XX vliv je pravděpodobný 
X vliv nelze vyloučit 
0 k významnému ovlivnění nedojde nebo je jen málo pravděpodobné 

 

Potenciálně ovlivnitelné charakteristiky životního prostředí: 

 

Druh rozvojové plochy Ovzduší Povrchové 
vody a 
podzemní 
vody 

ZPF PUPFL Flora, fauna, 
ekosystémy 

Průmyslové plochy těžkého průmyslu - VT XX XX 0 X X 
Plochy pro rozvoj bydlení a občanského vybavení 
(BV – Z50, OM – Z51) 

0 0 X 0 0 

 

Druh rozvojové plochy Krajina Horninové prostředí Obyvatelstvo 

Průmyslové plochy těžkého průmyslu - VT X 0 XX 

Plochy pro rozvoj bydlení a občanského vybavení 
(BV – Z50, OM – Z51) 

XX 0 X 
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A.5 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ 
OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A 
PTAČÍ OBLASTI 
Ovzduší a klima 

- emise z mobilních zdrojů znečištění – doprava – území nepatří k oblastem s překročením 

imisních limitů (údaje z roku 2019) ani pro jednu z měřených znečišťujících látek, vyjma 

ozonu. Jeho imisní limit je překročen na 99,12% území správního obvodu obce. Uplatněním 

změny č.6 dojde ke zvýšení dopravního zatížení z důvodu zvýšení dopravy v rozvojových 

lokalitách, především pak nákladní kamionové dopravy v rámci průmyslové zóny Dolní 

Rychnov – Silvestr.  Také plánovaný rozvoj odloučené lokality pro bydlení mezi Rudolcem a 

Březovou (BV – Z50, OM – Z51) je podmíněn výstavbou nových místních komunikací a počítá 

se se zvýšením dopravní zatíženosti místních komunikací, které však nebudou mít významný 

vliv na zatížení území emisemi z dopravy.  

- emise ze stacionárních zdrojů znečištění – ve správním území obce Březová působí 2 

významní znečišťovatelé území produkující emise – elektrárna Tisová a Regionální centrum 

pro nakládání s odpady Tisová.  Další znečišťovatelé jsou z hlediska vypouštěných emisí 

nevýznamní. V rámci těchto podniků jsou sledovány emise způsobující znečišťování ovzduší, 

další pozorovací objekty pod správou ČHMÚ jsou instalovány ve Vítkově a Sokolově. 

Koncentrace těchto emisí nepřekračuje stanovené limity pro ochranu ovzduší ve správním 

území obce. Územní plán navrhuje další intenzifikaci průmyslové výroby v areálu Dolní 

Rychnov – Silvestr, které mohou významně ovlivnit kvalitu ovzduší v území.  

- emise z domácích kotlů na tuhá paliva v sídlech s neprovedenou plynofikací – město Březová 

a sídlo Rudolec jsou plynofikovány a díky tomu došlo k výraznému omezení emisí z domácích 

zdrojů na tuhá paliva, které v mnoha oblastech představují nejvýznamnější problém 

z hlediska zachování příznivé kvality ovzduší a to především při zhoršených rozptylových 

podmínkách. Také v rámci rozvojových ploch pro bydlení (BV – Z50 a OM – Z51) a v rámci 

rozvojových ploch průmyslové výroby bude vyžadováno napojení objektů na energetický 

plyn, který se nachází v dosahu všech rozvojových ploch.  

- zvýšená prašnost v území způsobená koncentrací prachových částic v ovzduší (ze skládky 

odpadů) – Regionální centrum pro nakládání s odpady je významným producentem tuhých 

znečišťujících částic v ovzduší. Nebezpeční koncentrace pevných částic v ovzduší, je že se na 

jejich povrchu zvyšuje koncentrace plynných částic a ty pak zvyšují svojí toxicitu (sekundární 

emise) především pro lidské zdraví.  
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- Grafické schéma A1  
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Povrchové a podzemní vody 

- Nepříznivá kvalita podzemních vod v útvaru podzemních vod Sokolovská pánev – nepříznivá 

kvalita podzemních vod je dána intenzitou využití území (zemědělské využití, hustota 

osídlení, hospodářské využití) a má vzestupný trend. Antropogenní zdroje znečištění nejsou 

přesně známé, předpokládá se však kombinace výše zmíněných faktorů. Další intenzifikací 

území pro průmyslovou výrobu se počítá s dalším nárůstem zatížení, proto budou v rámci 

kompenzačních opatření požadovány investice do technické infrastruktury rozvojových 

ploch, aby ovlivnění podzemních vod bylo co nejmenší.  

- Nepříznivá kvalita vody v řece Ohře – na řece Ohři jsou identifikovány lokality pro odběr vody 

z řeky Ohře, místa vypouštění oteplených vod z elektrárny a lokality s vypouštěním 

vyčištěných odpadních vod. Nepříznivá kvalita vody je dána také chybějícím čištěním 

odpadních vod v sídlech (Arnoltov a další sídla mimo správní území obce). Řeka Ohře je hlavní 

svodnicí, a proto je v ní znečištěná voda také akumulována z vodních toků IV. řádu. Očekává 

se, že další intenzifikací území dojde k nárůstu zátěže povrchových vod, proto budou v rámci 

rozvojových ploch vyžadovány investice do moderních technologií umožňující čištění 

odpadních vod.  

- Grafické schéma B1 – vodohospodářský význam území – zranitelné oblasti  - povodní řeky 

Ohře a podzemní útvar podzemních vod Sokolovské pánve je nepříznivě ovlivňován 

koncentrací škodlivin (Al, amonné ionty, Ni, sírany, Cd) z neznámých antropogenních zdrojů, 

které jsou pravděpodobně kumulací zdrojů znečištění z okolních povodí kumulujících se 

v hlavním povodí řeky Ohře a ovlivňující také kvalitu podzemních vod.  
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Zemědělská půda 

- Úprava územního plánu počítá se zábory zemědělské půdy pouze v rámci rozvojové plochy 

pro bydlení a komerční vybavení v k.ú. Rudolec (BV – Z50, OM – Z51). V průmyslové zóně 

není zabírána ZPF. Rozvojové plochy pro rozvoj průmyslové výroby jsou vymezeny na 

ostatních plochách, částečně na lesních pozemcích. V území jsou vymezené BPEJ i v území 

sloužící k nezemědělskému využití, viz schéma. V území řešeném úpravou územního plánu 

nejsou zabírány půdy I. ani II. třídy ochrany.  

- Grafické schéma C1b – změna podílu výměry ZPF, resp. výměry nejkvalitnějších půd I. a II. 

třídy ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení vlivů                                                 Ing. Eva Řezníčková 
ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZOVÁ                                   Kolová 102, 
Na udržitelný rozvoj území                                                 357 51, Kynšperk nad Ohří 
 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Lesní pozemky ohrožené suchem a škůdci se vyskytují v rámci celého správního území obce. Lesy 

v současné době trpí poškozením v důsledku dlouhodobých such, se kterými souvisí ohrožení lesních 

porostů škůdci, především kůrovcem. Situace souvisí především s hydrologickým suchem během 

celého roku. Úpravou územního plánu může dojít k dalšímu zhoršení situace v důsledku nárůstu emisí 

v ovzduší, které mohou oslabené lesní porosty dále degradovat.  

Zábor lesa ochranného a lesa zvláštního určení – v rámci rozvojové průmyslové plochy VT – Z35 

dochází k záboru lesa ochranného, který je součástí lesnické rekultivace v ploše bývalé těžební jámy 

Silvestr, viz schéma A3.d. K dalším záborům lesa dochází u plochy VT – Z44a, kde je zabírán les 

hospodářský a u plochy VT – Z44b, kde je zabírán les zvláštního určení. Zábory lesa nejsou zásahem 

do jejich spojitosti. Jedná se o zábory v reliktních plochách lesa navazující na technickou 

infrastrukturu území (dálnice, silnice, elektrárna) 

Grafické schéma D1– lesnatost území dle katastrálních území – území řešené úpravou územního 

plánu patří k nejméně lesnatým katastrům na území obce.  

 

Reliéf, horninové prostředí a surovinové zdroje 

přítomnost poddolovaných území – v území se nachází poddolované území, které se rozprostírá pod 

celou rozvojovou plochou průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr a zasahuje také téměř celou 

obec Březovou včetně navržené rozvojové lokality (BV – Z50, OM – Z51). Stav poddolovaných území 
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není znám, proto bude při stavební činnosti v rámci poddolovaných území požadováno zpracování 

báňskoznaleckého posudku, který posoudí únosnost nadložních hornin.  

Grafické schéma E – geologické podmínky pro umisťování staveb – s ohledem na přítomnost 

chráněného ložiskového území, ložisek nerostných surovin a poddolovaného území jsou v území 

navržené průmyslové zóny nepříznivé geologické podmínky pro umisťování staveb, viz schéma A.3e – 

surovinová základna území.  

