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PREAMBULE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 
Zastupitelstvo města Sokolova, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 a ustanovení § 55 odst. 2 stavebního zákona, ustanovení § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 
vydává 

 
jako opatření obecné povahy č. .................... 

 
Změnu č. 2 Územního plánu Sokolov, 

 
který byl schválen usnesením zastupitelstva města Sokolov č. 21/14Z/2008 dne  

25. 9. 2008 a vydán opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 13. 10. 2008, 
upravený Změnou č. 1 ÚP Sokolov, která byla schválena usnesením 

č. 4/13ZM/2016 dne 16. 6. 2016 a nabyla účinnosti dne  2. 7. 2016. 
 

Změna č. 2 Územního plánu Sokolov obsahuje textovou a grafickou část. 
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I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚP 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změny v textu kapitoly 1. 
• text: „15. 5. 2016“ se mění na text: „1. 9. 2018“. 
 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A 

OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 
Změny v textu kapitoly 2. 
Nadpis kapitoly 2. se mění na: „Základní koncepce rozvoje území města a ochrana a 

rozvoj jeho hodnot“. 
Nadpis podkapitoly 2.1. se mění na: „Základní koncepce rozvoje území“. 
 
V podkapitole 2.2. Ochrana hodnot území: 
Nadpis podkapitoly 2.2.1. se mění na: „Ochrana kulturních hodnot“. 
 
Ruší se celá kapitola 2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu včetně textu. 
 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

Změny v textu kapitoly 3. 
Mění se dovětek nadpisu kap. 3. na text: „(včetně urbanistické kompozice, vymezení 

ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně)“. 

 
Nadpis podkapitoly 3.1. se mění na: „Základní urbanistická koncepce, urbanistická 

kompozice“. 
V podkapitole 3.1. Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice,  
• v části nazvané První zóna, se v první odrážce text: „severní pás podél komunikace je 

určen k zástavbě, střední zóna pro sport v zeleni“ mění na text: „severní pás podél 
komunikace je určen k zástavbě smíšené výrobní, střední zóna pro smíšené obytné 
plochy a pro sport v zeleni“. 

 
Ruší se dosavadní podkap. 3.2. Plochy stabilizované i s textem a nahrazuje se novou 

podkap. 3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití ve znění: 
 

*** začátek textu *** 
 

3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkresech  

č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – zastavěné území 
Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, v měřítcích 1 : 5 000. 

 
3.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 
Při zpracování územního plánu Sokolov byly v rámci zastavěného území a zastavitelných 

ploch použity následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
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1. Bydlení kolektivní (BK) 
2. Bydlení individuální (BI) 
3. Bydlení vesnické (BV) 
4. Rekreace kolektivní (RK) 
5. Rekreace rodinná (RR) 
6. Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) 
7. Občanské vybavení (OV) 
8. Občanské vybavení – sport (OS) 
9. Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 
10. Občanské vybavení – hřbitov (OH) 
11. Veřejná prostranství (VP) 
12. Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
13. Smíšené obytné plochy (SO) 
14. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
15. Dopravní infrastruktura – dráha (DD) 
16. Dopravní infrastruktura – parkoviště 
17. Technická infrastruktura (TI) 
18. Průmyslová výroba a skladování (PV)  
19. Smíšené výrobní plochy (SV) 
20. Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 
22. Lesní plochy (LE) 
23. Přírodní plochy (PP) 
24. Smíšené plochy nezastavěného území (SN) 
25. Těžba nerostů (TE) 
 
Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy. 
 
3.2.2. Plochy dle významu 
Při zpracování územního plánu Sokolov byly v rámci zastavěného území a zastavitelných 

ploch použity následující plochy dle významu: 
• stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím 

využitím, 
• návrhové plochy – plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím; 

zahrnují: 
- zastavitelné plochy, 
- plochy přestavby, 

• územní rezervy. 
 
Plochy jsou značeny v grafické části: 
• stabilizované plochy – plně, 
• zastavitelné plochy – dvojšrafovaně (kostkovaně) úhlopříčně; z nich plochy veřejných 

prostranství hustěji, 
• plochy přestavby – plně s vodorovným šrafováním, 
• územní rezervy – obalovou čarou. 
 

*** konec textu *** 
 
V podkapitole 3.3. Plochy přestavby,  
v podkapitole 3.3.1. Bydlení: 
• se v odstavci uvozeném textem: „BK 5“ ruší text: „(bytové domy).“, 
• se ruší text: „BK 3: Plocha je určena k přestavbě z podnikatelských ploch na plochy pro 

bytové domy. Výstavba domů bude realizována jako městská řadová s dodržením 
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stávající uliční čáry a výšky okolní zástavby.“, 
• se v odstavci uvozeném textem: „BI 16“ ruší slovo „klubovny“ a text: „Provedení 

staveb v ploše je limitováno umístěním v poddolovaném území.“ 
 
V podkapitole 3.3.2. Občanské vybavení: 
• se v odstavci uvozeném textem: „OV 1“ ruší text: „dnešního autobusového nádraží, 

která bude po jeho vymístění“ a nahrazuje se textem: „bývalého autobusového 
nádraží, která je“, 

• se v odstavci uvozeném textem: „OV 15“ ruší text: „Provedení staveb v ploše je 
limitováno umístěním v poddolovaném území.“ 

 
V podkapitole 3.3.3. Smíšené obytné plochy: 
• ruší se celá kapitola a nahrazuje se textem: 
 

*** začátek textu *** 
 

SO 1: Plocha je určena k dostavbě po asanaci území. Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. TS a o.p. parovodu. 

SO 3: Plochy po asanaci skladového areálu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. 
kabelu VN a o.p. parovodu. 

SO 16 část (zbylá část je zastavitelná plocha): Plocha nevyužitého zemědělského areálu 
v Hruškové. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci. Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. silnice a o.p. dálkového telefonního kabelu. 

SO 18: Plochy bývalé školy. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. vodovodu, o.p. 
TS a plynovodu NTL. 

SO 19: Výstavba domů bude realizována jako městská řadová s dodržením stávající 
uliční čáry a výšky okolní zástavby. 

SO 22: Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. TS a o.p. plynovodu NTL. 
SO 23: Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. vodovodu, o.p. TS, o.p. parovodu a 

o.p. plynovodu NTL. 
SO 25: Plocha je určena k přestavbě z pozemku základní školy na plochu pro bytové 

nebo rodinné domy. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 
Lobezského potoka, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace, o.p. TS a o.p. parovodu. 

 
*** konec textu *** 

 
V podkapitole 3.3.4. Dopravní infrastruktura se ruší dosavadní text a nahrazuje se 

textem: 
*** začátek textu *** 

 
Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP) 
 
DP 8: Parkoviště pro plochu OV 1. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 

záplavovým územím Q100, Q20 a Q5 Ohře. 
DP 26: Plocha v ul. Nádražní, přestavba z ploch dráhy. Umístění staveb v ploše je 

limitováno záplavovým územím Q100 Ohře, o.p. dráhy, o.p. vodovodu, o.p. TS a o.p. 
plynovodu STL. 

DP 27: Plocha v ul. Nádražní, přestavba z ploch dráhy. Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. dráhy a o.p. plynovodu STL. 

 
*** konec textu *** 

 



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Návrh Změny ÚP – Textová část Změny ÚP 9

V podkapitole 3.3.5. Smíšené výrobní plochy se ruší dosavadní text a nahrazuje se textem 
ve znění: 

*** začátek textu *** 
 
SV 1 část (zbylá část je zastavitelná plocha): Podmínkou zástavby plochy je asanace 

ploch řadových garáží v lokalitě Jižní lom. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. 
železnice, o.p. VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa, záplavovým územím Q100 Ohře. a 
hranicí plochy pro NRBK K40 nivní. 

SV 10: Podmínkou zástavby plochy je asanace skladových železničních objektů při 
silnici do Královského Poříčí. Umístění staveb v ploše je limitováno havarijní zónou 
chemičky, o.p. silnice a o.p. železnice a záplavovým územím Q100 Ohře. 

SV 14: Přestavba z bývalých ploch dráhy, s možnou asanací stávajících objektů. 
Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 Ohře, o.p. dráhy, o.p. 
kanalizace a o.p. plynovodu STL. 

*** konec textu *** 
 
V podkapitole 3.4. Zastavitelné plochy,  
v podkapitole 3.4.1. Bydlení: 
• se v odstavci uvozeném textem: „BK 1“ ruší text: „je navržena k dostavbě bytovými 

domy, případně v kombinaci s obchodním parterem“ a předcházející čárka, 
• se ruší texty: „BI 5: Zástavba volné parcely ve východní části Šenveru u řadových 

garáží. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. železnice.“ a „BI 7: Zástavba 
proluky v ul. K. H. Borovského pod nemocnicí. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. VN kabelu, o.p. telefon. kabelu, o.p. parovodu a záplavovým územím Q100 
Ohře.“, 

• se za odstavec uvozený textem: „BI 17“ vkládá text: 
„BI 18: Zástavba proluky pro umístění rodinného domu. 
BI 19: Zástavba plochy veřejné zeleně rodinnými domy. Umístění případných staveb 

v ploše je limitováno o.p. vodovodu a o.p. parovodu.“. 
 
V podkapitole 3.4.2. Rekreace: 
• se v odstavci uvozeném textem: „RK 1“ ruší text: „(plochy na stanování, přechodné 

ubytování, stravování a obchod a služby spojené se sportem, např. půjčovna 
sportovního vybavení)“, 

• se v odstavci uvozeném textem: „RK 2“ ruší text: „navrženy podobné aktivity, jako na 
severním břehu – pláže, sportoviště, skluzavky, stravování, apod. Je zde rovněž 
možnost realizace kempu“ a předcházející čárka, 

• se v odstavci uvozeném textem: „RZ 1“ ruší text: „Plocha pro rekreační zahrádku 
v proluce. Provedení staveb v ploše je limitováno umístěním v poddolovaném 
území.“, 

• se v odstavci uvozeném textem: „RZ 2“ ruší text: „Provedení staveb v ploše je 
limitováno umístěním v poddolovaném území.“, 

• se za odstavec uvozený textem: „RZ 2“ vkládá text: 
„RZ 3: Rozšíření stávající zahrádkové osady severním směrem. Bude zachován stávající 

přístup na pozemky účelovou komunikací podél stávajícího oplocení. Umístění 
případných staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, o.p. vodovodu, o.p. VN a 
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.“. 

 
V podkapitole 3.4.3. Občanské vybavení: 
• ruší se celá kapitola a nahrazuje se textem: 
 

*** začátek textu *** 



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Návrh Změny ÚP – Textová část Změny ÚP 10

Občanské vybavení (OV) 
 
OV 3: Plocha mezi jižním obchvatem města a lokalitou Gsteinigt. Umístění staveb 

v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. lesa, o.p. VN, o.p. kabelu VN a o.p. parovodu, o.p. 
sdělovacího vedení. 

OV 5: Při úpravě centrálního prostoru sídliště Michal bude realizováno několik menších 
objektů, zbylá část plochy zůstane pro zeleň. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p 
teplovodu. 

OV 6: Na ploše zeleně severně od rekreačního areálu Michal je navržena výstavba 
doprovodných aktivit k rekreačnímu areálu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN. 

OV 7: Plocha jižně od navrženého rekreačního areálu RK 2. Navržena výstavba 
doprovodných aktivit k rekreačnímu areálu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, 
o.p. VVN a o.p. VN. 

OV 8: Umístění staveb v ploše je limitováno bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. VN, 
o.p. VVN 110 kV. 

OV 9: Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, bezp. pásmem VTL plynovodu, 
o.p. VN, o.p. VVN 110 kV a o.p. sdělovacího vedení. 

OV 10: Plocha pro výstavbu rozhledny na ploše lesa. Přístup pro pěší je třeba zajistit po 
účelové komunikaci, která vyřeší prostorové křížení s nadzemním vedením teplovodu. 

OV 11: Plocha mezi Lobezským potokem a ulicí Lipovou. Umístění staveb v ploše je 
limitováno hranicí plochy pro LBK, pásmem při správě vodního toku a hranicí záplavového 
území Q100 Lobezského potoka. 

OV 12: Plocha na okraji sídliště Michal, s návazností na ul. K. H. Borovského. Umístění 
případných staveb v ploše je limitováno o.p. VVN a VN, bezp. pásmem VTL plynu a o.p. 
lesa. 

OV 13: Plocha pro vybavení sportovně rekreačního areálu Bohemia. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. chemičky. 

OV 14: Plocha pro vybavení sportovně rekreačního areálu Bohemia. 
 
Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 
 
OZ 3: Severní svahy Městské hory mezi nemocnicí, ul. K. H. Borovského a hřbitovem. 

Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN kabelu, o.p. TS a o.p. parovodu. 
OZ 4: Plocha lesního půdního fondu v lokalitě Antonín mezi zástavbou a lesem Antonín. 

Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN, o.p. parovodu, o.p. lesa, hranicí plochy RBC 
Antonín a navrženým  
o.p. silnice. 

 
Hřbitov (OH) 
 
OH 1: Plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova. Umístění staveb v ploše je limitováno 

o.p. parovodu a o.p. sdělovacího vedení. 
OH 2: Plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova. 
 

*** konec textu *** 
 

V podkapitole 3.4.4. Veřejná prostranství, sídelní zeleň: 
• se v odstavci uvozeném textem: „VP 4“ na závěr doplňuje text: „Umístění staveb 

v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 Lobezského potoka.“, 
• se ruší text: „VP 8: Plocha v lokalitě Jižní lom, je určena jako pěší trasa a cyklotrasa, 

navazující na pěší lávku přes Ohři a dále pokračuje přes Jižní lom a pěší lávkou přes 
silnici a železnici směrem na budoucí jezero Medard. Trasa vyřeší překonání 
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stávajícího vedení parovodu.“, 
• se v odstavci uvozeném textem: „VP 9“ na závěr doplňuje text: „Umístění staveb 

v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 Ohře.“, 
• se v odstavci uvozeném textem: „VP 12“ slovo „umístení“ mění na text: „umístění“, 
• se za odstavec uvozený textem: „VP 12“ vkládá text: „VP 13: Plocha je určena jako 

prostranství pro umístění točny v sídle Hrušková.“, 
• se ruší text: „VZ 3: Plocha zeleně v lokalitě Gsteinigt. Umístění případných staveb 

v ploše je limitováno o.p. VN, o.p. lesa.“. 
 
V podkapitole 3.4.5. Smíšené obytné plochy: 
• ruší se celá kapitola a nahrazuje se textem: 
 

*** začátek textu *** 
Smíšené obytné plochy (SO)  
 
SO 4: Plochy v lokalitě Vítězná.  
SO 5: Plochy severně od jižního obchvatu města. Umístění staveb v ploše je limitováno 

o.p. silnice a o.p. parovodu a o.p. plynovodu NTL. 
SO 6: Plochy severně od jižního obchvatu města. Umístění staveb v ploše je limitováno 

bezp. pásmem VTL plynovodu a jeho RS, o.p. kabelu VN a TS, o.p. silnice a o.p. lesa. 
SO 9: Plocha u jižního obchvatu města. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. 

kabelu VN, o.p. silnice a o.p. lesa. 
SO 10: Plocha na západním okraji m.č. Ovčárna, u jižního obchvatu města. Umístění 

staveb v ploše je limitováno o.p. telefonního kabelu a o.p. lesa. 
SO 11: Plocha jihozápadně od mateřské školy u ulice Křižíkovy. Umístění staveb v ploše 

je limitováno o.p. kabelu VN a o.p. parovodu.  
SO 12: Plocha podél ul. K. H. Borovského na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je 

limitováno o.p. parovodu. 
SO 13: Plocha mezi Kauflandem a bytovým domem u silnice na Těšovice a  

ul. K. H. Borovského. Umístění staveb v ploše je limitováno bezp. pásmem VTL plynu a  
o.p. parovodu. 

SO 16 část (zbylá část je plocha přestavby): Plocha ZPF v Hruškové. Přístup bude 
zajištěn po stávající komunikaci. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. 
dálkového sdělovacího vedení. 

SO 17: Plocha pro případnou výstavbu na Novině. Umístění staveb v ploše je limitováno 
o.p. TS. Památný strom bude respektován jako nezastavěné území. 

SO 20: Plocha na Jižním lomu. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, 
záplavovým územím Q100 Ohře a trasou parovodu. Bude respektován jako nezastavitelný 
sousedící NRBK K40. 

SO 21: Zástavba proluky v ul. K. H. Borovského pod nemocnicí. Umístění staveb v ploše 
je limitováno o.p. VN kabelu, o.p. telefon. kabelu, o.p. parovodu.  

SO 26: Plocha v ul. Lipové. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa. 
 

*** konec textu *** 
 
V podkapitole 3.4.6. Dopravní infrastruktura: 
• se ruší dosavadní text a nahrazuje s textem: 
 

*** začátek textu *** 
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Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
 
DK 3: Plocha pro dokončení přeložky silnice II/210, zahrnuje přemostění Svatavy a ul. 

Citické. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým územím Q100 Ohře. 
DK 8: Plocha pro propojení stávajícího parkoviště v lokalitě Michal s účelovou 

komunikací vedoucí k navržené průmyslové zóně, obsluha plochy OV 6. 
DK 9: Plocha pro přestavbu stávající křižovatky ul. Spartakiádní, odstranění bodové 

závady. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. vodovodu, o.p. plynovodu NTL. 
 
Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP) 
 
DP 1: Plocha na Šenvertě. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci 

návrhového veřejného prostranství VP 2. 
DP 2: Plocha na Šenvertě. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. VN. 
DP 6: Doplnění plochy u sportovního areálu Baník, jižní vstup. Přístup po komunikaci 

veřejného prostranství VP 4. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. lesa. 
DP 7: Plocha na okraji sídliště Michal, s návazností na  

ul. K. H. Borovského. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. VVN a VN, 
kabelu VN, bezp. pásmem VTL plynu a STL plynu, o.p. vodovodu a o.p. lesa. 

DP 9: Plocha pro areál lesoparku OZ 4. Umístění případných staveb v ploše je 
limitováno o.p. lesa, o.p. VN, a navrženým o.p. parovodu. 

DP 12: Plocha za hřbitovem. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. 
parovodu. 

DP 13: Plocha u Lobezského potoka. Rozsah plochy bude respektovat sousedící lokální 
biokoridor. Umístění případných staveb v ploše je limitováno zaplavovaným územím Q100, 
Q20 a Q5 Lobezského potoka. 

DP 14: Plocha na sídlišti Michal – jih. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 
o.p. kanalizace a bezp. pásmem VTL plynu. 

DP 15: Plocha v ul. Boženy Němcové. 
DP 16: Plocha u 1. ZŠ. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN a pásmem 

při správě vodního toku. 
DP 17: Rozšíření stávajícího parkoviště u Domu dětí a mládeže. 
DP 18: Plocha ve Slavíčkově ul. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 

ochrannými pásmy kabelu VN, parovodu, teplovodu, vodovodu, plynovodu NTL. 
DP 19: Plocha v ul. Slovenská. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 

ochrannými pásmy vodovodu a kanalizace. 
DP 20: Plocha mezi ul. K. H. Borovského a ul. Tovární. Do této lokality budou 

vymístěny garáže z míst u vstupu do areálu chemičky. Umístění staveb v ploše je limitováno 
havarijní zónou chemičky, o.p. chemičky, o.p. parovodu a o.p. lesa.  

DP 21: Plocha na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. parovodu, 
o.p. teplovodu, o.p. sdělovacího kabelu a o.p. TS. 

DP 22: Plocha na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. vodovodu, 
o.p. NTL plynu. 

DP 23: Plocha na sídlišti Michal. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. teplovodu, 
o.p. kanalizace. 

DP 24: Plocha v ul. Vítězná. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 
ochrannými pásmy parovodu, vodovodu, plynovodu NTL a o.p. TS. 

DP 25: Plocha v ul. Závodu Míru. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 
ochrannými pásmy kabelu VN, parovodu, vodovodu a o.p. TS. 

DP 28: Plocha v ul. Křížová a Komenského. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. 
kanalizace. 

DP 29: Plocha v ul. Zámecká. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kanalizace. 
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DP 30: Plocha v ul. Nábřežní. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým 
územím Q100 Ohře. 

DP 31: Plocha v ul. Pionýrů. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. 
vodovodu. 

DP 32: Plocha v ul. Jiřího z Poděbrad. 
DP 33: Plocha u areálu Policie ČR. 
DP 34: Plocha u areálu Policie ČR. Umístění případných staveb v ploše je limitováno 

o.p. vodovodu, o.p. TS. 
DP 35: Plocha v ul. Spartakiádní. 
DP 36: Plocha v ul. Heyrovského. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. 

parovodu. 
DP 37: Plocha u Tesca. 
DP 38: Plocha v ul. M. Majerové. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. 

kanalizace, o.p. TS a plynovodu NTL. 
DP 39: Plocha v ul. M. Majerové. 
DP 40: Plocha v ul. Závodu míru. 
DP 41: Plocha v ul. Mánesově. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. 

lesa, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace, o.p. VN a plynovodu NTL. 
DP 42: Plocha v ul. Slavíčkově. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. vodovodu, 

o.p. plynovodu NTL. 
DP 43: Plocha v ul. Slavíčkově. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. vodovodu, 

o.p. kanalizace, o.p. plynovodu NTL. 
DP 44: Plocha v ul. Slavíčkově. Umístění případných staveb v ploše je limitováno o.p. 

lesa, o.p. VN. 
 

*** konec textu *** 
 
V podkapitole 3.4.7. Technická infrastruktura: 
• se v odstavci uvozeném textem: „TI 1“ ruší text: „Provedení staveb v ploše je 

limitováno umístěním v poddolovaném území.“, 
• se v odstavci uvozeném textem: „TI 2“ ruší text: „Provedení staveb v ploše je 

limitováno umístěním v poddolovaném území.“. 
 
V podkapitole 3.4.8. Výroba a skladování: 
• se za odstavec uvozený textem: „PV 2“ vkládá text: 
„PV 3: Plocha se vymezuje pro rozvoj stávajícího areálu chemičky. Plocha bude 

vymezena tak, aby byl zachován pás zeleně pro nadregionální biokoridor – trasu nivní, 
min. šíře 40 m. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, záplavovým územím 
Q100 Ohře, o.p. vlečky a bezpečnostním pásmem VTL plynovodu. 

PV 4: Plocha v ul. Citické. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, o.p. 
vodovodu.“ 

 
V podkapitole 3.4.9. Smíšené výrobní plochy: 
• se ruší dosavadní text a nahrazuje s textem: 
 

*** začátek textu *** 
Smíšené výrobní plochy (SV) 
 
SV 1 část (zbylá část je plocha přestavby): Plocha v lokalitě Jižní lom. Umístění staveb 

v ploše je limitováno o.p. železnice, o.p. VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa a hranicí 
plochy pro NRBK K40 nivní.  

SV 2: Plocha v lokalitě Jižní lom. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým 



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Návrh Změny ÚP – Textová část Změny ÚP 14

územím Q100 Ohře, o.p. železnice, o.p. VN, o.p. telefonního kabelu, o.p. parovodu, o.p. lesa, 
hranicí plochy pro NRBK K40 nivní a navrženými o.p. silnice, o.p. VN. 

SV 4: Plocha v proluce průmyslové zóny Sokolov – Dolní Rychnov. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VN, o.p. parovodu a o.p. lesa. 

SV 5: Plocha severně od ul. K. H. Borovského u stávající čerpací stanice pohonných 
hmot. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, bezp. pásmem VTL plynovodu,  
o.p. telefonního kabelu, o.p. lesa a navrženými o.p. dálnice a o.p. VTL plynu. 

SV 6: Plocha v lokalitě mezi silnicí D6, II/210 a slepou místní komunikací. Území je 
zatíženo trasami inženýrských sítí, které bude třeba respektovat nebo zajistit přeložení sítě. 
Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu a 
navrženými o.p. dálnice a o.p. kanalizace. 

SV 7: Plocha mezi obytnou zástavbou Ovčárny a silnicí D6. Umístění staveb v ploše je 
limitováno o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu a navrženým o.p. dálnice. 

SV 8: Plocha v lokalitě mezi silnicí D6, II/210 a slepou místní komunikací. Oddělena od 
plochy SV 9 navrženou trasou lokálního biokoridoru se situovaným lokálním biocentrem, 
které je třeba respektovat. Území je zatíženo trasami inženýrských sítí, které bude třeba 
respektovat nebo zajistit přeložení sítě. Umístění staveb v ploše je limitováno  
o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. telefonního kabelu, hranicí plochy 
pro LBK a LBC a navrženými o.p. dálnice, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace, o.p. VTL plynu a 
RS a o.p. VN a TS. 

SV 9: Plocha v lokalitě mezi silnicí D6, II/210 a slepou místní komunikací. Oddělena od 
plochy SV 8 navrženou trasou lokálního biokoridoru se situovaným lokálním biocentrem, 
které je třeba respektovat. Území je zatíženo trasami inženýrských sítí, které bude třeba 
respektovat nebo zajistit přeložení sítě. Umístění staveb v ploše je limitováno  
o.p. silnice, o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu, o.p. telefonního kabelu, hranicí plochy 
pro LBC a navrženými o.p. dálnice, o.p. kanalizace a o.p. VN. 

SV 12: Lokalita v ul. Halasově. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. lesa, o.p. 
televizního převaděče a o.p. vodovodního přivaděče. 

SV 13: Plocha v proluce mezi stávajícími plochami průmyslové zóny. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. VN a parovodem. 

SV 15: Plocha na předpolí vyřazeného mostu přes Svatavu. Umístění staveb v ploše je 
limitováno pásmem při správě vodního toku, záplavovým územím Q100 Svatavy, o.p. silnice, 
o.p. dráhy, o.p. vodovodu a o.p. plynovodu STL. 

SV 16: Plocha v proluce mezi plochami SV 8, SV 9. Umístění případných staveb v ploše 
je limitováno o.p. dálnice, o.p. vodovodu, o.p. VN a bezpečnostním pásmem VTL plynovodu 
a navrženým koridorem VVN. 

*** konec textu *** 
 
Ruší se dosavadní podkap. 3.5. Územní rezervy i s textem a nahrazuje se novou kapitolou 

3.5. Systém sídelní zeleně ve znění: 
 

*** začátek textu *** 
 

3.5. Systém sídelní zeleně 
Zastavěné území Sokolova disponuje významnými stávajícími plochami sídelní zeleně. 

Významný pro charakter města jsou: zeleň podél Ohře, zeleň podél Lobezského potoka, 
Husovy sady, svahy kolem ul. K. H. Borovského, pásy veřejné zeleně propojující plochy 
bytových domů a občanské vybavenosti a areál Bohemia. 

Jsou reprezentován plochami zahrnutými v rámci různých ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

• Stávající sídelní zeleň veřejně přístupná je vymezena plochami, zařazenými do 
Veřejných prostranství – zeleň (VZ), Občanského vybavení – sport v zeleni (OZ), 
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Lesní plochy (LE) v zastavěném území a částečně plochami Veřejná prostranství (VP) 
v rozsahu mimo plochu vlastních komunikací. 

• Stávající sídelní zeleň vyhrazená a soukromá je reprezentována zahradami u rodinných 
domů (v rámci ploch BI, BV), u ploch rekreace (v rámci ploch RK, RR, RZ), 
plochami zeleně na pozemcích bytových domů (v rámci ploch BK) a na pozemcích 
občanského vybavení (v rámci ploch OV, OS a OH). 

 
Systém sídelní zeleně bude doplněn následujícími plochami: 
OZ 3 – severní svahy Městské hory, určena pro rekreační zeleň, dětská hřiště, příp. zimní 

sportovní aktivity. 
OZ 4 – plocha v lokalitě Antonín určena pro rekreační zeleň, pěší turistiku, sport a 

vzdělání (např. naučná stezka, altánky, informační tabule, hřiště apod.). 
VZ 1 – plocha veřejné zeleně v rámci území Husitská – Vítězná – II/210.  
VZ 2 – plochy zeleně v rámci území Husitská – Vítězná – II/210. 
VZ 4 – plocha ochranné zeleně v území Husitská – Vítězná – II/210, oddělí hřiště od 

jižního obchvatu města. 
 
V Hruškové je sídelní zeleň reprezentována převážně plochami veřejné zeleně (plochy 

Veřejná prostranství – zeleň (VZ) a plochy Veřejná prostranství (VP) v rozsahu mimo plochu 
vlastních komunikací) a plochami soukromé zeleně zahrad u rodinných domů. 

 
Při rozhodování v území je nezbytné dbát o to, aby v rámci ploch s rozdílným způsobem 

využití, jejichž hlavní využití není určen pro zeleň, kde se však plochy veřejně přístupné 
zeleně nacházejí, byly tyto plochy zeleně zachovány a po dožití obnoveny. 

 
*** konec textu *** 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití) 

Změny v textu kapitoly 4. 
Mění se dovětek nadpisu kap. 4. na text: „(včetně podmínek pro její umísťování, 

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek 
pro jejich využití)“. 

 
V podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura, 
v podkapitole 4.1.1. Silniční síť: 
• se ruší odstavec uvozený textem: „Silnice II/210 – plocha DK 3“ a nahrazuje se textem: 
 

*** začátek textu *** 
Silnice II/210 – plocha DK 3: Dokončení přeložky sil. II/210 v kategorii S 9,5 jako 

západní obchvat města. Trasa zahrnuje přemostění sil. III/21029 na Citice (včetně 
křižovatkové větve), přemostění železnice a řeky Svatavy. Napojení na stávající sil. II/210 je 
řešeno do stávající okružní křižovatky u obce Svatava. 