Flora, fauna, biologická rozmanitost 

Úbytek přírodních biotopů – v území řešeném úpravou územního plánu v rámci rozvojové plochy VT 

– Z44b dochází k záboru přírodních biotopů – lužních porostů, které jsou relikty souvislých lužních 

porostů na přítoku Tisovského potoka do řeky Ohře. Nejedná se o významné zábory narušující jejich 

spojitost, a proto není tento zásah hodnocen jako významný. Dále dochází v rámci této plochy 

k záboru antropogenně ovlivněných biotopů nebo mozaiky biotopů bez širšího biologického 

významu.  

Grafické schéma F1– přírodní potenciál území – hodnota ekologické stability území průmyslové zóny 

je velmi nízká a přírodní potenciál území je založen pouze na antropogenizovaných rekultivovaných 

plochách, které místy vytvářejí vhodné biotopy pro hnízdní možnosti některých ptáků (břehule říční). 

Přírodní potenciál území je patrný především v rámci CHKO Slavkovský les, viz schéma.  
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G. Krajina 

Intenzifikace území – v rámci navržených rozvojových ploch pro rozvoj průmyslu řešené úpravou 

územního plánu dochází k další intenzifikaci využití území, která ovlivňuje krajinné prostředí a přímo i 

nepřímo i všechny složky životního prostředí, včetně krajinného rázu. Plocha pro rozvoj průmyslu byla 

vytipována také v rámci ZÚR ve vazbě na rozvojovou osu nadmístního významu OS7. Pro umístění 

rozvojových průmyslových ploch v areálu Dolní Rychnov – Silvestr přihrálo také současné umístění 

elektrárny Tisová a výborné vazby na dopravní infrastrukturu kraje.  Vymezení rozvojových ploch je 

z hlediska zajištění hospodářské prosperity regionu nevyhnutelné. 

Suburbanizace sídel -  v území dochází v rámci rozvojových ploch umístěných v prostoru mezi sídly 

Rudolec a Březová (BV – Z50, OM – Z51) k nežádoucímu trendu suburbanizace, kdy jsou sídla 

rozšiřována dále do krajiny a vyžadují nároky na zcela novou technickou i dopravní infrastrukturu. 

Projevy suburbanizace jsou z pohledu všech strategických dokumentů nežádoucí.  

Grafické schéma – viz A.3g – fragmentace krajiny  

 

H. Obyvatelstvo a hygiena prostředí 

Úbytek počtu obyvatel – správní území města Březová se potýká s úbytkem počtu obyvatel od roku 

1980, kdy došlo k postupnému útlumu těžby v hnědouhelných lomech. S dalším snížením počtu 

obyvatelstva se dále počítá při ukončení činnosti elektrárny Tisová a Sokolovské uhelné. Proto se 

hledají možnosti, jak zachovat hospodářskou stabilitu regionu a v rámci krajské rozvojové plochy 

převzaté ze ZÚR jsou v územním plánu vymezeny plochy pro rozvoj těžké výroby. Počítá se s tím, že 

by mohlo dojít k obnově energetické soběstačnosti regionu a stabilizaci obyvatelstva v území 

nabídkou pracovních příležitostí. Územní plán také dále navrhuje množství rozvojových ploch pro 

bydlení, které umožní další rozvoj sídel.  

Grafické schéma – viz A.3h hlavní zdroje hluku, hygienické zátěže území 

 

II. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví, hmotné statky 

Chátrající kulturní památky a drobné kulturní hodnoty území, zanedbaná sídla a jejich veřejná 

prostranství – tento trend souvisí s hospodářským úpadkem regionu a chybějícími investicemi ze 

strany obcí, obyvatelstva i dalších aktérů v území (např. Sokolovská uhelná). Předpokládá se, že spolu 

s růstem hospodářské prosperity území dojde také k postupné revitalizaci kulturních hodnot území, 

sídel i jednotlivých objektů.  
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A.6 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, 
VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, 
KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 
PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH; HODNOTÍ SE VLIVY NA 
OBYVATELSTVO, LIDSKÉ ZDRAVÍ, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, 
FLORU, PŮDU, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ 
STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO 
A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ VZTAHŮ MEZI 
UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ  

A.6.1 Varianty územního plánu 

Územní plán města Březová je vypracován po několika dílčích úpravách jako invariantní. Návrh 

územního plánu se vyvíjí od roku 2012 a prošel několika změnami. Současný návrh představuje 

maximální možnou kapacitu využití území v oblasti, kde je rozvoj území umožněn, tzn. v rámci sídel 

Březová, Rudolec a Arnoltov a v průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr. Zpracovatelka 

vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území neshledala důvod pro pořízení dalších 

variant řešení, které byly již uvažovány v předchozích variantách územního plánu a byly upraveny do 

současné maximální podoby.  Současný návrh územního plánu tedy představuje maximální možnou 

variantu využití území, která umožní především hospodářský a sociální rozvoj regionu a zachová 

udržení přírodních hodnot mimo rozvojovou osu kraje. Autorizovaná osoba dospěla k závěru, že vlivy 

na životní prostředí budou s ohledem na nutnost transformace energetiky v území nevyhnutelné. 

S ohledem na moderní technologické zázemí průmyslových podniků se však nepočítá s výrazným 

ovlivněním nebo zhoršením kvality ovzduší, především při realizaci všech navržených kompenzačních 

opatření. Ve vyhodnocení jsou sledovány nároky a dopady průmyslové zóny na území mimo vlastní 

průmyslovou zónu, které mohou životní prostředí sídel.  

A.6.2 Metodika hodnocení 

Hodnocení vlivů na životní prostředí je provedeno na základě Metodického doporučení pro 

posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí. 

Pro odhad vlivů je použita stupnice hodnocení, která sleduje tyto charakteristiky: 

• Stupnice významnosti 
• Rozsahu vlivu 
• Časového horizontu působení 
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STUPNICE VÝZNAMNOSTI 

+2 potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na hodnotící kritérium 

+1 potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na hodnotící kritérium 

0 zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý 
rozsah) 

-1 potenciálně negativní vliv opatření na hodnotící kritérium (přímý či nepřímý, lokální) 

-2 potenciálně významný negativní vliv opatření na hodnotící kritérium (velkého rozsahu) 

? nebyla identifikována potenciální vazba mezi hodnotícím kritériem a navrhovaným 
opatřením 

ROZSAH VLIVU 

B bodový (působící v místě realizovaného opatření) 

L lokální (působící v rámci širšího území v rozsahu menšího územního celku ORP/kraj v 
případě celostátní koncepce / obec v případě krajské koncepce) 

R regionální (působící na území 2 a více krajů v případě celostátní koncepce / působící na 
území 2 a více obcí v případě regionální koncepce) 

M mezinárodní (vlivy přesahující hranice ČR) 

ČASOVÝ HORIZONT PŮSOBENÍ 

kp krátkodobé působení vlivu resp. působení občasné 

dp dlouhodobé působení vlivu resp. působení kontinuální 
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Při vyhodnocení vybraných záměrů, které jsou uvedeny v příloze č.1 zákona o vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, je využito Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní 
prostředí.  Podkladem pro tuto část hodnocení jsou výsledky složkové a prostorové analýzy z kapitoly 
č.4 a vymezení zranitelných nebo limitně zatížených území provedené v kapitole č.5.  

U těchto záměrů jsou dále vyhodnoceny kumulativní a synergické vlivy, které obsahuje: 

• nejvýznamnější případy zjištění kumulativních a synergických jevů 
• identifikaci dotčených složek ŽP  
• územní identifikace těchto vlivů 
• závěr, zda jsou dopady akceptovatelné 

 

A.6.3 Hodnocení jednotlivých záměrů 
Zastavitelné plochy   
RZV Obyvatelstvo, 

hygiena prostředí 
Voda ZPF PUPFL Reliéf, 

horninové 
prostředí 

Flora, 
fauna, 
ekosysté
my 

Krajina Kulturní 
dědictví 

Hluk Ovzduší 

VT – 
Z34, 
Z35, 
Z44a, 
Z44b, 
Z49 

-1/b/ dp -2/l/ dp -1/l/ dp 0 -1/l/ dp 0 0 0 1/l/dp 

Rozvojové plochy výrobních areálů v režimu těžkého průmyslu VT o celkové rozloze 103,5ha umožňují rozvoj průmyslové 
výroby v krajem plánované průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr, která je součástí rozvojové osy republikového 
významu OS7. Rozvojová plocha reaguje na nutnost zajištění transformace energetiky i průmyslové činnosti regionu po 
ukončení těžby hnědého uhlí a provozu elektrárny Tisová. 
ZPF: zábor 0,0 ha z toho 0,0 v I. a II. třídě ochrany 
PUPFL: zábor 2,5 ha lesa ochranného v rámci VT – Z35; zábor 1,16 ha lesa hospodářského v rámci VT – Z44b. 
Ochrana přírody a krajiny: záměr nezasahuje do prvků ochrany a přírody 
Kulturní hodnoty: záměr zasahuje do území s archeologickými nálezy I. až IV. kategorie 
Závěr: záměr je umístěn v nekonfliktním antropogenním prostředí s průmyslovou tradicí a nenarušuje přímo zákonem 
chráněné hodnoty území. Pravděpodobné jsou však úniky škodlivin do vodního prostředí a do ovzduší a sekundární 
ovlivnění lesních porostů a dalších přírodních hodnot území. 