 
*** konec textu *** 

 
V podkapitole 4.1.3. Pěší a cykloturistická doprava: 
• se ruší odrážka s textem: „v ploše VP 8: Výstavba komunikace pro pěší a cyklisty 

v lokalitě Jižní lom včetně přemostění sil. III/21029 (Citice) a hlavní žel. tratě, pro 
podchod přeložky sil. II/210 bude využito objektu této přeložky (DK 3).“, 
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• se v odstavci uvozeném textem: „CY 2“ za text: „přes Ohři“ vkládá text: „po 
Krejcarově lávce“; text: „v rámci ploch OZ 1 a SV 2“ se nahrazuje textem: „v rámci 
plochy SV 2“, 

• se v odstavci uvozeném textem: „CY 11“ před text: „vodácké tábořiště RK 1“ vkládá 
text: „most silnice č. II/210 a“. 

 
V podkapitole 4.1.6. Doprava v klidu: 
• se ruší dosavadní text a nahrazuje se textem: „K výstavbě se určují plochy DP 1, DP 2, 

DP 6 až DP 9, DP 12 až DP 44 k doplnění potřeb území. Parkování a odstavování 
vozidel je dále umožněno v rámci ploch Veřejná prostranství (VP) při náležité 
organizaci dopravy.“ 

 
V podkapitole 4.2. Technická infrastruktura, 
v podkapitole 4.2.1. Vodní hospodářství: 
• se v odstavci uvozeném textem: „Odkanalizování návrhových ploch“ text: „SV 1, SV 2, 

OZ 1“ mění na text: „SV 1, SV 2“. 
 
V podkapitole 4.2.2. Zásobování elektrickou energií: 
• za text: „TI 1, TI 2“ se vkládá text: „(E11)“, 
• za text: „Vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov – TR Vernéřov“ se vkládá text: 

„(E04)“, 
• za text: „Vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov – TR Přeštice“ se vkládá text: 

„(E06)“, 
• za text: „(E06)“ se doplňuje nová odrážka s textem: „Vedení 2× 110 kV, TR Vítkov – 

TR Jindřichov (E12)“. 
 
V podkapitole 4.2.4. Zásobování teplem: 
• se ve druhém odstavci text: „nové trasy teplovodů z Elektrárny Tisová Sokolov – 

Březová a Dolní Rychnov“ nahrazuje textem: „nové trasy teplovodů z Elektrárny 
Tisová Sokolov – Březová T06 (s prodloužením do průmyslové zóny PV 1 a PV 2) a 
Sokolov – Dolní Rychnov T07“. 

 
V podkapitole 4.2.6. 4.2.6. Nakládání s odpady: 
• se ruší text: „Jako návrhová plocha pro sběr a likvidaci odpadu je zařazena plocha SV 

11 – sběrný dvůr.“ 
 
V podkapitole 4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury: 
• se ruší text: „OZ 1: Centrální plocha Jižního lomu, plochy pro sport, pěší komunikace a 

cyklostezky.“ 
 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 
podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně) 

Změny v textu kapitoly 5. 
Mění se dovětek nadpisu kap. 5. na text: „(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního 
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany 
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně)“. 
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Za podkap. 5.1. se vkládá nová podkap. 5.2. ve znění: 
 

*** začátek textu *** 
 

5.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
Plochy s rozdílným způsobem využití a dle významu jsou zobrazeny ve výkresech  

č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – zastavěné území 
Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, v měřítcích 1 : 5 000. 

 
5.2.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 
Při zpracování územního plánu Sokolov byly v rámci nezastavěného území použity 

následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
12. Veřejná prostranství – zeleň (VZ)  
14. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
15. Dopravní infrastruktura – dráha (DD) 
16. Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP) 
17. Technická infrastruktura (TI) 
20. Vodní a vodohospodářské plochy (VH)  
21. Zemědělské plochy (ZO, ZT) 

• orná půda ZO 
• trvalé travní porosty ZT 

22. Lesní plochy (LE) 
23. Přírodní plochy (PP) 
24. Smíšené plochy nezastavěného území (SN) 
25. Těžba nerostů (TE) 
 
Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy. 
 
5.2.2. Plochy dle významu 
Při zpracování územního plánu Sokolov byly v rámci nezastavěného území použity 

plochy dle významu:  
• stabilizované plochy 
• plochy změn v krajině. 
 

*** konec textu *** 
 
Dosavadní podkapitola 5.2. Těžba nerostných surovin a rekultivace se nově označuje 5.3. 

Dobývání ložisek nerostných surovin. 
 
Dosavadní podkapitola 5.3. Územní systém ekologické stability se nově označuje 5.4. 
 
V podkap. 5.3. Územní systém ekologické stability: 
• se v odstavci uvozeném textem: „RBC 1169 Antonín“ ruší dosavadní text a nahrazuje 

se textem: 
„RBC 1169 Antonín, navržené, 9,06 ha, k.ú. Sokolov.  
Břehy řeky Ohře. Převážná část RBC vymezena mimo řešené území (k.ú. Citice, k.ú. 

Čistá u Svatavy). Opatření: zachovat stávající charakter vodního toku s břehovými 
porosty.“ 

• se v odstavci uvozeném textem: „LBK 5“ ruší dosavadní text a nahrazuje se textem: 
„LBK 5 (spojuje prvky ÚSES mimo řešené území), navržený, délka 375 m, k.ú. 

Vítkov. 
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Pás olší a vrb podél občasné vodoteče a po tělese býv. vlečky, s dvojím křížením ul. 
Staré Březovské. Opatření: zachovat porosty dřevin, likvidovat bolševník, dílčí 
obnova vodního režimu.“, 

• ruší se text:  
„LBC 8 U rozvodny, navržené, 3,07 ha, k.ú. Vítkov. Louky částečně odvodňované, 
pás dřevin (bříza, dub, jíva, osika, jeřáb) na západě, ohroženo bolševníkem. Opatření: 
výsadba remízku (dub, borovice, líska, lípa), odkrýt odvodnění, likvidace bolševníku, 
louky lze extenzivně sklízet.“. 

 
Dosavadní podkapitola 5.4. Plochy v krajině s navrženou změnou využití se nově 

označuje 5.5. Plochy změn v krajině. 
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)) 

Změny v textu kapitoly 6. 
Mění se dovětek nadpisu kap. 6. na text: „(s určením převažujícího účelu využití (hlavní 

využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití))“. 

 
Text podkapitoly 6.1. Společná ustanovení se ruší a nahrazuje textem novým: 
 

*** začátek textu *** 
 

V území řešeném územním plánem Sokolov je možno umisťovat stavby a zařízení, 
povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve 
smyslu stavebního zákona jen v souladu s následujícími ustanoveními. 

Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve 
výkrese ve výkresech č. A2a. Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000 a č. A2b. Hlavní výkres – 
zastavěné území Sokolov a č. A2c. Hlavní výkres – zastavěné území Hrušková a Novina, 
v měřítcích 1 : 5 000. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace územního plánu 
odpovídá značení ve výkrese. 

Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné, 
nepřípustné, případně podmínečně přípustné využití a pravidla pro uspořádání území.  

Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, 
příp. jejich změn. Změny v území, které vymezené škále hlavních, přípustných nebo 
podmíněně přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty, které 
vymezené škále hlavních, přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají,  
jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném využití provádět 
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pouze udržovací práce, nebo může být změněno jejich využití na takové, které vymezené 
škále přípustných nebo podmíněně přípustných využití odpovídá. Nové stavby, které 
vymezenému využití neodpovídají, jsou nepřípustné. 

 
A) Celé území 
A1) Definice pojmů 
Pro účely tohoto územního plánu se definují: 
 • stavby pro maloobchod – do 1000 m2 plochy pozemku pro budovu obchodního 

prodeje; 
 • stavby pro velkoobchod – nad 1000 m2 plochy pozemku pro budovu obchodního 

prodeje; 
• parkovací a odstavná stání (v souladu s ČSN 736056) – plocha určená pro parkování 
nebo odstavení jednoho vozidla; stání může být přístupné přímo z komunikace; 
• parkoviště (v souladu s ČSN 736056) – prostor pro parkování vozidel na samostatné 
ploše oddělené od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá 
parkovací stání. 

 
B) Zastavěné území a zastavitelné plochy 
 
B1) Umísťování staveb vedlejších, veřejných prostranství, dopravní a technické 

infrastruktury a zeleně je možné v tomto rozsahu (při dodržení stanoveného min. % zeleně): 
 
a) Ve všech druzích ploch: 

• komunikace místní, účelové, cyklistické a pěší, 
• sítě a koncová zařízení technické infrastruktury, 
• veřejná prostranství,  
• veřejná a ochranná zeleň, 
• oplocení – s výjimkou pozemních komunikací (DK), dráhy (DD), aktivní zóny 

záplavového území a ploch pro ÚSES. 
 
b) V plochách bydlení kolektivního (BK), individuálního (BI), vesnického (BV), 

v plochách rekreace rodinné (RR) a v plochách smíšených obytných (SO): 
• hospodářské stavby pro samozásobitelství  (např. stavby pro chov drobného 

hospodářského zvířectva, kůlny, skleníky), domácí dílny – s výjimkou aktivní zóny 
záplavového území,  

• pergoly, altány, bazény, apod. – s výjimkou aktivní zóny záplavového území,  
• související dopravní a technická infrastruktura (např. garáže, odstavná a parkovací 

stání, účelové komunikace, studny, domovní ČOV apod.),  
• dvůr, zahrada hospodářská i zahrada okrasná. 

 
c) V plochách rekreace v zahrádkových koloniích (RZ) a v plochách transformace 

z ploch zahrádek na plochy BI 1, BI 9, BI 10: 
• hospodářské stavby, pergoly, altány do 25 m2 – s výjimkou aktivní zóny 

záplavového území,  
• související dopravní a technická infrastruktura mimo garáže (např. odstavná a 

parkovací stání, studny, domovní ČOV apod.), 
• zahrada hospodářská. 

 
d) V plochách rekreace kolektivní (RK), občanského vybavení (OV, OS, OZ, OH), ve 

vybraných plochách dopravní infrastruktury (DD, DP), v plochách technické 
infrastruktury (TI), v plochách průmyslové výroby a skladování (PV) a smíšených 
výrobních (SV), v plochách těžby nerostů (TE):  
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• administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy, hygienické zařízení 
a šatny apod.,  

• související dopravní a technická infrastruktura (např. garáže, odstavná a parkovací 
stání pro obsluhu plochy, účelové komunikace, studny, domovní ČOV apod.), 

• zpevněné plochy, zeleň ochranná, veřejná a vyhrazená. 
 
B2) Odstavování vozidel 
a) Odstavná a parkovací stání 
Potřeby parkování obyvatel a rekreantů (v plochách BK, BI, BV, RR, RZ, SO) budou 

řešeny přednostně na vlastním pozemku.  
Potřeby parkování a odstavování vozidel zaměstnanců a zákazníků (v plochách RK, OV, 

OS, OZ, OH, SO, DP, DD, TI, PV, SV, TE) bude řešeno na vyhrazených plochách na 
vlastním pozemku, v rámci uvedené plochy. 

 
b) Samostatná veřejně přístupná parkoviště je možné umísťovat i bez vztahu ke stavbám 

hlavním v plochách: bydlení kolektivního (BK), občanského vybavení (OV), veřejných 
prostranství (VP), v plochách smíšených obytných (SO), v plochách dopravní infrastruktury 
(DK, DP, DD), v plochách průmyslové výroby a skladování (PV) a v plochách smíšených 
výrobních (SV). 

 
c) Individuální garáže: 
Jednotlivé individuální garáže je možno umísťovat v zastavěném území a 

v zastavitelných plochách jak na pozemku se stavbou hlavní, ke které garáž náleží, tak 
samostatně v rámci jiných druhů ploch (s výjimkou ploch typu VZ, VH, ZO, ZT, LE, PP, 
SN), pokud jejich umístěním nedojde ke snížení průchodnosti území. 

 
d) Řadové garáže a halové garáže (parkovací domy) je možné umísťovat i bez vztahu ke 

stavbám hlavním v plochách: DP, PV, SV. V plochách BK a SO mohou být umístěny pro 
funkci plochy. 

 
e) Podzemní garáže (halové, parkovací kóje apod.) je možné budovat v rámci budov, 

jejichž způsob využití je slučitelný s umístěním podzemních garáží, a dále v rámci 
zastavěných stavebních pozemků těchto budov. Dále je možné podzemní garáže budovat na 
ploše veřejného prostranství Náměstí budovatelů a na ploše SO 11. 

 
B3) Intenzita využití pozemků: 
Pravidla pro uspořádání území určují limitní hodnoty pro rozdělení plochy do tří složek: 

max. zastavěná plocha (může být využita jak pro budovy, tak pro zpevněné plochy, 
tak pro zeleň), min. plocha zeleně (může být využita pouze pro zeleň) a případný 
zbytek tvoří zpevněné plochy (případně zeleň). 
• zastavěná plocha pozemku – ve smyslu § 2, odst. (7) stavebního zákona, s výjimkou 

staveb, které nejsou budovami; tyto se započítají mezi zpevněné plochy (viz níže), 
• plocha zeleně – plochy veřejné zeleně, vyhražené zeleně, zahrad, sadů a ploch TTP, 
• zpevněné plochy – plochy komunikací a chodníků, parkovišť, manipulační plochy, 

sportovní plochy se zpevněným povrchem (bez budov) apod.; do zpevněných ploch 
se pro účely ÚP započítávají i plochy zatravňovacích tvárnic a plochy mobilní 
zeleně umístěné na zpevněné ploše. 

 
B4) Struktura a charakter zástavby: 
Struktura zástavby: 
V zastavěném území: Při dostavbách v prolukách a v plochách navazujících na již 

existující zástavbu bude nová výstavba respektovat převažující strukturu okolní zástavby a 
dodržovat stavební čáru tam, kde je založená. 
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V zastavitelných plochách: bodová nebo dle charakteru navazující zástavby. 
 
Charakter zástavby: 
Dostavby v prolukách a v plochách navazujících na existující zástavbu budou 

respektovat převažující charakter okolní zástavby (jako např. měřítko, hmoty, sklonitosti 
střech apod.). 

 
B5) Výstavba v záplavovém území: 
a) V záplavovém území mimo aktivní zónu (stabilizované plochy BK, BI, RK, RZ, OV, 

OS, OZ, VP, VZ, SO, DK, DD, DP, TI, PV, SV a návrhové plochy SO 20 část, SO 25 (min.), 
SV 1 část, SV 2 část, SV 14 část, SV 15 část, RK 1 část, OV 1 min., SV 10 část., BI 10 min., 
OV 11 min., DP 8 část, DP 13 min., DP 26, DP 30 (min.), komunikace VP 4, DK 3 část, VP 9 
část, PV 3 část): Budovy v rámci ploch budou situovány buď mimo záplavové území nebo 
bude při jejich stavebním řešení počítáno s možností záplav. Budovy nebudou situovány do 
ploch aktivní záplavy. 

b) V záplavovém území v aktivní zóně (stabilizované plochy BK, BI, RK, RZ, OV, OS, 
OZ, VP, VZ, SO, DK, DD, DP, TI, SV a návrhové plochy RK 1 část – plocha rekreace 
kolektivní, SO 25 část – plocha smíšená obytná, SV 2 část – plocha smíšená výrobní, OV 1 
min. – rekreace a občanské vybavení se zelení; VP 4 část, VP 9 část, DP 8 část, DP 13 min. – 
komunikace a parkoviště, PV 3 část – plocha výroby a skladování): 

V aktivní zóně nebudou umísťovány žádné budovy ani oplocení. 
 
B6) Výstavba v poddolovaném území 
Do poddolovaného území zasahují plochy: 
• plochy bydlení BI 1, BI 2, BI 3, BI 4, BI 6, BI 7, BI 9, BI 10, BI 11, BI 12, BI 13, 

BI 14, BI 15, BI 16, BI 17, BI 18, BI 19, BK 1, BK 5, 
• plochy dopravní infrastruktury DK 1, DK 3, DK 8, DK 9, DP 1, DP 2, DP 6, DP 7, 

DP 8, DP 9, DP 12, DP 13, DP 14, , DP 15, DP 16, DP 17, DP 18, DP 19, DP 20, 
DP 21, DP 22, DP 23, DP 24, DP 25, DP 26, DP 27, DP 28, DP 29, DP 30, DP 31, 
DP 32, DP 33, DP 34, DP 35, DP 36, DP 37, DP 38, DP 39, DP 40, DP 41, DP 42, 
DP 43, DP 44, 

• plochy občanského vybavení OH 1, OH 2, OV 1, OV 3, OV 5, OV 6, OV 7, OV 8, 
OV 9, OV 11, OV 12, OV 13, OV 14, OV 15, OZ 3, OZ 4, 

• plochy výroby a skladování PV 1, PV 2, PV 3, PV 4, PV 100, PV 101, 
• plochy rekreace RK 1, RK 2, RZ 1, RZ 2, RZ 3, 
• plochy smíšené obytné SO 1, SO 3, SO 4, SO 5, SO 6, SO 9, SO 10, SO 11, SO 12, 

SO 13, SO 18, SO 19, SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 25, SO 26,  
• plochy smíšené výrobní SV 5, SV 6, SV 7, SV 8, SV 9, SV 10, SV 12, SV 13, SV 14, 

SV 15, SV 16, 
• plochy technické infrastruktury TI 1, TI 2, 
• plochy veřejných prostranství VP 2, VP 4, VP 9, VP 10, VP 11, VP 12, VZ 1, VZ 2, 

VZ 4 
Výstavba v těchto plochách je možná pouze při respektování požadavků na zakládání 

staveb v poddolovaném území. 
 
C) Nezastavěné území 
 
C1) Stavby, zařízení a využití v nezastavěném území: 
Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území (tj. týká se ploch 

vodních a vodohospodářských, zemědělských, lesních, přírodních a smíšených 
nezastavěných) pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona je umožněno v plném 
rozsahu, mimo nadřazené stavby dopravní a technické infrastruktury (tj. stavby, které neslouží 
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obsluze sídla), které jsou povoleny pouze v rozsahu konkrétně navrženém v ÚP, a mimo 
omezení uvedená u ploch PP. 

 
C2) Oplocení v nezastavěném území se připouští:  

• u pozemků dle Katastru nemovitostí vedených jako zahrada nebo ovocný sad,  
• oplocení nestavebního charakteru u pastvin (pastevní ohradníky) a tréninkových 

ploch pro koně (ohrazené výběhy). 
Oplocování nesmí zahrnout komunikace (nesmí dojít ke snížení průchodnosti krajiny), 

aktivní zónu záplavového území a plochy pro ÚSES. 
 
C3) Zalesnění 
Výsadba porostů lesního typu (zalesnění) je možná do vzdálenosti 50 m od zastavěného 

území a zastavitelných ploch. 
 

*** konec textu *** 
 

Text podkapitoly 6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch se ruší a nahrazuje textem 
novým: 

 
*** začátek textu *** 

 
6.2.1. Bydlení kolektivní (BK) 
 
Hlavní využití: 
Bydlení v bytových domech. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní  
• stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.)  
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• stavby integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 
• stavby pro kulturu, mimo zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 
• stavby pro veřejné stravování a přechodné ubytování 
• stavby pro maloobchod, služby 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 40 % u zastavitelných ploch, 
Min. plocha zeleně: 40 % u zastavitelných ploch, 
Max. výška zástavby: u stávající zástavby do 5 NP možnost zvýšení o 1 NP jako střešní nástavba, 

ostatní stavby nezvyšovat. 
U nové výstavby nepřesáhne výška staveb výšku okolní zástavby. 
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6.2.2. Bydlení individuální (BI) 
 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 
• stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 
• stavby integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 
• stavby pro přechodné ubytování 
• stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod 
 
V plochách BI 1, BI 9 a BI 10 je do doby transformace území na plochu bydlení 

přípustné využití: 
• rekreace v zahrádkových osadách 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• stavby pro kulturu, mimo zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 
• stavby pro podnikání (služby, nerušící výroba) 
• zahradnictví 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 40 %, 
Min. plocha zeleně: 40 %, 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
V plochách BI 1, BI 9 a BI 10 se (do doby transformace území na plochu bydlení) pro 

účelové stavby pro obsluhu zahrádek uplatní následující pravidla:  
Max. zastavěná plocha pozemku: 15 % 
Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: 25 m2 
Max. výška zástavby: 1 NP 
 
6.2.3. Bydlení vesnické (BV) 
 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech.  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby rodinné rekreace 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 
• stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 
• stavby integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 
• stavby pro přechodné ubytování 
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• stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• stavby pro kulturu, mimo zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 
• rekreace hromadná 
• stavby pro podnikání (služby, nerušící výroba) 
• živočišná výroba nad rámec samozásobitelství pouze za předpokladu, že při zřizování, 

rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie 
chovu a větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat 
výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce 
pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a 
ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanské vybavení, sport, rekreaci). 
Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného 
legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO). 

• plochy pro chov a výcvik koní 
• zahrádkové osady 
• zahradnictví 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 40 % 
Min. plocha zeleně: 40 % 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
6.2.4. Rekreace kolektivní (RK) 
 
Hlavní využití: 
Rekreace v kolektivních zařízeních, např. kempy, autokempy, tábořiště, plochy a stavby 

pro rekreaci (pláže, hygienická zařízení, šatny apod.). 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• sportovní stavby a zařízení 
• stavby a plochy pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod pro obsluhu plochy 
• stavby pro podnikání (služby a obchod), související se sportovní činností a rekreací, s vlastními 

účelovými stavbami a prostory (stravování, prodej občerstvení, půjčovna sportovních zařízení 
apod.) 

• stavby integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro rekreační plochy 
• trvalé bydlení 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
• stavby pro kulturu 
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Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 10 % 
Min. plocha zeleně: 20 % 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
6.2.5. Rekreace rodinná (RR) 
 
Hlavní využití: 
Rekreace rodinná. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 30 % 
Min. plocha zeleně: 50 % 
Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 
 
6.2.6. Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) 
 
Hlavní využití: 
Rekreace rodinná na plochách zahrádek. Pozemek rodinné rekreace je využíván 

k pěstitelské činnosti. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 15 % (bez komunikací) 
Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: 25 m2 
Min. plocha zeleně: 70 % (včetně pěstebních ploch) 
Max. výška zástavby: 1 NP 
 
6.2.7. Občanské vybavení (OV) 
 
Hlavní využití: 
Občanské vybavení: 
• stavby pro školství – předškolní zařízení, školy a jiné plochy pro výchovu 
• stavby pro zdravotnictví – nemocnice, polikliniky a ostatní zdravotnická zařízení, plochy jeslí, 

zařízení hygienické služby 
• stavby pro sociální péči – domovy mládeže, domovy důchodců a jiná pečovatelská zařízení, 

ústavy pro postižené 
• církevní stavby – kostely, kláštery, plochy pro náboženská společenství, plochy pro charitativní 

činnost 
• stavby pro veřejnou správu – stavby pro administrativu institucí městské a státní správy 
• stavby pro administrativu – finančnictví, pošta, kancelářské budovy, apod. 
• stavby integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 
• stavby pro kulturu – kulturní domy, divadla, kina, multifunkční zařízení, apod. 
• sportovní stavby a zařízení 
• stavby pro přechodné ubytování 
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• stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby pro podnikání (služby, nerušící výroba) 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
• trvalé bydlení 
• stavby pro velkoobchod a supermarkety 
• sklady a skladovací plochy 
• zahradnictví 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 50 % u zastavitelných ploch 
Min. plocha zeleně: 30 % u zastavitelných ploch 
Max. výška zástavby: U stávající i nové výstavby nepřesáhne výška staveb výšku okolní obytné 

či smíšené zástavby. 
 
6.2.8. Občanské vybavení – sport (OS) 
 
Hlavní využití: 
Sportovní plochy a zařízení. 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro sportovní plochy 
• trvalé bydlení 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
• stavby pro kulturu 
• stavby pro přechodné ubytování a stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod a služby 
• rekreace hromadná 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 50 % 
Min. plocha zeleně: 20 % 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
6.2.9. Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 
 
Hlavní využití: 
Sportovní plochy a zařízení bez budov v přírodních areálech, zahrnující venkovní 
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sportovní stavby a zařízení, komunikace a plochy veřejně přístupné zeleně. Součástí ploch 
mohou být i doplňkové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, 
lavičky). 

 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hygienické zařízení, šatny apod.) 
• stavby pro kulturu bez budov (např. divadelní letní amfiteátr apod.) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 10 % 
Min. plocha zeleně: 50 % 
Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví, resp. 5 m (mimo zařízení) 
 
6.2.10. Občanské vybavení – hřbitov (OH) 
 
Hlavní využití: 
Plochy a účelové stavby (např. márnice, hrobky) pro pohřbívání. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• zařízení kulturní a církevní pro obsluhu plochy (obřadní síň apod.) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 10 % (nezapočítávají se vlastní plochy pro pohřbívání) 
Min. plocha zeleně: 10 % 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
6.2.11. Veřejná prostranství (VP) 
 
Hlavní využití: 
Veřejně přístupné plochy, zahrnující plochy pro shromažďování obyvatel, komunikace a 

plochy veřejně přístupné zeleně (parky, zeleň ochranná, zeleň u komunikací apod.). Součástí 
ploch mohou být i doplňkové stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, 
pomníky, lavičky). 

 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby pro obchod a služby (např. prodejny občerstvení, tisku, apod.) 
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hřiště na volejbal, dětská hřiště) 
• parkoviště 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: nestanoveno 
Min. plocha zeleně: nestanoveno 
Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 
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6.2.12. Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
 
Hlavní využití: 
Veřejně přístupné plochy zeleně (parky, zeleň ochranná, zeleň u komunikací, zeleň 

přírodního charakteru v zastavěném území apod.). Součástí ploch mohou být i doplňkové 
stavby pro obsluhu plochy – drobná architektura (altány, pomníky, lavičky). 

 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• vodní plochy a toky, nádrže 
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště) 
• odstavná a parkovací stání 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku (budovy): 5 % 
Max. plocha odstavných a parkovacích stání: 10 % 
Min. plocha zeleně: 80 % 
Max. výška zástavby: 1 NP + podkroví 
Komunikace místní: obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se  

MO 12/40; jednosměrné MO 7/30. 
 
6.2.13 Smíšené obytné plochy (SO) 
 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných nebo bytových domech doplněné nerušícími funkcemi.  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
• stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 
• stavby integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie) 
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště) 
• stavby pro přechodné ubytování 
• stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 

nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy 
Pouze v k.ú. Sokolov: 
• bydlení u ploch SO 5, SO 6, SO 9, SO 10 a SO 12 – obytné plochy se připouští při dodržení 

hygienických limitů ve vztahu k plochám dopravním 
• stavby pro kulturu, včetně zábavních zařízení 
• stavby pro velkoobchod a supermarkety 
• stavby pro podnikání (služby, nerušící výroba) 
 
Pouze v k.ú. Hrušková: 
• rodinná rekreace 
• hromadná rekreace 
• sportovní stavby a zařízení 
• stavby pro podnikání (služby, nerušící výroba) 
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• zemědělská výroba; z toho živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování 
areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a 
větrání nebo zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle 
platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu 
(pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch 
hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanské vybavení, sport, rekreaci). Následně 
je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně 
určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO). 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
V Sokolově: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 80 %  
Min. plocha zeleně: 10 % 
Max. výška zástavby: 3 NP + podkroví 
 
V Hruškové: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 50 % u zastavitelných ploch 
Min. plocha zeleně: 30 % u zastavitelných ploch 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
6.2.14. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
 
Hlavní využití: 
Pozemní komunikace – silnice a významné místní komunikace I. a II. třídy. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• doprovodné chodníky a cyklistické stezky 
• jednoduché stavby pro funkci zóny (např. přístřešky na zastávkách veřejné dopravy) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: nestanoveno 
Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu: 10 m2 
Min. plocha zeleně: nestanoveno 
Komunikace místní: obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se  

MO 12/40; jednosměrné MO 7/30. 
 
6.2.15. Dopravní infrastruktura – dráhy (DD) 
 
Hlavní využití: 
Plochy pro železniční dopravu a související pozemky dráhy, včetně plochy pro odstavování 

vozidel železniční dopravy, železniční zařízení a stavby související se železniční dopravou, 
vlečky, plochy pro nakládku a vykládku a související manipulační plochy. 

 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - pouze v zastavěném území 

- nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 
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prachem a zápachem 
• trvalé bydlení a přechodné ubytování pro obsluhu plochy 
• stavby integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 
• veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: nestanoveno 
Min. plocha zeleně: nestanoveno 
Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
 
6.2.16. Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP) 
 
Hlavní využití: 
Dopravní vybavenost – parkoviště, garáže, parkovací domy, dopravní terminály, stanice 

pozemní dopravy včetně zařízení, ČSPH, myčky.  
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: nestanoveno, s výjimkou plochy DP 19, kde se stanovuje max. 