 

Navržená průmyslová zóna Dolní Rychnov – Silvestr je strategickou průmyslovou zónou o navržené 

rozloze 103,5 ha v režimu těžkého průmyslu. V tomto režimu je tedy možno do území zasadit např. 

tyto záměry: 

• výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 

• výroba buničiny, papíru a lepenky 

• výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

• výroba cementu, vápna a sádry 
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• Elektrotechnický průmysl 

• Elektroenergetika 

• Chemický průmysl a petrochemie 

• Farmaceutický průmysl 

• Průmysl stavebních hmot 

• Zpracovatelský průmysl 

Ve fázi územního plánu není možné předjímat konkrétní záměry, které mohou v rámci průmyslové 

zóny být založeny. Ze škály možných kategorií ekonomických činností je přitom nutné uvažovat vždy 

tu kategorii, která vykazuje nejvyšší nároky na území. Předpokládá se však, z hlediska blízkosti 

Regionálního centra pro nakládání s odpady Tisová, že některé rozvojové plochy navazující na plochu 

skládky budou využity pro stavby pro nakládání s odpady (třídící linky, bioplynová stanice, zařízení 

pro mechanicko – biologickou úpravu odpadů apod.). Další rozvojové plochy těžkého průmyslu 

mohou být navázány na elektroenergetický průmysl elektrárny Tisová a podílet se na transformaci 

elektroenergetiky v území, případně být sekundárním zdrojem energie (např. centrum pro výrobu 

solární energie apod.). Celková rozloha rozvojových průmyslových ploch je navržena na maximální 

zastavěnou plochu 75%, která bude obsahovat vlastní průmyslové areály, včetně souvisejícího 

skladování, manipulační plochy, plochy parkovišť. 

V území je dále nutno počítat s nároky na doplnění bytového fondu a občanské vybavenosti, dopravní 

infrastruktury, turistické infrastruktury, technického vybavení a krajinného prostředí. Návrh 

územního plánu řeší všechny výše zmíněné nároky a navrhuje: 

• Rozvojové plochy pro 33 rodinných domů (RD) a ČOV v Arnoltově 

• Rozvojové plochy pro 71 RD městského typu, 65 RD se zahradou, 1 bytový dům (BD) a 

občanské vybavení v Březové 

• Rozvojové plochy pro 35 rodinných domů (RD), občanské vybavení a ČOV na Kamenici 

• Rozvojové plochy pro 21 rodinných domů (RD) a občanské vybavení na Kostelní Bříze 

• Rozvojové plochy pro 3 rodinných domů (RD) a ČOV na Lobzech 

• Rozvojové plochy pro specifickou rekreaci a občanské vybavení na Pasece 

• Rozvojové plochy pro 134 rodinných domů (RD) a občanské vybavení v Rudolci 

V územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy až pro 950 nových obyvatel. V každém větším sídle 

jsou navíc vymezeny nové plochy pro občanskou vybavenost (Březová, Kamenice, Kostelní Bříza, 

Rudolec). Nové ČOV jsou vymezeny v Arnoltově, Kamenici a Lobzech.  Z výše uvedeného je patrné, že 

obec je připravena na rozvoj počtu obyvatel. Nutné je však rozvojové plochy dále připravit pro 

budoucí výstavbu (územní studie, zasíťování pozemků technickou infrastrukturou – voda, plyn, 

kanalizace). Ke všem rozvojovým plochám jsou navrženy přístupové komunikace. V území jsou 

vymezeny turistické i cyklistické trasy a územní plán navrhuje jejich další rozvoj. Především pak 

navrhuje plochu specifické rekreace v sídle Paseka uvažované jako multifukční koridor využitelný pro 

sjezdovku, sjezdy na kolech apod. Návrh územního plánu chrání hodnoty CHKO Slavkovský les a 

umožňuje jeho využití pro nezatěžující turistické využití.  

V území je dále nutno počítat s dopady průmyslové výroby na své okolí.  
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Vlivy Obyvatelstvo, 
hygiena prostředí 

Voda ZPF PUPFL Reliéf, 
horninové 
prostředí 

Flora, 
fauna, 
ekosystémy 

Krajina Kulturní 
dědictví 

Hluk Ovzduší  
Přímé +         1 
Přímé - 1 1 1       
Nepřímé          
Sekundární     1  1   
Synergické 1 1 1       
Kumulativní 1 1 1       
Krátkodobé 1 1 1       
Střednědobé          
Dlouhodobé +          
Dlouhodobé - 1 1 1       
Trvalé          
Přechodné          
Kladné         1 
Záporné 1 1 1       

Vliv navržené průmyslové zóny bude působit především skrze složky životního prostředí – ovzduší, 

hluk, voda a to nejen samostatně ale také ve spolupůsobení s dalšími zdroji znečištění území ať už 

stejného charakteru (jiné průmyslové stacionární zdroje v území) nebo z jiného zdroje (mobilní nebo 

domácí zdroje znečištění). Z časového hlediska je nutné počítat s krátkodobými negativními vlivy ze 

stavby, kdy bude území zatíženo prašností ze zakládání staveb a hlukem z práce stavebních strojů. 

Sekundární negativní vliv se předpokládá především působením na jiné složky životního prostředí 

skrze dálkový přenos znečišťujících částic vzduchem (PUPFL, ekosystémy). Kladné vlivy bude mít 

záměr především na zaměstnanost a ekonomickou pohodu obyvatelstva, která se odrazí také ve 

vlivech na kulturní dědictví a hmotné statky v území.  

Zastavitelné plochy   
RZV Obyvatelstvo, 

hygiena prostředí 
Voda ZPF PUPFL Reliéf, 

horninové 
prostředí 

Flora, 
fauna, 
ekosysté
my 

Krajina Kulturní 
dědictví 

BV – 
Z50, 
OM – 
Z51 

0 0 0 -1/b/ dp 0 0 0 -1/l/dp -1/l/dp 

Nové rozvojové plochy pro rozvoj bydlení a komerční občanské vybavenosti o celkové rozloze 6,6 ha v krajině mezi sídly 
Březová a Rudolec. Rozvojová plocha je prioritní rozvojovou plochou města pro zajištění nabídky bydlení v přímé návaznosti 
na město Březová. 
ZPF: zábor 6,58 ha ve IV. třídě ochrany 
Ochrana přírody a krajiny: záměr nezasahuje do prvků ochrany a přírody 
Kulturní hodnoty: záměr nezasahuje do území s vymezenými kulturními hodnotami. Záměr navrhuje nové rozvojové plochy 
bydlení v krajině bez vazby na stávající zástavbu.  
Závěr: záměr podporuje proces suburbanizace krajiny a je v rozporu se strategickými rozvojovými dokumenty. Také jeho 
umístění vůči navržené průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr je problematické z hlediska předpokládaného vyššího 
zatížení území emisemi do ovzduší.  
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Navržená rozvojová plocha bydlení byla posuzována již v rámci prvního posouzení návrhu územního 

plánu na udržitelný rozvoj území v roce 2016, kdy plocha nebyla doporučena ke schválení 

v navrženém územním plánu z důvodu blízkosti vůči navržené průmyslové zóně a také kvůli tomu, že 

porušuje rozvojové urbanistické požadavky stanovené ve strategických dokumentech (např. Zásady 

územního rozvoje Karlovarského kraje). Tato rozvojová plocha však byla na základě požadavku obce 

opět do návrhu územního plánu zařazena spolu s požadavkem na rozšíření průmyslové zóny. 

S ohledem na výše zmíněné požadavky strategických dokumentů a s ohledem na předpokládaný vliv 

navržené průmyslové zóny na životní prostředí není možné rozvojovou plochu akceptovat. Úprava 

územního plánu navrhla rozšíření rozvojových ploch pro těžkou výrobu o 16 ha navazující na stávající 

skládku odpadů, která je významným znečišťovatelem území a producentem zápachu, přímo 

navazuje také na dálnici D6 a navíc vytváří nový urbanistický soubor v krajině bez vazby na stávající 

zastavěné a zastavitelné plochy v území.  