70 % ze zastavitelné plochy. 
Min. plocha zeleně: nestanoveno 
Max. výška zástavby: max. 3 NP 
 
6.2.17. Technická infrastruktura (TI) 
 
Hlavní využití: 
Stavby technické infrastruktury (plochy, sítě a koncová zařízení technické infrastruktury, 

technická zařízení na tocích, sběrné dvory apod.). 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• zeleň (veřejná, ochranná apod.) 
• parkoviště na p.p.č. 1492/17 k.ú. Sokolov. 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - pouze v zastavěném území  

- nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• trvalé bydlení a přechodné ubytování pro obsluhu plochy 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: nestanoveno 
Min. plocha zeleně: nestanoveno 
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Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví, resp. max. 10 m (mimo zařízení) 
 
6.2.18. Průmyslová výroba a skladování (PV) 
 
Hlavní využití: 
Výroba a skladování. 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• těžká průmyslová výroba (např. zpracování nerostných surovin, hutnictví, energetika, chemický 

průmysl, gumárenství, těžké strojírenství) se připouští pouze ve stabilizovaných plochách 
• stavební dvory a zařízení pro údržbu komunikací 
• čerpací stanice pohonných hmot 
• velkokapacitní stavby technické infrastruktury 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
pro obsluhu zóny 
• stavby integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 
• stavby pro kulturu pro obsluhu zóny 
• stavby pro přechodné ubytování pro obsluhu zóny 
• stavby pro veřejné stravování pro obsluhu zóny 
• stavby pro velkoobchod a supermarkety 
• stavby pro maloobchod 
• stavby pro podnikání (služby, nerušící výroba) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 60 %, v plochách PV 1 a PV 2 80 % 
Min. plocha zeleně: 10 %, v plochách PV 1 a PV 2 20 % 
Max. výška zástavby: nestanoveno 
 
6.2.19. Smíšené výrobní plochy (SV) 
 
Hlavní využití: 
Výroba podstatně neobtěžující své okolí (lehký průmysl, řemeslné dílny a opravny), 

sklady a skladovací plochy, stavby pro podnikání (služby, stavebnictví apod.). 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy apod.) 
• stavby integrovaného záchranného systému – hasičský záchranný sbor, policie 
• stavby pro maloobchod 
• čerpací stanice pohonných hmot 
• velkokapacitní stavby technické infrastruktury 
• zahradnictví 
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Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
 - plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, 

prachem a zápachem 
• trvalé bydlení pro obsluhu plochy 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
pro obsluhu plochy 
• stavby pro kulturu, včetně zábavních zařízení (jako např. diskotéky) 
• sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy 
• stavby pro přechodné ubytování pro obsluhu plochy 
• stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro velkoobchod a supermarkety 
• zemědělská neživočišná výroba 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha pozemku: 70 % 
Min. plocha zeleně: 10 % 
Max. výška zástavby: 3 NP + podkroví, resp. max. 10 m (mimo zařízení) 
 
6.2.20. Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 
 
Hlavní využití: 
Plochy pro vodní plochy a toky, mokřady. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• příbřežní zeleň 
• zeleň ploch územního systému ekologické stability – biocentra a biokoridory 
• zemědělská produkce – chov ryb 
• vodohospodářské stavby, přemostění toků 
• rekreační využití vodních ploch (nádrž Michal, řeka Ohře) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
6.2.21. Zemědělské plochy (ZO, ZT) 
 
Hlavní využití: 
Zemědělský půdní fond. Dále dělen dle druhů pozemků (kultur): 
ZO – orná půda 
ZT – trvalé travní porosty 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 
• vodní toky 
• včelíny, včelnice a včelníky 
• stavby, které jsou součástí ZPF – rybníky s chovem ryb nebo drůbeže, nezemědělská půda 

potřebná k zajišťování zemědělské výroby – účelové komunikace pro zemědělské účely (polní 
cesty); závlahová a odvodňovací zařízení a závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, 
hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zaplavením, protierozní opatření 
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• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
• stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, zvl. stavby, zařízení a jiná 

opatření pro zemědělství (přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, 
podestýlky, techniky a nářadí apod.) a související dopravní a technická infrastruktura 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu – 25 m2. 
Max. hladina zástavby: 1 NP  
 
6.2.22. Lesní plochy (LE) 
 
Hlavní využití: 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle § 3, odst. (1) b) zák. č. 289/1995 Sb.  

o lesích, ve znění pozdějších předpisů 
• stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, zvláště stavby, zařízení a jiná 

opatření pro lesní hospodářství (seníky, krmelce, sněžné jámy apod.) a související dopravní a 
technická infrastruktura; stavby pouze mimo stromové porosty, s výjimkou p.p.č. 476/4, 476/9 
a 465/3 k.ú. Vítkov u Sokolova, kde mohou být umístěny sloupy a vedení VVN s napojením 
na rozvodnu Vítkov. 

• plochy ÚSES (biokoridory) 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES. 
V plochách pro ÚSES je zakázáno provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň 

ekologické stability nebo znesnadnily realizaci ÚSES. 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu – 25 m2. 
Max. hladina zástavby: 1 NP  
 
6.2.23. Přírodní plochy (PP) 
 
Hlavní využití: 
Území přírodního prostředí, určené pro biocentra a chráněné prvky přírody; dále 

zahrnující: 
• přirozené louky, příbřežní porosty, zeleň solitérní a liniová 
• vodní plochy a toky, mokřady 
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 
• lesy, výsadba porostů lesního typu 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• ze staveb uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona se připouští pouze stavby 

vodohospodářské na tocích a stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu – komunikace 
účelové, pěší a cyklistické 
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Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
Hospodaření na plochách biocenter podléhá režimu ÚSES.  
V plochách pro ÚSES je zakázáno provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň 

ekologické stability nebo znesnadnily realizaci ÚSES. 
 
Pravidla uspořádání území: 
Umísťování budov nebo oplocení je vyloučeno. 
 
6.2.24. Smíšené plochy nezastavěného území (SN) 
 
Hlavní využití: 
Nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití; 

dále zahrnující: 
• přirozené louky, příbřežní porosty, zeleň solitérní a liniová 
• vodní plochy a toky, mokřady 
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 
• trvalé travní porosty – zemědělská produkce 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
• plochy ÚSES (biokoridory) 
• výsadba porostů lesního typu – mimo plochy, které jsou součástí ZPF 
• stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, zvláště zvl. stavby, zařízení a 

jiná opatření pro zemědělství (přístřešky pro dobytek a koně na pastvě, úschova krmiva, 
podestýlky, techniky a nářadí apod.), pro lesní hospodářství (seníky, krmelce, sněžné jámy 
apod.) a související dopravní a technická infrastruktura; stavby pouze mimo stromové porosty 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a přípustné 
 
V plochách pro ÚSES je zakázáno provádět stavby a změny kultur, které by snížily stupeň 

ekologické stability nebo znesnadnily realizaci ÚSES. 
 
Pravidla uspořádání území: 
Max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu – 25 m2. 
Max. hladina zástavby: 1 NP  
 
6.2.25. Těžba nerostů (TE) 
 
Hlavní využití: 
Těžba nerostných surovin, jejich skladování a doprava. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
Po ukončení těžby bude plocha rekultivována dle schváleného plánu rekultivace. 
Max. plocha zastavění: nestanoveno 
Min. plocha zeleně: nestanoveno 
Max. výška zástavby: nestanoveno 

*** konec textu *** 
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7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Změny v textu kapitoly 7. 
 
V podkapitole 7.1. Veřejně prospěšné stavby, v odstavci Dopravní infrastruktura: 
• se ruší řádek tabulky: „S19 / VP 8 / Pěší a cyklistická komunikace v lokalitě Jižní lom, 

včetně přemostění silnice III/21029 a železniční trati“, 
• se na závěr tabulky doplňuje řádek: „S76 / DP 44 / Výstavba parkoviště“. 
 
V odstavci Technická infrastruktura: 
• se v řádku uvozeném textem: „S40d“ ruší text: „přeložka vedení VN u plochy DP 7“ a 

předcházející čárka, 
• se ruší řádek tabulky: „S71 / Rozšíření rozvodny Vítkov – plochy TI 1 a TI 2“. 
 
V podkapitole 7.2. Veřejně prospěšná opatření: 
• se ruší řádek tabulky: „LBC 8 U rozvodny“. 
 

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
(s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona) 

Změny v textu kapitoly 8. 
Doplňuje se dovětek nadpisu kap. 8. na text: „(s uvedením, v čí prospěch je předkupní 

právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona)“. 

 
Text kapitoly 8. se ruší a nahrazuje textem novým: 
 

*** začátek textu *** 
8.1. Veřejně prospěšné stavby 
Dopravní infrastruktura 
 

č. 
VPS 

ozna-
čení 

využití k.ú.  Karlovarský 
kraj (p.č.) 

ČR (p.č.) ostatní vlastníci (p.č.) 

S1 DK 1 Místní 
komunikace do 
Těšovic 

Sokolov   práv. os. 3970/25 

S3 DK 3 Přeložka silnice 
II/210 

Sokolov KSÚS 4021/8   práv. os. 352/1, 358; 
Sokolovská uhelná a.s. 
4021/4, 4021/215, 
4021/216;  

S8 DK 8 Propojení parkoviště 
v lokalitě Michal  

Vítkov u 
Sokolova 
 
 

  Sokolovská uhelná a.s. 
371/41 

S13 VP 2 Místní komunikace 
pro obsluhu zástavby 
v lokalitě BI 1 

Sokolov  St. pozemkový úřad 
433/153 

f.os. 447/2, 433/165, 
446/2 
 



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Návrh Změny ÚP – Textová část Změny ÚP 36

č. 
VPS 

ozna-
čení 

využití k.ú.  Karlovarský 
kraj (p.č.) 

ČR (p.č.) ostatní vlastníci (p.č.) 

S15 VP 4 Místní komunikace 
pro obsluhu zástavby 
v lokalitě BI 9 a 
BI 10 

Sokolov  Povodí Ohře 2377/1 f.os. 4107/61, 
4107/62, 4107/63, 
4107/64, 4107/65, 
4107/67, 4107/68, 
4107/71, 4107/72, 
4107/76, 4107/77, 
4107/84, 4107/10, 
4107/11, 4107/12, 
4107/13; 4105/3, 
4105/10 až 4105/17; 
4107/48 až 4107/59; 
Sokolovská uhelná a.s. 
4105/1, 4106/1; 
obec D. Rychnov 
4107/2 

S20 VP 9 Pěší a cyklistická 
komunikace na 
nábřeží, přeložení 
parovodu, protipo-
vodňová ochrana 

Sokolov  LČR 4024/32, 
4024/134, 4024/135, 
4126/3, Povodí Ohře 
4023/1, 4023/4, 
4123/4, 4126/2, 10/1, 
10/3; Gen. fin. řed. 
4123/6, 9/11, 9/3 

Elektrárna Tisová a.s. 
4024/132, 8/6, 4123/2, 
4123/10, 8/11 

S22 DP 1  Výstavba parkoviště Sokolov   f.os. 447/2  
S23 DP 2 Výstavba parkoviště Sokolov Střední škola 

živnostenská 
434/1 

  

S29 DP 8 Výstavba parkoviště Sokolov   práv. os. 871/3 
S30 DP 9 Výstavba parkoviště Sokolov  LČR 4024/32, 

4024/129 
Elektrárna Tisová a.s. 
4024/30 

S34 DP 13 Výstavba parkoviště Sokolov   f.os. 2379/3 
 

S55 CY 2 Výstavba 
cyklostezky 

Sokolov   Sokolovská uhelná a.s. 
4021/4 

S56 CY 3 Výstavba 
cyklostezky 

Sokolov  Povodí Ohře 2377/2, 
871/10 

Elektrárna Tisová a.s. 
61/3 

S58 CY 5 Výstavba 
cyklostezky 

Sokolov   Elektrárna Tisová a.s. 
877/21, 877/76; ČEZ 
a.s. 877/24;  
Synthomer a.s. 1190/2, 
1189, 1191, 1198/1, 
1199/1, 1201, 1202, 
2975, 2976/1,  
2976/2, 2977, 1210/292 

Sokolov KSÚS 
3969/3, 
3969/4 

ŘSD 4047/1  f.os. 1483/2 S59 CY 6 Výstavba 
cyklostezky 

Vítkov u 
Sokolova 

 SPÚ 345/11, LČR 347 Sokolovská uhelná a.s. 
348/2 

S60 CY 7 Výstavba 
cyklostezky 

Sokolov  SPÚ 4095  

Vítkov u 
Sokolova 

 Povodí Ohře 521; LČR 
442/1 

f.os. 440/2 S62 CY 9 Výstavba 
cyklostezky 

Novina u 
Sokolova 

 SPÚ 438/2, 200/2, 
333/3 

práv. os. 190/1, 333/7, 
f.o. 438/1 

S66 CY 10 Výstavba 
cyklostezky 

Sokolov KSÚS 
1447/1, 
1478/1 

LČR 2005, 1761/8, 
1357/1; 
Povodí Ohře 4037 
 

Sokolovská uhelná a.s. 
1498/1 
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č. 
VPS 

ozna-
čení 

využití k.ú.  Karlovarský 
kraj (p.č.) 

ČR (p.č.) ostatní vlastníci (p.č.) 

S67 CY 11 Výstavba 
cyklostezky 

Sokolov KSÚS 
3633/33, 
3633/37, 
3633/1, 
3633/8, 
3633/22, 
3633/26 

LČR 4024/32, 3344/4 Elektrárna Tisová a.s. 
4024/132, 4024/30,  
fyz. os. 3637/1 

Vítkov u 
Sokolova 

 LČR 375 
 

Sokolovská uhelná a.s. 
379, 381 

S68 CY 12 Výstavba 
cyklostezky 

Hrušková  LČR 934/1  
S69 VP 11 Místní 

komunikace pro 
obsluhu parkoviště 

Sokolov  LČR 4024/32 ČEZ Teplárenská a.s. 
4024/30 

S76 DP 44 Výstavba 
parkoviště 

  LČR 4046/2  

 
Technická infrastruktura 
 

č. 
VPS 

ozna-
čení 

využití k.ú.  ČR (p.č.) ostatní vlastníci (p.č.) 

S74 — Stavba protipovodňového 
opatření – opevnění břehu 
– chemička  

Sokolov  Synthomer a.s. 1198/1, 1199/1, 
1201 

S75 — Stavba protipovodňového 
opatření – protipovodňový 
val – centrum  

Sokolov Povodí Ohře 10/1  

 
Občanské vybavení 
 

č. VPS označení využití k.ú.  ČR (p.č.) ostatní vlastníci (p.č.) 
S45 OV 8 výstavba vzdělávacího centra 

– knihovny 
Sokolov  f.o. 3440 

S46 OV 10 výstavba rozhledny Sokolov LČR 4024/5  
S50 OZ 4 plochy pro pěší turistiku, sport 

a vzdělání (např. naučná 
stezka, hřiště apod.)  

Sokolov LČR 4024/27, 4024/5, 
4024/20, 4024/32, 
4024/129 

Elektrárna Tisová 
a.s. 4024/132 

S53 RK 1 vodácké tábořiště  Sokolov Povodí Ohře 4023/3, 
4023/1, LČR 4024/27 

 

 
Předkupní právo se vymezuje ve prospěch: 
Karlovarský kraj: S3 
Město Sokolov: S8, S13, S15, S20, S22, S23, S29, S30, S34, S55, S56, S58, S59, S60, 

S62, S66, S67, S68, S74, S75, S45, S46, S50, S53, S76 
 

*** konec textu *** 
 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ  
(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona) 

Změny v textu kapitoly 9. 
Beze změny. 
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10. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
(a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) 

Změny v textu kapitoly 10. 
Text kapitoly 8. se ruší a nahrazuje textem novým: 
 

*** začátek textu *** 
 

Vymezuje se územní rezerva PV 100 a PV 101 pro budoucí rozvoj průmyslové zóny. 
Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je podmíněna změnou na plochu nadmístního 
významu v ZÚR KK. 

*** konec textu *** 
 

11. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 

ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
(stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti) 

Změny v textu kapitoly 11. 
Mění se dovětek nadpisu kap. 11. na text: „(stanovení podmínek pro její pořízení a 

přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti)“. 
 

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 

PLÁNU 
(zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání) 

Změny v textu kapitoly 12. 
Beze změny. 
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13. NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZKRATKY 
Doplňuje se nová kapitola 13. Nejčastěji užívané zkratky ve znění: 
 

*** začátek textu *** 
Obecné 
RD – rodinné domy 
PZ – průmyslová zóna 
ZŠ – základní škola 
MŠ – mateřská škola 
 
Státní správa 
KÚ – krajský úřad 
MěÚ – městský úřad 
OkÚ – (býv.) okresní úřad 
SMO – státní mapa odvozená 
KN – katastr nemovitostí 
SPI – soubor popisných informací 
KPÚ – komplexní pozemková úprava 
GIS – geografický informační systém 
ZABAGED – základní báze geografických dat 
k.ú. – katastrální území 
m.č. – místní část 
č.p. – číslo popisné 
p.č. – parcelní číslo 
DO – dotčené orgány 
 
Urbanismus 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
ZÚR – zásady územního rozvoje (od r. 2007) 
ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru (do r. 1998) 
ÚPO – územní plán obce (od r. 1998 do r. 2006) 
ÚP – územní plán (od r. 2007) 
ÚPnZ – územní plán zóny (do r. 1998) 
RP – regulační plán (od r. 1998) 
ÚPg – územní prognóza 
ÚTP – územně technický podklad 
ÚPP – územně plánovací podklad 
US – urbanistická studie (do r. 2006) 
ÚS – územní studie (od r. 2007) 
SZÚO – současně zastavěné území obce (do 2006) 
ZÚ – zastavěné území (od r. 2007) 
VPS – veřejně prospěšná stavba 
VPO – veřejně prospěšné opatření 
 
Doprava 
ŘSD – ředitelství silnic a dálnic 
KSÚS – krajská správa a údržba silnic 
MÚK – mimoúrovňová křižovatka 
MHD – městská hromadná doprava 
ČSPHm – čerpací stanice pohonných hmot 
ČD – České dráhy 
žst. – železniční stanice 
 
Technická infrastruktura 
TI – technická infrastruktura 
ČOV – čistírna odpadních vod 
PHO – pásmo hygienické ochrany 
EO – ekvivalent obyvatel 
TR – transformovna 

TS – trafostanice 
VVN – velmi vysoké napětí 
VN – vysoké napětí 
NN – nízké napětí 
RS – plynová regulační stanice 
VTL – vysokotlaký plynovod 
STL – středotlaký plynovod 
NTL – nízkotlaký plynovod 
TUV – teplá užitková voda 
CZT – centrální zásobování teplem 
ČRa – České radiokomunikace 
 
Nerostné suroviny 
DP – dobývací prostor 
CHLÚ – chráněné ložiskové území 
OBÚ – obvodní báňský úřad 
PÚ – poddolované území 
ÚSES, ochrana přírody a krajiny 
MŽP – ministerstvo životního prostředí 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
LÚSES – lokální územní systém ekologické 

stability 
LBC – lokální biocentrum 
RBC – regionální biocentrum 
NRBC – nadregionální biocentrum 
LBK – lokální biokoridor 
RBK – regionální biokoridor 
NRBK – nadregionální biokoridor 
IP – interakční prvek 
CHKO – chráněná krajinná oblast 
EVL – evropsky významná lokalita (Natura 2000) 
PO – ptačí oblast (Natura 2000) 
VKP – významný krajinný prvek 
MCHÚ – maloplošné chráněné území 
PS – památný strom 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa 
BPEJ – bonitační půdně ekologické jednotky 
KPÚ – komplexní pozemková úprava (-y) 
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa 
LČR – Lesy České republiky 
LS – Lesní správa 
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace 

vod 
 
Životní prostředí 
REZZO – registr emisí zdrojů znečišťujících 

ovzduší 
TKO – tuhý komunální odpad 
 
Zvláštní zájmy 
AČR – Armáda České republiky 
HZS – Hasičský záchranný sbor 
VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa 
CO – civilní ochrana 

*** konec textu *** 
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14. ROZSAH DOKUMENTACE 
(tj. údaj o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části) 

14.1. Rozsah dokumentace Změny č. 2 ÚP 
Textová část:         98 stran 

z toho: 
• titulní strana, obsah         4 stran 
• Preambule          1 stran 
• I. Textová část Změny č. 2 ÚP      35 stran 
• II. Grafická část Změny č. 2 ÚP      
• III. Textová část Odůvodnění Změny č. 2 ÚP    57 stran 
• IV. Grafická část Odůvodnění Změny č. 2 ÚP  
• V. Poučení          1 stran 

 
Grafická část:  

Řešení Změny č. 2 ÚP zahrnuje 3 výkresy. 
Odůvodnění Změny č. 2 ÚP zahrnuje 3 výkresy. 
 
 

II. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚP 
Grafická část Změny č. 2 ÚP Sokolov obsahuje následující výkresy v měřítcích: 
 
A1. Základní členění území        1 : 10 000 
A2. Hlavní výkres        1 :   5 000 
A3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace    1 :   5 000 
 
Výkresy A1., A2., A3. Změny č. 2 ÚP mění výkresy A1., A2a., A2b., A3a., A3b. úplného 
znění ÚP. 
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III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP 
ÚVOD 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 
1.1. Identifikační údaje města 

Kraj:     Karlovarský 
Pověřený obecní úřad:   Sokolov 
Stavební úřad:    Sokolov 
Obec:     město Sokolov 
Základní územní jednotka:  Sokolov 
Číslo ZÚJ:    560286 
Katastrální území:   Sokolov, Vítkov u Sokolova,  

Novina u Sokolova, Hrušková 
Výměra správního území:  2290 ha 
Nejnižší nadmořská výška:  cca 390 m n.m. (koryto Ohře)  
Nejvyšší nadmořská výška:  797 m n.m. (vrch Zelený močál) 
 

1.2. Smluvní zajištění zakázky 
Podkladem pro zpracování Změny č. 2 územního plánu Sokolov je smlouva o dílo  

č. 484/2018, na zpracování Změny č. 2 územního plánu Sokolov, uzavřená mezi Městem 
Sokolov jako zadavatelem územního plánu a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, 
Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu. Dodatek ke smlouvě byl schválen 
usnesením Rady města dne 2. 10. 2018 č. 679/23RM/2018. Pořizovatelem Změny č. 2 
územního plánu je Městský úřad Sokolov. 

 

1.3. Právní předpisy v oblasti územního plánování 
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky  
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

1.4. Průběh zpracování Změny č. 2 územního plánu 
Zastupitelstvo města schválilo záměr pořízení Změny č. 2 ÚP usnesením č. 4/15ZM/2016 

dne 3. 11. 2016. Zadání Změny č. 2 ÚP bylo projednáno v souladu se stavebním zákonem a 
schváleno dne 8. 2. 2018 usnesením č. 5/26ZM/2018.  

Návrh Změny č. 1 územního plánu byl zpracován v červenci až říjnu 2018. 
 

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ 
2.1. Podklady řešení 
Základní 
Smlouva o dílo č. 484/2018, uzavřená mezi objednatelem – městem Sokolov a zpracovatelem 

– Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Sokolov 
Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) 
Databáze SPI KN 
Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu 
www.mapy.cz 
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Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000) 
Základní mapa 1 : 50 000 
Letecké snímky a ortofotomapy 
Konzultace na MěÚ Sokolov 
Vlastní průzkum v terénu  
Schválený územní plán Sokolov, v digitální podobě (Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. 2008) 
Změna č. 1 ÚP Sokolov (Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. 2016) 
Schválené Zadání Změny č. 2 územního plánu Sokolov (2/2018) 
 
ÚPD a ÚPP sousedních obcí 
Územně analytické podklady Karlovarského kraje 
Územně analytické podklady ORP Sokolov 2016 
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1 (T-mapy; 6/2018) 
Územní plán města Březová (11/2006) 
Změna č. 1 Územního plánu města Březová (7/2012) 
Změna č. 2 Územního plánu města Březová (7/2012) 
Územní plán Citice – úplné znění po Změně č. 1 ÚP (Ing. arch. A. Kasková, 3/2018) 
Územní plán Dolní Rychnov – úplné znění po Změně č. 1 ÚP (Ing. arch. Miroslav Míka, 

7/2018) 
Územní plán Královské Poříčí – úplné znění po Změně č. 2 ÚP (Ing. arch. J. Kosík, 6/2016) 
Územní plán Loket – úplné znění po Změně č. 5 ÚP (Ing. arch. Vlasta Poláčková, 1/2018) 
Územní plán Staré Sedlo (Ing. arch. Miroslav Míka, 12/2008) 
Změna č. 1 Územního plánu Staré Sedlo (Ing. arch. Miroslav Míka, 11/2015) 
Územní plán Svatava – úplné znění po Změně č. 1 ÚP (Ing. arch. A. Kasková, 12/2016) 
Územní plán Těšovice (Ing. arch. A. Kasková, 11/2014) 
 
Dílčí dokumentace 
Dětské hřiště na sídlišti Vítězná (studie) 
Parkoviště v ul. Slavíčkova (Ing. Martin Haueisen, 12/2016, TST) 
Parkoviště na Lidickém nábřeží (studie) 
Parkoviště v ul. Jiřího z Poděbrad (studie) 
Parkoviště v ul. Zámecké (studie) 
Parkoviště v ul. Slovenská (studie) 
Parkoviště na nám. Budovatelů (studie) 
Parkoviště v ul. Pionýrů (Ing. Ivan Škulavík, 11/2014, studie) 
Parkoviště v ul. Hálkově (studie) 
Parkoviště v ul. Závodu Míru (studie) 
Víceúčelová stezka Sokolov Bohemia – Stará Ovčárna (Ing. Jiří Soukup, 9/2016, DPS) 
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově – komunikace, zpevněné 

plochy a inženýrské sítě (AVZ Architektonická kancelář. Ing. arch. Václav Zůna, 8/2017, 
DPPS) 

 
Limity využití území 
ÚAP ORP Sokolov 

 

2.2. Digitální zpracování Změny č. 2 územního plánu 
Změna č. 2 územního plánu Sokolov je zpracována digitálním způsobem v programu 

MicroStation, tj. ve formátu .DGN. 
Pro zpracování zakázky byly použity digitální katastrální mapy, aktualizované k 1. 9. 

2018. Na základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny datové vrstvy Změny č. 2 
územního plánu. 
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A. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A VÝSLEDEK 

PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
1. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
1.1. Postup při pořízení Změny č. 2 ÚP 

Na základě ustanovení § 55 stavebního zákona byl zpracován Návrh zprávy o 
uplatňování územního plánu v uplynulém období, který obsahuje pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu Sokolov. Zastupitelstvo města Sokolov schválilo Zprávu o 
uplatňování ÚP Sokolov a zároveň záměr pořízení Změny č. 2 ÚP Sokolov usnesením č. 
4/15ZM/2016 dne 03.11.2016. Konečný rozsah požadavků do změny byl schválen 
Zastupitelstvem města Sokolov dne 02.11.2017, usnesením č. 8/23ZM/2017. Určeným 
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změn územně plánovací 
dokumentace města Sokolov je na základě usnesení č. 11/1Z/2014 ze dne 20.11.2014 Mgr. 
Vladimír Vlček. 

Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města Sokolov dne 8. 2. 2018 usnesením č. 
5/26ZM/2018. 

Změna č. 2 ÚP je pořizována na základě usnesení zastupitelstva města 4/ZM27/2018 ze 
dne 22. 3. 2018 zkráceným postupem. 

Zpracovatelem změny ÚP se na základě výběrového řízení stala firma Kadlec K.K. 
Nusle, spol. s r.o., Praha.  

Zpracovatel na základě zadání a dalších podkladů vyhotovil návrh Změny č. 2 Územního 
plánu Sokolov, který byl městu předán v říjnu 2018, a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území, který byl městu předán v říjnu 2018.  

 

1.2. Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění 
tohoto rozhodnutí 

Bude doplněno po veřejném projednání. 
 

1.3. Uplatněné připomínky 
1.3.1. Připomínky podané v rámci společného jednání 

Bude doplněno po společném jednání a veřejném projednání. 
 

1.3.2. Připomínky podané v rámci veřejného projednání dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona 

Bude doplněno po společném jednání a veřejném projednání. 
 

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
2.1. Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 
2.1.1. Politika územního rozvoje ČR 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (2015), 
vyplývají pro území města Sokolov tyto požadavky: 
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ke kap. 2: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území  

 
úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých 
případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, 
v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup 
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty. 

V řešeném území se uplatňuje více typů krajiny 
vzhledem k přechodovému charakteru místa. 
Schválený ÚP tuto skutečnost respektoval a vymezil 
jednotlivé funkce v území s ohledem na specifičnost 
území – městské území jako území pro umístění 
převažujících rozvojových záměrů; podhorská krajina 
Hruškové a Noviny pro venkovské funkce (využívání 
ZPF, PUPFL, znovuvyužití nevyužitých ploch, 
dostavba proluk stávajících sídel. 
Změna č. 2 ÚP tuto koncepci zachovává, stávající 
hodnoty jsou respektovány. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů. 

Venkovská krajina je stabilizována, netrpí 
nedostatkem lidských zásahů. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí 
dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. 

Volná krajina je Změnou č. 2 ÚP zasažena 
minimálně, primární sektor je stabilizovaný, 
zemědělská půda je respektována, plochy pro ÚSES 
jsou korigovány s ohledem na vydanou A1 ZÚR KK. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí 
míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Územní plán prostorově-sociální segregaci 
nenavrhuje ani nepodporuje. Nové plochy jsou 
rozděleny na více menších ploch tak, aby došlo 
k lepšímu srůstání nové zástavby se starou. 
Odděleným území bude pouze plocha SO 20 na 
Jižním lomu, která je propojena do města pěší lávkou 
přes Ohři. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Zachování komplexnosti pohledu je v tomto případě 
garantováno zvažováním možností území a 
zařaditelnosti jednotlivých záměrů, jejich rozmístění 
v prostoru a způsob využití, při zvážení ochrany 
známých hodnot.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a 
následné koordinování prostorových, odvětvových a 
časových hledisek. 

Změna č. 2 ÚP řeší větší počet drobných změn, 
komplexnost řešení prověřil a zajistil původní ÚP a 
jeho základní koncepce, která se nemění. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování 
důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména 
v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích. 

V platné ÚP jsou navrženy plochy v několika typech 
ploch s rozdílným způsobem využití (plochy výroby, 
smíšené výrobní, občanského vybavení a plochy 
hromadné rekreace); ve všech těchto plochách je 
možno vytvářet nové pracovní příležitosti v místě. 
Změna č. 2 ÚP tuto koncepci doplňuje vymezením 
ploch  PV 3, PV 4, SV 14, SV 15, SV 16. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost.  