Vlivy Obyvatelstvo, 
hygiena prostředí 

Voda ZPF PUPFL Reliéf, 
horninové 
prostředí 

Flora, 
fauna, 
ekosystémy 

Krajina Kulturní 
dědictví 

Hluk Ovzduší  
Přímé +          
Přímé -    1     1 
Nepřímé          
Sekundární 1 1        
Synergické          
Kumulativní          
Krátkodobé          
Střednědobé          
Dlouhodobé +          
Dlouhodobé -        1 1 
Trvalé          
Přechodné          
Kladné          
Záporné          

A.6.4 Hodnocení vybraných záměrů 
VT – Z34, Z35, Z44a, Z44b, Z49 

A. Popis záměru 
Variantní řešení: ne 
Specifikace záměru: Rozvojové plochy výrobních areálů v režimu těžkého průmyslu VT o celkové 

rozloze 103,5ha umožňují rozvoj průmyslové výroby v krajem plánované 
průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr, která je součástí rozvojové osy 
republikového významu OS7. Rozvojová plocha reaguje na nutnost zajištění 
transformace energetiky i průmyslové činnosti regionu po ukončení těžby 
hnědého uhlí a provozu elektrárny Tisová. 

Dotčená k.ú. Tisová 
Plocha:  103,5 ha 

B. Stávající funkce, hodnoty a limity vymezené rozvojové plochy 
Funkční plochy VL – plocha přestavby, VL – rozvojová plocha 
Zastavěné území 8,6ha v rámci rozvojové plochy VT – Z44a 
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Plochy dopravní 
infrastruktury 

NE 

Plochy technické 
infrastruktury 

NE 

ZPF celkem 
Z toho: 
I. + II. třída ochrany 

0,0ha 

PUPFL 
Z toho: 
Lesy ochranné 
Lesy zvláštního 
určení 
Lesy hospodářské 

3,66ha z toho 2,5 ha v lesy ochranné a 1,16 ha v lesy hospodářské 

Vodní plochy a 
vodoteče 

Ano  - v rámci rozvojové plochy VT – Z49 

Plochy těžby NE 

Ostatní významné limity území 
Nerostné suroviny a 
horninové prostředí 

Chráněné ložiskové území, ložiska nerostných surovin 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Mapovaný přírodní biotop L2.2B, T1.5 v rámci rozvojové plochy VT – Z44b 

Ochrana vod zranitelná oblast  
Ochrana kulturně 
historických hodnot 

Území s archeologickými nálezy 

Ovzduší Správní obvod obce se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (2010), 
území nepatří do oblasti s překročením imisních limitů (2019) vyjma ozonu 

Hluková zátěž Chráněné ložiskové území, ložiska nerostných surovin 

C. Předpokládané vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti 
Téma Identifikace dotčených jevů a charakteristik Vliv 

Obyvatelstvo a 
hygiena prostředí 

Průmyslová zóna stabilizuje ekonomiku a umožní rozvoj 
pracovních příležitostí v regionu. Zároveň nahradí současného 
ekonomické lídry oblasti – Sokolovskou uhelnou a elektrárnu 
Tisovou, které plánují postupné ukončení činnosti.  

2/l/dp 

Ovzduší Průmyslová lokalita pro těžkou výrobu bude ovlivňovat kvalitu 
ovzduší, především pak při spolupůsobení se stávajícími zdroji 
znečištění (skládka odpadů, elektrárna Tisová) 

-1/l/dp 

Povrchové a 
podzemní vody 

Předpokládá se ovlivnění kvality povrchových i podzemních vod 
odběry vod i vypouštěním předčištěných odpadních vod. 
Rozvojem zpevněných ploch dojde k omezení retence a 
zasakovaná voda bude ovlivněná splachy ze zpevněných povrchů 

-1/l/dp 

ZPF Rozvojová plocha nezasahuje do ZPF 0 
PUPFL Zábory lesa o celkové rozloze3,66ha nepředstavují zásah do 

organizace ani spojitosti PUPFL. Les navržený k záboru je les 
založený na rekultivované ploše.  

-1/b/dp 

Nerostné suroviny a 
horninové prostředí 

Rozvojové plochy jsou umístěny v rámci chráněného ložiskového 
území a ložisek nerostných surovin, které byly v minulosti těženy 
povrchově i podpovrchově a došlo k jejich následné rekultivaci, a 
proto se nepředpokládá jejich další využití. 

0 
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Flora, fauna, 
ekosystémy 

Rozvojová plocha zasahuje do mapovaného přírodního biotopu 
L2.2B, T1.5 v rámci rozvojové plochy VT – Z44b. Jedná se o 
osamocený relikt lužních porostů řeky Ohře mezi mozaikou 
přírodních a antropogenních biotopů bez většího biologického 
významu 

-1/b/dp 

Krajina Plochy pro rozvoj těžké výroby v rámci průmyslové zóny 
intenzifikují průmyslové využití krajiny v rozvojové ose kraje a 
průmyslové krajině ovlivněné těžbou a zpracováním uhlí. Záměr 
nemění charakter krajiny, pouze ji intenzifikuje na maximum. 

-1/l/dp 

Kulturní, dědictví Rozvojová plocha bude mít ve svém důsledku pozitivní vliv na 
kulturní dědictví území, neboť způsobí hospodářský a 
ekonomický rozkvět regionu a posílí ekonomickou stabilitu 
obyvatelstva a obcí, kteří jsou hlavními aktéry 

1/l/dp 

D. Rizika významných kumulativních a synergických vlivů (v kombinaci s hodnoceným záměrem) 
 Zdroj Složka ŽP 

Stav:  Elektrárna Tisová 
Regionální centrum pro nakládání s odpady – skládka 
odpadů Tisová 

Klima a ovzduší 
Povrchové a 
podzemní vody 

Záměry VT – Z34, Z35, Z44a, Z44b, Z49 Klima a ovzduší 
Povrchové a 
podzemní vody 
PUPFL (sekundárně) 

Územní specifikace Správní území města Březová, Citice, Dolní Rychnov, 
Sokolov  

 

Specifikace významných kumulativních vlivů ve spojení s hodnoceným záměrem 
Téma Identifikace dotčených jevů a charakteristik Vliv 

Obyvatelstvo a 
hygiena prostředí 

Rozvoj pracovních příležitostí, obnovení hospodářské 
aktivity území 

2 

Ovzduší Zvýšení emisí ze stacionárních zdrojů znečištění -1 
Povrchové a 
podzemní vody 

Zvýšené nároky na odběr povrchových a podzemních vod, 
zvýšené množství předčištěných odpadních vod do řeky 
Ohře 

-1 

ZPF Zábory ZPF nejsou 0 
PUPFL Předpokládá se sekundární ovlivnění lesních porostů 

emisemi škodlivin ze stacionárních zdrojů znečištění 
0 

Flora, fauna, 
ekosystémy 

Nepředpokládá se ovlivnění přírodních hodnot území 0 

Krajina Nepředpokládá se negativní ovlivnění krajinné struktury. 
Dojde pouze k intenzifikaci průmyslových činností v rámci 
průmyslové zóny 

0 

Kulturní, dědictví Další rozvoj ekonomických aktivit zvýší hospodářskou 
významnost území a zlepší ekonomickou základnu pro 
další investice do kulturních hodnot území 

1 

E. ZÁVĚR A NÁVRH OPATŘENÍ 
Komentář: Navrhované záměry rozvoje průmyslové výroby – těžkého 

průmyslu jsou prioritním záměrem krajského významu, 
který zajistí hospodářskou stabilitu území i po ukončení 
těžby uhlí a provozu elektrárny Tisová. Aktivity v rámci 
rozvojových ploch musí být rozvíjeny s ohledem na CHKO 

-1 
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Slavkovský les a zástavbu sídel Březová, Citice, Dolní 
Rychnov a Sokolov.  

Doporučení pro 
stanovisko: 

Rozvojové plochy podpořit v rámci návrhu územního plánu při respektování 
kompenzačních opatření.  

Opatření SEA: Do návrhu územního plánu doplnit tyto podmínky k jednotlivým rozvojovým 
plochám (kompenzační opatření): 

• Podpora záměrů s vazbou na stávající využití území (stavby pro nakládání 
s odpady) 

• Stanovení ochranného pásma průmyslové zóny v okruhu minimálně 500 
m, kde nebude možná výstavba objektů pro bydlení 

 

A.6.5 Přeshraniční vlivy pro sousední koncepce 
Přeshraniční vlivy navržené průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr jsou zřejmé především 

z důvodu blízkosti navazujících sousedních obcí a převažujícímu západnímu proudění vzduchu u 

těchto sídel: 

• Citice 

• Sokolov 

• Dolní Rychnov 

Přeshraniční vlivy budou na okolní obce působit nejen jednotlivě ale také spolupůsobením s dalšími 

záměry stejného nebo odlišného charakteru (kumulace, synergie). Významné negativní vlivy 

přesahující hranice správního obvodu města z navržených rozvojových ploch těžkého průmyslu 

mohou být vyloučeny až v dalších fázích projektové přípravy po konkrétní znalosti charakteru 

rozvojových ploch. 

 

A.7 POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A 
ZÁPORNÝCH VLIVŮ  PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH 
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ  
Varianty řešení 

Územní plán města Březová je vypracován po několika dílčích úpravách jako invariantní. Návrh 

územního plánu se vyvíjí od roku 2012 a prošel několika změnami. Současný návrh představuje 

maximální možnou kapacitu využití území v oblasti, kde je rozvoj území umožněn, tzn. v rámci sídel 

Březová, Rudolec a Arnoltov a v průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr. Zpracovatelka 

vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území neshledala důvod pro pořízení dalších 

variant řešení, které byly již uvažovány v předchozích variantách územního plánu a byly upraveny do 

současné maximální podoby.  Současný návrh územního plánu tedy představuje maximální možnou 

variantu využití území, která umožní především hospodářský a sociální rozvoj regionu a zachová 

udržení přírodních hodnot mimo rozvojovou osu kraje. Autorizovaná osoba dospěla k závěru, že vlivy 

na životní prostředí budou s ohledem na nutnost transformace energetiky v území nevyhnutelné. 

S ohledem na moderní technologické zázemí průmyslových podniků se však nepočítá s výrazným 
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ovlivněním nebo zhoršením kvality ovzduší, především při realizaci všech navržených kompenzačních 

opatření. Ve vyhodnocení jsou sledovány nároky a dopady průmyslové zóny na území mimo vlastní 

průmyslovou zónu, které mohou životní prostředí sídel.  

Pro úplné naplnění této kapitoly je návrh územního plánu porovnán s nulovou variantou, tj. platným 

územním plánem Březová schváleným v roce 2006 a s jeho dvěma platnými změnami č.1 a č.2 

vydanými v roce 2012 

Nulová varianta (platný územní plán Březová z roku 2006 včetně jeho dvou změn schválených v roce 

2012) územního plánu je zaměřena na zachování a zlepšení estetického působení města Březová a 

venkovských sídel v krajinném prostředí jako celku tak i jeho jednotlivých částí při zabezpečení 

vyváženého vztahu mezi složkami umělého a přírodního prostředí. V území jsou plánovány plochy pro 

regeneraci a přestavbu území (asanaci a rekultivaci, rehabilitační a modernizační přestavbu, 

smíšenou přestavbu, demoliční přestavbu) a vymezeny jsou také plochy mimo současné zastavěné 

území zabezpečující nároky obce na další rozvoj sídel. V platném územním plánu jsou v k.ú. Tisová 

vymezovány již plochy pro rozvoj výroby v rámci průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr. Další 

rozvoj průmyslové zóny byl dokonce uvažován již v rámci urbanistické studie Tisová (07/2001) 

zpracované Ing. arch Fárou. K.ú. Tisová je dle původního územního plánu hodnocena jako 

průmyslové území s uvažovaným progresivním rozvojem. 

Hodnocená úprava územního plánu řeší ve vazbě na schválený územní plán další rozvoj území 

vycházející z konkrétních rozvojových požadavků na správní území sídla. Ty jsou s ohledem na blížící 

se ukončení činnosti významného a tradičního průmyslového odvětví zaměřeny především na 

zajištění zaměstnanosti v území, která nahradí tyto ekonomické velikány a dále pak na rozvoj bydlení 

a dalšího občanského vybavení sídel a rekreace v krajině pro zajištění atraktivity území. 

V platném územním plánu i navržené úpravě nového územního plánu jsou dále řešeny požadavky na 

technickou infrastrukturu průmyslové zóny. Z hlediska administrativní přípravy území pro rozvoj 

území je území dostatečně připraveno pro rozvoj průmyslové výroby. Navrhovaný územní plán 

navrhuje maximální možné využití území, která je akceptovatelné při splnění navržených 

kompenzačních opatření, které eliminují negativní dopad ploch na životní prostředí.  

 

 

 

Metody hodnocení 

Hodnocení vlivů na životní prostředí je provedeno na základě Metodického doporučení pro 
posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí. Pro odhad vlivů je použita stupnice 
hodnocení, která sleduje tyto charakteristiky: 

• Stupnice významnosti – pětistupňová škála  
• Rozsahu vlivu – sleduje možný prostorový dosah uvažovaného záměru na jednotlivé složky 

životního prostředí 
• Časového horizontu působení 
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Stupnice významnosti 
+2 Potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na hodnotící kritérium 
+1 potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na hodnotící kritérium 
0 zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah) 
-1 potenciálně negativní vliv opatření na hodnotící kritérium (přímý či nepřímý, lokální) 
-2 potenciálně významný negativní vliv opatření na hodnotící kritérium (velkého rozsahu) 
? nebyla identifikována potenciální vazba mezi hodnotícím kritériem a navrhovaným 

opatřením 
Rozsah vlivu 

B bodový (působící v místě realizovaného opatření) 
L lokální (působící v rámci širšího území v rozsahu menšího územního celku ORP/kraj v 

případě celostátní koncepce / obec v případě krajské koncepce) 
R regionální (působící na území 2 a více krajů v případě celostátní koncepce / působící na 

území 2 a více obcí v případě regionální koncepce) 
M mezinárodní (vlivy přesahující hranice ČR) 

Časový horizont působení 
kp krátkodobé působení vlivu resp. působení občasné 
dp dlouhodobé působení vlivu resp. působení kontinuální 

  

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant 

řešení 

Návrh územního plánu Březová je navržen jako invariantní. Pro úplné naplnění této kapitoly je 

porovnán návrh územního plánu Březová s platným územním plánem Březová (2006) a jeho dvěma 

schválenými změnami (2012). Vlivy schváleného územního plánu jsou pro lepší porovnání se 

zjištěnými vlivy upraveného územního plánu Březová na životní prostředí, nastaveny na hodnotu 0.   

Varianta Obyvatelstvo, 
hygiena prostředí 

Voda ZPF PUPFL Reliéf, 
horninové 
prostředí 

Flora, 
fauna, 
ekosysté
my 

Krajina Kulturní 
dědictví 

Hluk Ovzduší 

Nulová 
referenční 
varianta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktivní 
progresivní 
varianta 

-1/l/dp -1/l/dp -1/l/dp 
+1/l/dp 

0 -1/l/dp 0 0 0 1/l/dp 

 

Komentář k hodnocení: 

• ovzduší  

o (-) při navrženém rozvoji těžkého průmyslu je nutné počítat s ovlivněním kvality ovzduší, 

které je však závislé na druhu výroby a použitých technologiích. Tyto podrobnosti nelze 

při zpracování ÚPD předjímat. S ohledem na ovlivnění kvality správního území obce 

Březová je požadováno stanovení ochranného pásma průmyslové zóny v okruhu 
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minimálně 500 metrů od průmyslové zóny, kde nebude povolována výstavba pro rodinné 

bydlení. 

• hluk  

o (-) při plánovaném nárůstu průmyslové výroby se počítá také s nárůstem dopravy do 

průmyslové zóny, v rámci průmyslové zóny i s přepravou produktů z průmyslové 

zóny. Také samotné průmyslové provozy mohou být zdrojem hlučnosti v území. 

Nepředpokládá se, že by došlo k nárůstu hlukového zatížení nad stanovené hlukové 

limity (nejvyšší přípustné hodnoty hluku).  

• Voda 

o (-)územní plán navrhuje opatření pro nakládání s vodami v rámci rozvojových ploch 

pro bydlení a pro průmyslovou výrobu (vodovod, ČOV). Větší intenzita využití území a 

větší produkce odpadních vod v území bude ovlivňovat kvalitu podzemních a 

povrchových vod v území spolu s nedostatečnou technickou infrastrukturou sídel ve 

správním území obce i mimo něj (např. chybějící ČOV v Arnoltově) 

• ZPF 

o (0) rozvoj průmyslové výroby v území nevyžaduje zábory ZPF. 

• PUPFL 

o (-) uplatněním územního plánu dojde k přímému i nepřímému ovlivnění území. Přímý 

vliv spočívá v záborech PUPFL, konkrétně lesů ochranných a hospodářských o celkové 

rozloze 3,66 ha. Nepřímý vliv průmyslových ploch na lesní porosty spočívá především 

v dálkovém přenosu znečištění ovzduším a možném ovlivnění kvality lesních porostů.  

• Reliéf, horninové prostředí 

o (0) záměr rozvoje průmyslové zóny zasahuje sice do chráněného ložiskového území i 

ložisek nerostných surovin. Ty jsou však již těžené povrchovou i hlubinou těžbou a 

následně rekultivovány, proto se ani do budoucna nepočítá s jejich dalším využitím.  

• Flora, fauna, ekosystémy 

o (0) záměr rozvoje průmyslové zóny nebude mít přímý vliv na faunu, floru a 

ekosystémy, neboť nedochází k zásahu do vymezených ploch ochrany přírody a 

krajiny. Vliv průmyslové zóny může být opět pouze sekundární, kdy může dojít 

ovlivnění skrze jiné složky životního prostředí (ovzduší, voda) 

• Krajina 

o (0) záměr rozvoje průmyslové zóny je umístěn v nekonfliktní rozvojové lokalitě na 

úpatí Slavkovského lesa. Rozvojová lokalita je provázána s areálem elektrárny Tisová 

a skládkou odpadů Regionálního centra pro nakládání s odpady a od jihovýchodu je 

ohraničena dálnici D6. Plánovaná průmyslová zóna je součástí rozvojové osy OS7, kde 

je požadována větší intenzita využití území pro zachování kvalitního životního 

prostředí na území mimo tyto rozvojové osy. 