V původním ÚP byly navrženy plochy pro bydlení 
jak městského charakteru v Sokolově, tak 
venkovského charakteru v Hruškové. Změna č. 2 ÚP 
tuto koncepci nemění. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). 

Významná část změn řešených Změnou č. 2 ÚP je 
situována v zastavěném území, a to jak ve formě 
zástavby proluk, tak ploch přestavby. Od doby 
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úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) 
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní 
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

vydání ÚP Sokolov ve znění Změny č. 1 ÚP došlo 
k drobným změnám v území. 
Nové rozvojové plochy jsou navrženy Změnou č. 2 
ÚP převážně v zastavěném území. Zároveň se tím 
chrání i nezastavěná krajina. Další rozvoj je navržen 
tak, aby v krajině nevznikaly solitéry zástavby. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 
pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné 
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a 
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 
v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a 
typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních 
zdrojů. 

Nové záměry jsou umístěny organicky v návaznosti 
na stávající aktivity stejného druhu, převážně 
v zastavěném území. 
Nové plochy těžby se nenavrhují. 
Plochy navržené mimo zastavěné území a dříve 
vymezené zastavitelné plochy zahrnují jedinou 
plochu, obklopenou dříve vymezenými 
zastavitelnými plochami, tj. Změna č. 2 ÚP 
nezasahuje do nezastavěného území. 
Plochy jsou umísťovány tak, aby nedocházelo 
k narušení obytného prostředí sídla ani k zásahu do 
ploch ochrany přírody a krajiny a jejích hodnot, 
včetně ploch pro územní systém ekologické stability. 
Plochy systému Natura 2000 a další plochy ochrany 
přírody byly respektovány. 
Plochy pro ÚSES byly do ÚP zapracovány 
v předchozí etapě, Změnou č. 2 ÚP se upřesňují jak 
s ohledem na požadavky A1 ZÚR KK, tak na místní 
potřeby. 
Krajinný ráz bude i nadále tvořen plochami 
kompaktní zástavby města s převažující funkcí 
obytnou, krajiny zemědělské a krajiny lesů. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Změna č. 2 ÚP neumísťuje nové liniové stavby 
dopravní a technické infrastruktury mimo zastavěné 
území, s výjimkou tras VVN (nebrání migraci) a tras 
teplovodů (podzemní stavby). Volná krajina je co do 
propustnosti stabilizována. Ke srůstání sídel 
nedochází. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi 
před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 
specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a 
zachování prostupnosti krajiny. 

V území se nachází dostatek ploch veřejné zeleně 
v městské zástavbě, třebaže část ploch je měněna ve 
prospěch ploch dopravní infrastruktury (parkoviště a 
parkovací domy); zbylé plochy jsou dostatečné pro 
denní rekreaci obyvatel. Krajina navazující na město 
je tvořena převážně zemědělskými plochami, které 
přechází směrem ke Slavkovskému lesu v pastviny a 
lesní porosty, které v širším okolí města umožňují 
dostatek pasivní pobytové rekreace obyvatel. 
Změna č. 2 ÚP stávající koncepci nemění. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití 
předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), 
při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití 
pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 
hipo). 

Plochy rekreace a liniové prvky – cyklistické trasy a 
stezky byly vymezeny v platném ÚP, Změna č. 2 ÚP 
pouze místně upřesňuje systém cyklistických tras. 
 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 

V ÚP je tato infrastruktura řešena. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci mění pouze v návaznosti na 
požadavky A1 ZÚR KK (koridory technické 
infrastruktury pro vedení VVN a pro vedení 
teplovodů). 
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minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to 
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. 

 
 

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým 
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo 
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 
Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. 
třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků). 

Systém nadřazených komunikací je řešen v platném 
ÚP, trasa D6 je realizovaná a stabilizovaná, nově se 
stabilizovala také část přeložky sil. II/210. Změna č. 
2 ÚP stávající koncepci dopravní infrastruktury 
nemění. Negativní vlivy dopravy na obytnou 
zástavbu byly postupně v území eliminovány 
realizací dříve navržených obchvatů. Nové plochy 
hygienické ochrany jsou navrhovány v dostatečné 
vzdálenosti od nadřazených dopravních os, v případě 
plochy SO 20 je odstup od ul. Citické tvořen dříve 
vymezenými plochami pro podnikání. 
 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti 
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os.  

Území je dostatečně obslouženo veřejnou 
autobusovou i železniční dopravou. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
 

Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro 
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
(např. železniční, cyklistickou). 

Rozvoj města navržený Změnou č. 2 ÚP je možno 
obsloužit stávajícím systémem veřejné dopravy. 
Hlavní komunikace města zohledňují potřeby 
průjezdu veřejné autobusové dopravy. Železniční 
doprava je využívána a podporována. 
Nové rozvojové plochy nebudou zatíženy hlukem ze 
stávajících komunikací. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě 
k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné 
předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

Výrobní zóny jsou v ÚP vymezeny již v platném ÚP, 
umístěny byly převážně mimo obytné zóny, nové 
plochy také v návaznosti na dálnici D6. Změna ÚP 
toto řešení zachovává, pouze doplňuje dílčí změny 
pro rozvoj stávajících areálů PV 3 a PV 4 a územní 
rezervy PV 100 a PV 101. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) 
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména 
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.  

Území není ohrožováno sesuvy ani erozemi. 
Záplavové území je vyhlášeno, včetně aktivní zóny. 
Plochy vymezené Změnou č. 2 ÚP nejsou situovány 
do záplavového území, výjimkou jsou pouze plochy 
SO 20 smíšená obytná plocha (okrajově), SO 25 
smíšená obytná plocha (okrajově), DP 26 parkoviště, 
DP 30 parkoviště (okrajově), PV 3 průmyslová 
výroba a skladování (část), SV 14 smíšená výrobní 
plocha (okrajově), SV 15 smíšená výrobní plocha 
(okrajově). 
Plochy pro rozlivy nebyly vymezeny. 

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
 
 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

Záplavové území je vyhlášeno, včetně aktivní zóny. 
Nové rozvojové plochy nebudou situovány do 
záplavového území, s výjimkou ploch uvedených 
v bodě (25). U těchto ploch se jedná převážně o 
zástavbu proluk v zastavěném území, mimo aktivní 
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povodňových škod. zónu záplavového území. U plochy SO 20 se 

předpokládá zvýšení ochran plochy výstavbou 
protipovodňových opatření. 
Mimo záplavové území je v platném ÚP vymezeno 
dostatečné množství ploch pro případné přemístění 
stávajících funkcí v záplavovém území. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 
struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, 
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a 
v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Problematika byla řešena v předchozí etapě ÚP. 
Změna č. 2 ÚP stávající koncepci nemění. 
 

Při územně plánovací činnosti stanovit podmínky pro 
vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních 
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou 
klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje. 

Problematika byla řešena v předchozí etapě ÚP. 
Změna č. 2 ÚP stávající koncepci nemění. 
Město má vyhovující silniční síť a kvalitní obsluhu 
veřejnou dopravou (železniční i autobusovou). 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je 
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností. 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
Stávající veřejná prostranství jsou chráněna, pouze 
jsou některé plochy dosud veřejně přístupné nově 
určeny pro umístění parkovišť a parkovacích domů 
pro zvýšení kapacity pro odstavování vozidel. Nová 
veřejná prostranství jsou Změnou č. 2 ÚP vymezena 
jako plocha VP 13 pro umístění točny na místní 
komunikaci v Hruškové.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých 
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy 
veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a 
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům 
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a 
užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
Veřejná doprava je území města Sokolov dostatečná. 
Hrušková je dobře dostupná osobní individuální 
dopravou po silnicích III. třídy. 
Síť pěších a cyklistických cest je dostatečná, 
reprezentovaná převážně účelovými komunikacemi. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku 
vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti. 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
Zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod je 
v ÚP řešeno standardně – skupinový vodovod, 
kanalizace a ČOV v městské části území a 
v Hruškové, individuální zásobování a čištění 
v odlehlých částech sídla. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, 
s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování 
území energiemi. 

Na území města se nenavrhují plochy pro výrobu el. 
energie z obnovitelných zdrojů mimo stávající malé 
vodní elektrárny. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit 
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské 
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 

Kvalita bytového fondu ve městě je uspokojivá, 
bytové domy jsou převážně v dobrém stavebním 
stavu. Jako plochy přestavby z důvodů zkvalitnění 
bytového fondu jsou vymezeny plochy SO 22, SO 23 
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věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. a SO 24 – přestavba stávajících bloků bytových 

domů po dožití. 

 
ke kap. 3: Rozvojové osy a rozvojové oblasti 
Řešené území se nachází na hranici rozvojové oblasti republikového významu OB12 

Karlovy Vary a rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem–Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice 
ČR/Německo (–Bayreuth). Z upřesnění vymezeného v ZÚR KK vyplývá umístění 
v rozvojové oblasti republikového významu OB12. 

 
ke kap. 4: Specifické oblasti 
Řešené území není součástí žádné specifické oblasti republikového významu. 
 
ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury 
Řešené území není dotčeno žádnými záměry. 
Koridor železniční trati ŽD 3 Cheb–Karlovy Vary–Chomutov–Most–Ústí nad Labem byl 

Aktualizací č. 1 PÚR zrušen (byl realizován). 
 
ke kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 
Řešené území je dotčeno záměry: 
• E2 – Plocha pro elektrickou stanici 400/110 kV Vítkov a koridory pro dvojité vedení 

400 kV Vernéřov–Vítkov a Vítkov–Přeštice. Upřesnit plochy a koridory pro uskutečnění 
záměru v navazující územně plánovací dokumentaci formou umožňující realizaci. Záměr byl 
již do ÚP Sokolov zapracován v minulých etapách. 

 
ke kap. 7: Další úkoly pro územní plánování 
Řešené území není dotčeno. 
 

2.1.2. Územně plánovací dokumentace kraje 

V území se uplatňují jako nadřazený územní plán Zásady územního rozvoje 
Karlovarského kraje (Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Praha; T-mapy), dále ZÚR KK. Tato 
dokumentace byla upravena Aktualizací č. 1 ZÚR KK (Atelier T-plan, s.r.o.) s účinností od 
13. 7. 2018 – dále jen „A1 ZÚR KK“. 

 
ke kap. A. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(2) Rozvíjení polycentrické sídelní struktury: 
a) podporou rozvojových aktivit a kooperačních vazeb 
velkých měst a ostatních center osídlení: v pásu 
koncentrovaného osídlení mezi Chebem, Kynšperkem nad 
Ohří, Habartovem, Sokolovem, Chodovem, Novou Rolí, 
Karlovými Vary a Ostrovem, 

Sokolov bude rozvíjen dle platného ÚP 
Sokolov, Změna č. 2 ÚP stávající koncepci 
rozvoje respektuje. 

(3) 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, 

ÚP Sokolov předpokládá s ohledem na místní 
podmínky města plný rozvoj v území mezi 
hranicí katastru, lesem Antonín a dálnicí. Toto 
území je již nyní kompaktním zastavěným 
územím, převážně ostatní plochy včetně ploch 
brownfieldů po těžbě a většina územního 
rozvoje se odehrává v rámci tohoto vymezení. 
Změna č. 2 ÚP nenavrhuje rozvoj mimo toto 
území s výjimkou drobných ploch v zastavěném 
území sídla Hrušková. 
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(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního 
zázemí, rozvíjení obytné funkce se souběžným rozvíjením 
tomu odpovídající veřejné infrastruktury. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov. 

(5) Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou 
strukturou osídlení a slabou hospodářskou základnou, také 
s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb. 

Netýká se města Sokolov. 

(6) 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. 

Výrobní zóny jsou v ÚP vymezeny již 
v platném ÚP, umístěny byly převážně mimo 
obytné zóny. Změna ÚP toto řešení zachovává, 
pouze doplňuje dílčí změny pro rozvoj 
stávajících areálů PV 3 a PV 4 a územní rezervy 
PV 100 a PV 101. 

(7) Rozvíjení lázeňství a souvisejících aktivit, a to při 
zachování důsledné ochrany přírodních léčivých zdrojů, 
zdrojů minerálních vod, jakož i ostatních vlastností a hodnot 
utvářejících charakter lázeňského území a jeho okolí. 

Netýká se města Sokolov. 

(8) Rozvíjení rekreace a cestovního ruchu a podpora 
přeshraničních vazeb pro využívání rekreační infrastruktury, 
včetně využívání přírodních a kulturně historických hodnot 
příhraničního území jako atraktivit cestovního ruchu, a to při 
respektování jejich nezbytné ochrany. 

Města Sokolov se týká pouze v omezené míře 
(poznávací turistika, cyklistika, vodáctví), 
řešeno v platném ÚP. 

(9) Ochrana a další využívání zdrojů nerostných surovin 
(zejména hnědého uhlí a keramických surovin) s ohledem na 
přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními 
principy udržitelného rozvoje. 

Zdroje nerostných surovin jsou evidovány a 
využívány ve stabilizovaném územním rozsahu. 
Změna č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 

(10) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou 
silniční a železniční síť mezinárodního a republikového 
významu, především kapacitního propojení s rozvojovou 
oblastí republikového významu OB1 Praha. 

Netýká se města Sokolov. 

(11) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení správních a 
sídelních center s krajským městem, sousedními kraji 
(Plzeňským, Středočeským a Ústeckým) a přilehlým územím 
SRN. 

Netýká se města Sokolov. 

(12) Odstranění dopravních závad spojených s nežádoucím 
zpomalováním nadmístní dopravy, zejména v zastavěném 
území. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov řešeno 
návrhem obchvatů města, většina z nich již byla 
realizována (s výjimkou kratšího úseku sil. 
II/210). 

(13) Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované 
hromadné dopravy osob. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. 

(14) Rozvíjení ostatních druhů dopravy (pěší dopravy a 
cyklodopravy) v úzké návaznosti na základní dopravní 
systémy kraje a na systémy pěších a cyklistických tras na 
území okolních krajů a SRN, včetně preference jejich 
vymezování formou samostatných stezek. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění, pouze upřesňuje trasu 
cyklistické stezky CY 2. 

(15) Vytváření územních podmínek pro vymezování sítí 
pěších, cyklistických a lyžařských turistických tras, zejména 
nadregionálního a regionálního významu, včetně související 
podpůrné infrastruktury, při respektování přírodních, 
krajinných, kulturně historických a civilizačních hodnot 
území. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. 

(16) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně 
rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy SRN. 

Ve Změně č. 2 ÚP je doplněn koridor pro trasu 
VVN E12. Ostatní koridory vymezené v A1 
ZÚR KK jsou již v ÚP Sokolov zapracovány. 

(17) Podporování rozvoje systémů odvádění a čištění 
odpadních vod, včetně snižování množství srážkových vod 
odváděných kanalizací a zlepšení podmínek pro jejich 
zasakování, zejména v sídlech na území CHOPAV Krušné 
Hory, Chebská pánev a Slavkovský les a v ostatních 
vodohospodářsky významných územích. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. 