• Kulturní hodnoty 

o (+) rozvoj průmyslové zóny bude mít sekundárně pozitivní vliv na rozvoj sídel, obnovu 

kulturních hodnot, rozvoj veřejných prostranství i jednotlivé hmotné statky v území.  

Předpokládá se, že rozvojem pracovních příležitostí v území dojde k posílení 

ekonomické aktivity obyvatel, která se projeví na postupné regeneraci a modernizaci 

sídel i krajiny. 



Vyhodnocení vlivů                                                 Ing. Eva Řezníčková 
ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZOVÁ                                   Kolová 102, 
Na udržitelný rozvoj území                                                 357 51, Kynšperk nad Ohří 
 
 
Oproti platnému územnímu plánu z roku 2006 a jeho dvěma schváleným změnám z roku 2012 

navrhuje nový územní plán další rozvoj průmyslové výroby v území na maximální možné využití 

lokality o rozloze 103,5 ha. Návrh územního plánu tak reaguje na nutnost zajištění nových pracovních 

příležitostí v území po ukončení činnosti Sokolovské uhelné a po ukončení činnosti elektrárny Tisová. 

Zároveň se tím území připravuje na transformaci energetiky po ukončení těžby uhlí v území. 

Z hlediska udržitelného rozvoje území se tedy jeví navržené rozvojové plochy jako řešení pro 

nadcházející období, které by mohlo znamenat hospodářský i sociální úpadek regionu. S ohledem na 

blízkost citlivého území (CHOPAV, ochranná pásma zdrojů minerálních léčivých vod, CHKO) budou 

požadovány investice do nejlepších dostupných technologií, které minimalizují negativní ovlivnění 

složek životního prostředí z výrobních procesů.  

A.8 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ 
NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
U záměrů posuzovaných v rámci tohoto vyhodnocení jsou stanovena opatření pro zamezení nebo 

zmírnění negativních vlivů, popř. k posílení pozitivních vlivů. Opatření jsou rozdělena dle jejich 

charakteru na opatření: 

• Koncepční – požadavky na úpravy navržených záměrů v rámci posuzované koncepce  

• složková/projektová – požadavky na řešení daných problémů v dalších fázích projektové 

přípravy záměrů včetně projektové EIA  

• prostorová  - požadavky na umístění záměrů v území 

Koncepční 

Tyto požadavky jsou požadovány k zapracování do návrhu územního plánu Březová: 

- Stanovení ochranného pásma průmyslové zóny k ochraně obyvatelstva a objektů pro bydlení 

z hlediska emisí, zápachu a hlučnosti, které stanoví krajská hygienická stanice v okruhu 

minimálně 500m 

- Nepovolit rozvojovou plochu pro bydlení a občanskou vybavenost BV – Z50 a OM – Z51 

s ohledem na blízkost navržené průmyslové zóny těžkého průmyslu a přítomnosti skládky 

odpadů s emisemi metanu a produkcí zápachu 

 

Prostorové 

- v návaznosti na skládku odpadů požadovat přednostně stavby určené pro nakládání 

s odpady (třídící linky, bioplynová stanice, zařízení pro mechanicko – biologickou úpravu 

odpadů apod.) nebo zpracovávající odpady 

- v návaznosti na elektrárnu Tisovou požadovat přednostně aktivity podporující transformaci 

elektroenergetického průmyslu 

 

 

Projektové 

Tyto požadavky budou vyžadovány v dalších fázích projektové přípravy záměrů včetně projektové EIA 
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Změna Opatření pro další fáze projektové přípravy 
VT • Požadovat zpracování báňskoznaleckého 

posudku, který posoudí únosnost 
rozvojových ploch umístěných v rámci 
poddolovaného území 

• Otevření jednotlivých průmyslových 
objektů podmínit hodnocení EIA 

• Schvalovací proces otevření a 
zprovoznění průmyslových objektů 
umožnit na základě integrovaného 
povolení IPPC 

• Vyžadovat použit nejlepších dostupných 
technologií (BAT technologií)  

 

A.9 ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

Upravený územní plán Březová má vztah k těmto vnitrostátním cílům vycházejících 
z Politiky územního rozvoje, Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Programu 
rozvoje Karlovarského kraje: 

Ovzduší a klima 
Na územích, kde dochází dlouhodobě k 
překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Ve správním území obce Březová nedochází 
k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů. Návrhem územního 
plánu však dochází k rozvoji těžkého průmyslu o 
rozloze 103,5 ha, které mohou ovlivňovat okolní 
zástavbu a obyvatelstvo. Proto toto vyhodnocení 
požaduje z návrhu územního plánu vyjmutí 
rozvojových ploch BV – Z50 a OM – Z51, které se 
nacházejí v blízkosti navržené průmyslové zóny a 
je potenciálně ohroženo zvýšeným imisním 
zatížením, pachem a hlukem ze stávajících i 
navržených zdrojů znečištění. 

Krajina 
Rozvojové záměry, které mohou významně 
ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační opatření.  

Navržená průmyslová zóna Dolní Rychnov – 
Silvestr je součástí rozvojové osy republikového 
významu OS7, kde je umožněno intenzivnější 
využití území pro zachování přírodních hodnot 
mimo tyto rozvojové osy. Vzhledem k charakteru 
území a navazujícím plochám výroby je 
uvažovaný záměr přijatelný a jeho umístění je 
v nekonfliktní lokalitě z hlediska zachování 
krajinných hodnot. 

Preferování efektivního využívání zastavěného 
území (využitím nezastavěných ploch a ploch 

Průmyslová zóna je navržena částečně jako 
přestavba plochy brownfield bývalého 
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určených k asanaci, novým využitím objektů a 
areálů původní zástavby apod.),před 
vymezováním nových ploch v nezastavěném 
území, také vzájemným zohledněním potřeb 
rozvoje velkých měst a potřeb rozvoje obcí v 
jejich zázemí. 

vojenského areálu v návaznosti na sídlo Černý 
Mlýn. Další plochy těžké výroby využívají areál 
rekultivované výsypky Dolní Rychnov – Silvestr 
v nezastavěném území vyplňující prostor mezi 
elektrárnou Tisová a dálnicí D6. 
Navržené rozvojové plochy bydlení a 
občanského vybavení jsou vzhledem k jeho 
umístění mimo zastavěné a zastavitelné plochy 
současných sídel v konfliktu s požadavky na 
urbanistické uspořádání území. Požadovaný 
rozvoj bydlení je také v blízkosti navržené 
průmyslové zóny, kde je pravděpodobné 
ovlivnění obyvatel zápachem, hlukem a imisemi.  

Obyvatelstvo a hygiena prostředí 
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. 

Navržená průmyslová zóna Dolní Rychnov – 
Silvestr je vzhledem k současnému využití 
stávajících ploch (skládka odpadů, elektrárna 
Tisová) potenciálně vhodná k rozvoji 
elektroenergetického průmyslu (bioplynová 
stanice, solární elektrárna) a využití jako 
sekundárního zdroje výroby elektrické energie. 
Tyto záměry by měli být prioritně v rámci 
rozvojové plochy podporovány pro zajištění 
budoucí potřeby transformace 
elektroenergetického průmyslu po ukončení 
činnosti hnědouhelné elektrárny Tisová. 

Vytváření a posilování územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj a vznik nových pracovních 
příležitostí. V případě rekultivovaných a 
revitalizovaných ploch (včetně brownfields) 
preferování jejich polyfunkčního využití s 
ohledem na podmínky a požadavky okolního 
území. 

Územní plán posiluje územní podmínky pro 
hospodářský rozvoj regionu, nová pracovní místa 
a navrhuje také opatření nutná k potřebnému 
rozvoji sídel (rozvoj bydlení, občanského 
vybavení). Rozvojové průmyslové plochy je 
vhodné využít pro konkrétní záměry s vazbou na 
stávající hospodářské aktivity (skládka odpadů 
Tisová, elektrárna Tisová) tak, aby mohlo dojít 
k postupné transformaci elektroenergetického 
průmyslu. 

Využívání a revitalizace brownfields Návrh územního plánu využívá plochu 
brownfield v k.ú. Tisová – objekt bývalé vojenské 
roty pro rozvoj průmyslu v rámci průmyslové 
zóny Dolní Rychnov – Silvestr. 
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A.10 NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh územního plánu Březová navrhuje opatření, která mohou významně ovlivnit jednotlivé složky 

životního prostředí. Proto je vhodné pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území stanovit 

indikátory, na základě kterých bude sledován aktuální stav území. Na základě aktuálního stavu území 

je pak možné plánovat investice reagující na současné problémy v území. 

Indikátory životního prostředí jsou stanoveny pro ty složky životního prostředí, u kterých se 

předpokládá jejich ovlivnění (pozitivní i negativní), tj. ovzduší, voda, PUPFL, kulturní dědictví. 

Indikátory pro ostatní složky životního prostředí nejsou stanoveny, neboť se nepředpokládá jejich 

ovlivnění.  

Sledování navržených indikátorů a výsledky těchto sledování budou podkladem pro zprávu o 

uplatňování územního plánu, která vyhodnotí míru naplnění všech navržených opatření. 

Základními přímo měřitelnými ukazateli pro sledování kvality jednotlivých subsystémů životního 

prostředí jsou limity pro kvalitu ovzduší a vod. Tyto složky jsou měřeny pomocí státního systému 

monitoringu, který sleduje na měrných místech kvalitu ovzduší a vod. Výsledky těchto měření jsou 

pak zveřejňovány v ročenkách a zobrazovány na mapových serverech zabývajících se kvalitou 

životního prostředí. 

Přímé metody měření 

Kvalita ovzduší 

Limity pro kvalitu ovzduší – nařízení vlády 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 

způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

o Zdroj: ročenky ČHMÚ,  

o Jednotky: Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení (SO2, NO2, 

PM10, PM2,5, Pb, CO, Benzen) 

o Způsob monitoringu: oblasti s překročenými imisními limity – monitoring bude probíhat 

analýzou gis dat, které jsou zveřejněny na stránkách Českého hydrometeorologického 

institutu  

o Zdůvodnění výběru indikátoru: vrstva oblastí s překročenými imisními limity každoročně 

shrnuje údaje sledované na měřících stanicích a dává základní přehled o zatížení území 

imisemi  

Kvalita vod  
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Limity pro kvalitu vod – sledování stavu povrchových a podzemních vod dle zákona 254/2001 Sb., 

vypracování hydrologické a vodohospodářské bilance pro zjištění kapacity vodních zdrojů z hlediska 

množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu 

o Zdroj: www.heis.vuv.cz 

o Jednotky: množství a jakost povrchových a podzemních vod 

o Způsob monitoringu: odečtením požadovaných indikátorů z mapového serveru – stav útvarů 

povrchových vod, stav útvarů podzemních vod 

o Zdůvodnění výběru indikátoru: uvedené indikátory srozumitelnou formou definují stav 

vodních útvarů (jakost, množství) v území, na jehož základě mohou být navržena konkrétní 

opatření pro zlepšení jejich stavu. 

Počet dní s průtokem menším než dlouhodobý 355denní průtok za období 1981-2020 

o Zdroj: www.chmi.cz 

o Jednotky: m3/s-1 

o Způsob monitoringu: odečtením průtoků z evidenčního listu hlásného profilu Citice na řece 

Ohři 

o Zdůvodnění výběru indikátoru: sledování stavu minimálních průtoků umožňuje sledovat 

kolísání vodní hladiny v závislosti na ročním období a odběru povrchové vody průmyslovými 

podniky. 

Odběry povrchové vody jednotlivými sektory ekonomiky 

o Zdroj: www.heis.vuv.cz 
o Jednotky: m3 

o Způsob monitoringu: odečtením evidovaných odběrů z mapového serveru  

o Zdůvodnění výběru indikátory: sledování vlivu odběru povrchových vod na celkových 

průtocích 

Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 

o Zdroj: www.heis.vuv.cz 

o Jednotky: m3 

o Způsob monitoringu: odečtením evidovaného množství vypouštěných vod z mapového 

serveru 

o Zdůvodnění výběru indikátory: sledování vlivu množství vypouštěných vod na celkových 

průtocích 

Relativní vyjádření znečištění vypouštěného z bodových zdrojů v ukazatelích BSK5, CHSKCR a NL 

o Jednotky: index 

o Způsob monitoringu: odečtením evidovaného množství znečišťujících látek za 1 kalendářní 

rok a dlouhodobé sledování křivky vývoje množství znečišťujících látek  

o Zdůvodnění výběru indikátory: sledování vývoje znečištění v jednotlivých letech 
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Nepřímé metody sledování stavu životního prostředí jsou indikátory stanovené autorizovanou 

osobou pro sledování vlivu územního plánu na životní prostředí.   

 

Kvalita ovzduší 

 

Počet znečišťovatelů 

o Zdroj: www.chmi.cz 

o Jednotky: počet znečišťovatelů 

o Způsob monitoringu: sledování počtu stacionárních zdrojů v území 

o Zdůvodnění výběru indikátoru: sledování počtu stacionárních zdrojů v území v čase umožní 

sledovat zranitelnost území z hlediska kvality ovzduší 

 

 

PUPFL 

Vývoj defoliace porostů  

o Zdroj: www.uhul.cz 

o Jednotky: podíl porostů ohrožených defoliací lesních porostů 

o Způsob monitoringu: odečtení dat z mapového serveru a sledování vývoje defoliace v čase 

o Zdůvodnění výběru indikátoru: sledování vlivu intenzifikace průmyslové výroby na stav 

zdravotní stav lesních porostů 
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Obyvatelstvo 

Celkový počet obyvatel vystavených hluku přesahujícímu stanovené mezní hodnoty pro jednotlivé 

kategorie zdrojů hlukové zátěže 

o Zdroj: národní referenční laboratoře státního zdravotnického ústavu 
o Jednotky: počet obyvatel 
o Způsob monitoringu: přímým měřením 
o Zdůvodnění výběru indikátoru: sledování vývoje zdrojů hlučnosti 

Podíl nezaměstnanosti 

o Zdroj: www.czso.cz 
o Jednotky: podíl obyvatel evidovaných na úřadu práce 
o Způsob monitoringu: odečtením dat z veřejné databáze CZSO 
o Zdůvodnění výběru indikátoru: sledování vývoje nezaměstnanosti v čase 

 

Kulturní dědictví 

Počet vydaných povolení ve stavebních řízeních pro stavby nových objektů nebo rekonstrukci 
stávajících 

o Zdroj: stavební úřad Sokolov 
o Jednotky: počet vydaných stavebních povolení 
o Způsob monitoringu a zdůvodnění výběru indikátoru: sledování vývoje stavební činnosti 

v území 

 

A. 11 NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Požaduje se neakceptace následujících záměrů: 

Lokalita BV – Z50  a OM – Z51 

Zdůvodnění:  

Lokalita pro rozvoj bydlení byla hodnocena z hlediska předpokládaných vlivů již v roce 2016 a byla 

navržena k vyloučení z návrhu územního plánu. Důvody pro její vyřazení spočívaly především 

v blízkosti průmyslové zóny těžkého průmyslu a ve způsobu jejího vymezení, který nerespektuje 

základní urbanistické zásady požadované základními strategickými dokumenty (podpora 

suburbanizace).  Při úpravě územního plánu nebylo toto doporučení respektováno a rozvojová plocha 

v návrhu územního plánu zůstala. Další úpravy územního plánu spočívaly dále ve významném 

rozšíření průmyslové výroby v režimu těžkého průmyslu v průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr. 
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Toto vyhodnocení vlivů úpravy územního plánu na udržitelný rozvoj území hodnotí jednotlivé záměry 

a jejich možný vliv na životní prostředí správního území obce Březová.  

Rozvojová plocha BV – Z50 a OM – Z51 je hodnocena negativně především z hlediska neakceptace 

základních rozvojových priorit stanovených v republikových i krajských strategických dokumentech. 

Její umístění je totiž zcela mimo zastavěné a zastavitelné území stávajících sídel a podporuje proces 

tzv. suburbanizace – tzn. rozšiřování sídel do volné krajiny. Další nevýhodou rozvojové plochy je její 

blízkost vůči navržené průmyslové zóně, která bude zdrojem emisí, zápachu i hlučnosti. 

Zpracovatelka vyhodnocení na základě republikových i krajských priorit týkající se urbanistického 

rozvoje a na základě návaznosti rozvojových ploch pro bydlení na navrhovanou průmyslovou zónu 

shledala plochu rozvoje bydlení a občanského vybavení jako neakceptovatelnou. 

Požaduje se akceptace následujících záměrů při splnění uvedených podmínek: 

VT - Z Z34, Z35, Z44a, Z44b, Z49 

Zdůvodnění:  

Navržená průmyslová zóna Dolní Rychnov – Silvestr je dlouhodobým záměrem regionálního významu 

umístěným v republikové rozvojové ose OS7. Průmyslová zóna má postupně nahradit tradiční 

průmyslové odvětví – těžba a zpracování hnědého uhlí a poskytnout dostatek prostoru pro rozvoj 

nových odvětví průmyslu. Záměr umístění průmyslové zóny je součástí Zásad územního rozvoje a 

územní plán navrhuje další specifikaci rozvojových ploch. Navrhuje celkem 103,5 ha rozvojových 

ploch pro těžký průmysl, které mohou mít vliv na jednotlivé složky životního prostředí, a proto se 

v rámci tohoto posouzení navrhují kompenzační opatření, která umožní rozvoj průmyslu v území a 

zároveň budou minimalizovány vlivy na životní prostředí: 

- Stanovení ochranného pásma průmyslové zóny k ochraně obyvatelstva a objektů pro bydlení 

z hlediska emisí, zápachu a hlučnosti v okruhu minimálně 500m 

- v návaznosti na skládku odpadů požadovat přednostně stavby určené pro nakládání 

s odpady (třídící linky, bioplynová stanice, zařízení pro mechanicko – biologickou úpravu 

odpadů apod.) nebo zpracovávající odpady 

- v návaznosti na elektrárnu Tisovou požadovat přednostně aktivity podporující transformaci 

elektroenergetického průmyslu 

- Otevření jednotlivých průmyslových objektů podmínit hodnocení EIA 

- Schvalovací proces otevření a zprovoznění průmyslových objektů umožnit na základě 

integrovaného povolení IPPC 

- Vyžadovat použit nejlepších dostupných technologií (BAT technologií)   

Rozvoj průmyslové výroby je jednou z krajských priorit, která posílí ekonomiku oblasti a umožní 

rozvoj pracovních příležitostí v území. Posílení ekonomiky území bude mít sekundárně pozitivní vliv 

na další udržitelný rozvoj území.  
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A. 12 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 
Územní plán města Březová je vypracován po několika dílčích úpravách jako invariantní. Návrh 

územního plánu se vyvíjí od roku 2012 a prošel několika změnami. Současný návrh představuje 

maximální možnou kapacitu využití území v oblasti, kde je rozvoj území umožněn, tzn. v rámci sídel 

Březová, Rudolec a Arnoltov a v průmyslové zóně Dolní Rychnov – Silvestr. Zpracovatelka 

vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území neshledala důvod pro pořízení dalších 

variant řešení, které byly již uvažovány v předchozích variantách územního plánu a byly upraveny do 

současné maximální podoby.  Současný návrh územního plánu tedy představuje maximální možnou 

variantu využití území, která umožní především hospodářský a sociální rozvoj regionu a zachová 

udržení přírodních hodnot mimo rozvojovou osu kraje. Autorizovaná osoba dospěla k závěru, že vlivy 

na životní prostředí budou s ohledem na nutnost transformace energetiky v území nevyhnutelné. 

S ohledem na moderní technologické zázemí průmyslových podniků se však nepočítá s výrazným 

ovlivněním nebo zhoršením kvality ovzduší a dalších složek životního prostředí, především při 

realizaci všech navržených kompenzačních opatření. Ve vyhodnocení jsou sledovány nároky a dopady 

průmyslové zóny na území mimo vlastní průmyslovou zónu, které mohou ovlivnit životní prostředí 

sídel.  

Nový územní plán navrhuje rozvoj ploch pro těžký průmysl o celkové rozloze 103,5 ha, přičemž 

v poslední úpravě územního plánu navrhl rozšíření o 52ha a proto došlo k požadavku na nové 

vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj území.  Územní plán není v rámci tohoto 

dokumentu hodnocen jako celek, neboť k takovému hodnocení došlo již v roce 2016. Nové 

vyhodnocení se proto zaměřuje pouze na možné vlivy z rozvojové plochy Dolní Rychnov – Silvestr a 

také na vlivy, které může rozvojová plocha mít na navrženou rozvojovou plochu pro bydlení BV – Z50 

a OM – Z51. 

Úprava územního plánu je posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí na základě stanoviska 

z 8.1.2015. Nové stanovisko k posouzení rozšíření průmyslové zóny nebylo vydáno a ani krajským 

úřadem požadováno. Zpracovatel územního plánu však na základě požadavku Karlovarského kraje 

k rozvojové ploše Z49 přistoupil ke zpracování doplňujícího vyhodnocení územního plánu na 

udržitelný rozvoj území. Požadavek Karlovarského kraje totiž požaduje po zpracovateli vyloučení 

negativních vlivů z rozvojové plochy Z49 na sousední obce ležící mimo správní území obce Březová. 

Negativní vliv rozvojových ploch těžkého průmyslu na životní prostředí však nelze ve fázi územního 

plánu zcela vyloučit. Naopak se musí předpokládat ovlivnění sousedních sídel Citice, Dolní Rychnov a 

Sokolov. Negativní vliv musí být minimalizován na základě kompenzačních opatření, které musí být 

důsledně vyžadovány v dalších fázích územního rozvoje a s ohledem na konkrétní charakter 

rozvojových ploch. Významné negativní vlivy ploch těžkého průmyslu přesahující hranice města 

budou proto vyloučeny až na základě dalších fází projektové přípravy, která musí dbát požadavků 

navržených kompenzačních opatření. 

Výsledkem vyhodnocení je: 

• Požadavek na neakceptaci rozvojových ploch BV – Z50 a OM – Z51 

• Požadavek na akceptaci rozvojových ploch pro těžký průmysl - VT - Z Z34, Z35, Z44a, Z44b, 

Z49 při realizaci kompenzačních opatření, viz kap. A.8 
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A. 13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA  
 

Vyhodnocení přepokládaných vlivů úpravy územního plánu na životní prostředí identifikuje možné 

negativní vlivy na tyto složky životního prostředí – hluk, ovzduší, voda a PUPFL. Hodnocení bylo 

provedeno na základě současného stavu jednotlivých složek životního prostředí a předpokladu jejich 

možného ovlivnění. S ohledem na prostorové uspořádání rozvojových ploch v rámci správního 

obvodu města nelze vyloučit negativní vlivy na sousední obce, především Citice, Dolní Rychnov a 

Sokolov. Tyto negativní vlivy mohou být vyloučeny až v dalších fázích projektové přípravy, kdy bude 

znám již konkrétní záměr a charakter rozvojové plochy.  

Vyhodnocení dospělo k těmto požadavkům, které se přímo odrazí do návrhu územního plánu 

Březová: 

- Stanovení ochranného pásma v okruhu minimálně 500m od průmyslové zóny k ochraně 

obyvatelstva a objektů pro bydlení z hlediska emisí, zápachu a hlučnosti, které stanoví krajská 

hygienická stanice 

- Nepovolit rozvojovou plochu pro bydlení a občanskou vybavenost BV – Z50 a OM – Z51 

s ohledem na blízkost navržené průmyslové zóny těžkého průmyslu a přítomnosti skládky 

odpadů s emisemi metanu a produkcí zápachu 

Pro zajištění optimálního rozvoje území se dále požaduje zachování vztahu mezi stávajícími a 

rozvojovými plochami v rámci průmyslové zóny, které přispějí k postupné transformaci 

elektroenergetického průmyslu: 

- v návaznosti na skládku odpadů požadovat přednostně stavby určené pro nakládání s odpady 

(třídící linky, bioplynová stanice, zařízení pro mechanicko – biologickou úpravu odpadů 

apod.) nebo zpracovávající odpady 

- v návaznosti na elektrárnu Tisovou požadovat přednostně aktivity podporující transformaci 

elektroenergetického průmyslu 

Akceptace navržené průmyslové zóny Dolní Rychnov – Silvestr vyžaduje tato projektová opatření: 

- Požadovat zpracování báňskoznaleckého posudku, který posoudí únosnost rozvojových ploch 

umístěných v rámci poddolovaného území 

- Otevření jednotlivých průmyslových objektů podmínit hodnocení EIA 

- Schvalovací proces otevření a zprovoznění průmyslových objektů umožnit na základě 

integrovaného povolení IPPC 

- Vyžadovat použit nejlepších dostupných technologií (BAT technologií)  

 

 



Vyhodnocení vlivů                                                 Ing. Eva Řezníčková 
ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZOVÁ                                   Kolová 102, 
Na udržitelný rozvoj území                                                 357 51, Kynšperk nad Ohří 
 
 

B VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BŘEZOVÁ NA 
ÚZEMÍ NATURA 2000 
Na základě stanovisek dotčených orgánů na úseku ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad 

Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství zn. 1090/ZZ/16 ze dne 13. 04. 2016 

a Správa CHKO Slavkovský les, krajské středisko Karlovy Vary zn. SR/0588/SL/2014 - 6 ze dne 05. 05. 

2016) byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

C VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BŘEZOVÁ NA STAV 
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÁCH JEVŮ OBSAŽENÝCH 
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 
Dodatečné vyhodnocení nemění vyhodnocené vlivy územního plánu města Březová na stav a vývoj 

území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP zpracované v roce 2016. 

 

D PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH 
STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ 
Dodatečné vyhodnocení úpravy ÚP Březová nemění předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy 

v území.  

 

E VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BŘEZOVÁ 
K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Přínos ÚP jako celku ke stanoveným prioritám územního plánování je detailně popsán ve 

vyhodnocení z roku 2016 a nemění se. 

 

Zpracovatel:  
Ing. Eva Řezníčková  
Kolová 102 
357 51, Kynšperk nad Ohří 
Mob.: +402 608 538 991  
 
 
Oprávněná osoba dle § 19 odst. 7 a § 21 (písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých navazujících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Osvědčení MŽP ČR: č. j. MZP/2018/710/8500  
 
 
V Kynšperku nad Ohří dne 1.3.2021 

 