(18) Zlepšování stavu složek životního prostředí, především 
v silně urbanizovaných částech kraje, zejména postupné 

Není předmětem řešení Změny č. 2 ÚP. 
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snižování zátěže hlukem a emisemi z dopravy a výrobních 
provozů. 
(19) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně 
historických a civilizačních hodnot nadmístního významu. 

Ochrana hodnot a jejich rozvoj je řešena 
v platném ÚP Sokolov. 

(20) Podporování opatření k ochraně a obnově jakosti vod, 
přirozeného vodního koloběhu v území a schopnosti území 
zadržovat vodu (infiltrace, retence), zejména v oblasti 
Chebské a Sokolovské pánve a v ostatních vodohospodářsky 
významných územích kraje. 

Netýká se města Sokolov. 

(21) Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních 
hodnotách území kraje. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. Protipovodňová 
opatření mohou být umístěna v rámci plochy SO 
20. 

 
ke kap. B. Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os 
 
• Území města Sokolov se nachází v rozvojové oblasti republikového významu OB12 

– ukládá úkoly pro územní plánování: 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
q) V územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ploch pro 
kapacitní silniční propojení s Metropolitní rozvojovou oblastí OB1 
Praha. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov 
(stávající dálnice D6), Změna č. 2 ÚP 
koncepci ÚP nemění. 

r) V ÚP dotčených obcí upřesnit vymezení rozvojových ploch: 
• Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo; 
• Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov; 
• Průmyslová zóna Sokolov – Silvestr; 
•  Průmyslová zóna Ostrov – jih. 

Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo 
vymezena v platném ÚP jako plochy PV 
1 a PV 2. Průmyslová zóna Sokolov – 
Vítkov vymezena v platném ÚP jako 
plochy SV 8, SV 9 a Změnou č. 2 ÚP 
doplněny o plochu SV 16. 

s) V ÚP Sokolova a Svatavy upřesnit vymezení rekreační zóny 
nadmístního významu Medard–východ a ploch orientovaných na 
posílení funkce sídelního a obslužného zázemí této zóny. 

Do ÚP Sokolov se tyto záměry 
nepromítají s ohledem na územní 
vymezení. Zázemí jezera Medard je 
vymezeno od jihu železniční tratí a od 
jihovýchodu přeložkou sil. II/210, tyto 
stavby korespondují přibližně s hranicí 
správního území města Sokolov. 

t) V ÚP příslušných obcí vymezovat plochy pro další rozvoj lázeňské 
funkce a navazujících rekreačních a relaxačních aktivit. 

Netýká se města Sokolov. 

u) V ÚP obcí s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat 
plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 

v) Koordinovat záměry rekultivace a revitalizace ploch po povrchové 
těžbě nerostných surovin s urbanistickou koncepcí dotčeného území a 
s požadavky nového formování krajiny. 

Netýká se města Sokolov. Plochy po 
povrchové těžbě nerostných surovin jsou 
již rekultivované nebo zahrnuty do 
území, kde těžba stále probíhá. 

 
ke kap. C. Vymezení specifických oblastí 
 

Město není součástí žádné specifické oblasti. 
 
ke kap. D. Vymezení ploch a koridorů, ÚSES a územních rezerv 
 
ke kap. D.I. Rozvojové plochy 
ke kap. D.I.1. Plochy pro ekonomické aktivity 
• (3) Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo [3]; východně od Sokolova a dálnice D6, 

na území obcí Sokolov a Staré Sedlo. 
• (4) Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov [4]; na jižním okraji města Sokolov, mezi 

dálnicí D6 Cheb – Karlovy Vary a silnicí II/210. 
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• (11) Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, jihozápad [R21]; v přímé návaznosti na 
jihozápadní hranici plochy průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
Společné úkoly pro územní plánování: 
d) V územních plánech dotčených obcí 
zajistit při zpřesňování vymezení ploch 
prostorovou koordinaci s ostatními záměry 
na využití území. 

Plochy vymezeny v platném ÚP jako zastavitelné plochy – č. 3 
jako plochy výrobní PV 1 a PV 2 a č. 4 jako plochy smíšené 
výrobní SV 8, SV 9. Změna č. 2 ÚP řešení nemění, pouze: 
• propojuje plochy SV 8 a SV 9 po zrušení nadbytečného LBC 8, 
• v ploše PV 1 a PV 2 zvyšuje % zastavění, 
• nově vymezuje územní rezervu pro plochu výrobní PV 100 a 
PV 101 v rozsahu plochy R21. 

 
ke kap. D.II. Dopravní infrastruktura 
Veškeré navržené stavby vymezené v pův. ZÚR KK byly v A1 ZÚR KK zrušeny. 

Většina těchto staveb již byla realizována, západní obchvat města je ve výstavbě. 
 

ke kap. D.III. Technická infrastruktura  
ke kap. D.III.3. Zásobování elektrickou energií 
• (56) ZÚR KK upřesňují vymezení těchto ploch a koridorů pro umístění vedení a 

zařízení přenosové soustavy (400 kV): 
a) E04 – vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov [VPS E04]; 
b) E06 – vedení 400 kV, propojení TR Vítkov – TR Přeštice (PK) [VPS E06]; 
c) E11 – rozvodna 400 kV Vítkov [VPS E11]. 
Šířka koridorů E04 a E06 – 200 m. 

Zapracování do ÚP Sokolov: 
Beze změny; koridory E04, E06 a E11 již jsou v platném ÚP vymezeny. 

 
• (57) ZÚR KK vymezují tyto plochy a koridory pro umístění vedení a zařízení 

distribuční soustavy (110 kV): /.../ 
b) E12 – vedení 2× 110 kV, TR Vítkov – TR Jindřichov [VPS E12]; 
Šířka koridorů E07, E12 a E13 – 200 m. 

Zapracování do ÚP Sokolov: 
Změnou č. 2 ÚP se vymezuje koridor pro vedení E12 – vedení 2× 110 kV, TR Vítkov 
– TR Jindřichov. Pro koridor je dále vyžadováno: „minimalizace zásahů do lesních 
porostů; minimalizace vlivů na celistvost a předměty ochrany EVL Ramena Ohře.“ – 
tyto požadavky jsou v řešeném území splněny, protože vymezený koridor se nedotýká 
Ohře, a zásah do ploch lesa je minimální. 

 
ke kap. D.III.5. Zásobování teplem 
• (60) ZÚR KK vymezují tyto koridory pro umístění rozvodných tepelných zařízení 

určených k rozšíření systému CZT: 
a) T06 – Sokolov – Březová [VPS T06]; 
b) T07 – Sokolov – Dolní Rychnov [VPS T07]. 
Šířka koridorů T06 a T07 – 200 m. 

Tyto koridory se ve stávajícím ÚP nacházejí v mírně odlišném vedení a byly upraveny 
takto: 
a) T06 Sokolov – Březová je v současném ÚP delší než v A1 ZÚR KK, kde je 
ukončen dříve, než dorazí k průmyslové zóně, kterou má napojit. Trasa shodná se A1 
ZÚR KK je a mírně upřesněna oproti stávajícímu vedení tak, aby nevybočovala 
z koridoru vymezeného v A1 ZÚR KK; na tuto trasu navazuje zbylá část koridoru 
v souladu s dosud platným ÚP, tak, aby byl ukončen v průmyslové zóně PV 1, PV 2. 
b) T07 Sokolov – Dolní Rychnov je v ÚP Sokolov veden odlišně, je zalomen tak, aby 
se vyhnul stávajícím budovám; bohužel v A1 ZÚR KK je veden vzdušnou čarou přes 
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stávající průmyslovou zástavbu. V ÚP Dolní Rychnov je vymezen dle A1 ZÚR KK. 
Změnou č. 2 ÚP se tedy mění trasa koridoru na méně vhodnou, avšak v souladu s A1 
ZÚR KK. Pro průchod průmyslovou zónou se doplňuje požadavek podzemního 
provedení vedení. 
 

ke kap. D.IV. Plochy a koridory ÚSES  
Ve správním území města se uplatňují prvky: NK 40 (MB), NK 40 (N), NK 40 (V), RC 

10111, RC 1169, RK 1016, RK 20112, RK 20113, RK 20116, RK 994. 
Stávající ÚP Sokolov řešil NR-R ÚSES v souladu se ZÚR KK platným do 7/2018. V A1 

ZÚR KK došlo k úpravám některých prvků, které se nyní mění v ÚP Sokolov Změnou č. 2: 
• RBC 1169 Antonín – dochází k výraznému zmenšení a přesunu na západní břeh, včetně 

úpravy navazující trasy probíhajícího NRBK K40 (V),  
• RBK 994 – úprava trasy v k.ú. Čistá u Svatavy – v ÚP Sokolov beze změny. 

 
Dále dochází k úpravě NR-R prvků ÚSES v rámci vymezených koridorů z lokálních 

důvodů: 
• NRBK K40 (N) – odklonění trasy z důvodu požadavku rozvoje stávajícího areálu 

chemičky; odklonění je trasováno uvnitř vymezené šířky koridoru pro NRBK dle A1 
ZÚR KK 

• NRBK K40 (V) – zúžení trasy o p.p.č. 842/1 k.ú. Sokolov a navazující parcely, protože 
tato parcela má charakter veřejného prostranství včetně úpravy zeleně a zpevněných 
ploch a neplní ani nemůže plnit funkci vodní osy a příbřežní zeleně (zeleň osy nivní je 
vedena po druhém břehu). 
 

ke kap. E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

 
ke kap. E.I. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 
 
Ve správním území města se uplatňují: 
(1) b) Území obecné ochrany přírody a krajiny: 

• skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES; 
c) Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 – EVL Nadlesí. 
f) Přírodní léčivé zdroje lázeňských míst Karlovy Vary 
g) Zdroje nerostných surovin: 

• ložiska hnědého uhlí republikového významu v Sokolovské a Chebské pánvi; 
• ostatní ložiska vyhrazených a významná ložiska nevyhrazených nerostů. 

i) Rozsáhlé lesní komplexy v horských masivech Slavkovského lesa. 
k) Přírodní aspekty cílových kvalit vlastních krajin. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(2) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 
území Karlovarského kraje: 
a) Podporovat opatření k ochraně a rozvoji schopností krajiny 
zadržovat vodu (infiltrace, retence). 

Na území města Sokolov se neuplatňuje. 
Retence je podporována stávajícím 
jezerem Michal. 

b) Vytvářet územní podmínky: 
- pro ochranu vodního režimu, vydatnosti a jakosti zdrojů 
povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod; 
- pro minimalizaci zásahů do lesních porostů, zejména na území 
CHKO, přírodních parků a ve vodohospodářsky významných 
územích; 
- pro minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti 

Tyto zásady byly zohledněny při řešení 
ÚP Sokolov i při řešení jeho následných 
změn. 
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na konkrétních územních podmínkách území; 
- pro ochranu a rozvoj druhové a biotopové rozmanitosti přírodně 
hodnotných ekosystémů. 
c) Chránit plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro 
akumulaci povrchových vod pro případné budoucí využití 
v podmínkách nepříznivého vývoje klimatu a kapacit vodních zdrojů. 

Na území města Sokolov se neuplatňuje. 

 
Ochrana hodnot je řešena ve stávajícím ÚP, Změna č. 2 ÚP nezasahuje do vymezených 

hodnot. 
 
ke kap. E.II. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 
 
Ve správním území města se uplatňují: 
f) Další území kulturních a historických hodnot: 
• zámek – Sokolov  
• území s archeologickými nálezy (ÚAN) I. a II. kategorie. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(4) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 
území Karlovarského kraje: 
a) Chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově 
chráněných sídel, včetně jejich vnějšího obrazu. 
b) Při umísťování staveb v okolí památkově chráněných území, 
areálů a souborů respektovat „genius loci“ daného místa, v případě 
památkově chráněných území se podmínka vztahuje na tato území. 
c) Chránit vizuální význam místních kulturních a historických 
dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb 
v pohledovém obrazu sídel a v krajinných scenériích. 
d) Chránit dochované doklady historického utváření krajiny, 
historické těžby, výroby a techniky. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 
Navrhované změny se týkají drobných 
proluk v zastavěném území, většími 
plochami jsou pouze SO 20, PV 3 a PV 
4. Jejich umístění nezakládá nebezpečí 
zásahu do kulturních hodnot území. 

 
ke kap. E.III. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot 
 
Ve správním území města se uplatňují: 
b) Obytná a pracovní funkce městského a venkovského osídlení. 
c) Občanské vybavení nadmístního významu v přirozených spádových centrech osídlení. 
f) Funkční systémy zaměřené na těžbu, zpracování a přepravu hnědého uhlí. 
g) /.../, rozvodná a přenosová soustava elektrického vedení VVN, /.../ soustava teplovodů. 
h) Funkční systémy pro úpravu vody a zásobování pitnou i provozní vodou. 
i) Páteřní silniční a železniční síť a navazující soustava silnic II. a III. třídy, resp. 

regionálních železnic. 
k) Civilizační aspekty cílových kvalit vlastních krajin. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(6) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot 
území Karlovarského kraje: 
a) Stabilizovat a dále rozvíjet města a obce v rámci polycentrické 
sídelní struktury vytvářením územních podmínek pro rozvoj jejich 
obytné, pracovní, obslužné a rekreační funkce. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. Změna 
rozvíjí obytné, pracovní, obslužné i 
rekreační funkce 

b) Zkvalitňovat a dále rozvíjet vybavenost a infrastrukturu 
lázeňských míst. 

Netýká se města Sokolov. 

c) Respektovat při dostavbě v zastavěných nebo výstavbě 
v zastavitelných územích dosavadní charakter okolní zástavby a 
kvalitu prostředí. 

Charakter a struktura zástavby je nově 
regulován v kap. 6.1., bod B4) 

d) Zkvalitňovat a rozvíjet vybavenost rekreačních středisek a Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
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sportovně rekreačních areálů nadmístního významu, včetně jejich 
napojení na páteřní sítě dopravní a technické infrastruktury. 

č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 

e) Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci možných ztrát zásob 
nerostných surovin v případě nezbytných zásahů veřejně prospěšných 
staveb do ploch dobývacích prostorů a chráněných ložiskových 
území. 

Zásah do DP a CHLÚ na území města je 
nevyhnutelný, protože pod zastavěné 
území města zasahují stále ještě dva DP a 
jedno CHLÚ, které nebyly dosud 
zrušeny. Jedná se o ochranu ložisek buď 
již s dokončenou těžbou nebo s těžbou, 
které bude dokončena v blízké 
budoucnosti. 

 
ke kap. F. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich 

zachování nebo dosažení 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(3) Společné požadavky a podmínky pro zachování (ochranu nebo 
posílení) a dosažení (obnovu nebo nové vytvoření) cílových kvalit 
vlastních krajin při koordinaci územně 
plánovací činnosti obcí a v územně plánovací dokumentaci obcí: 
 

Společné požadavky a podmínky pro 
zachování (ochranu nebo posílení) a 
dosažení (obnovu nebo nové vytvoření) 
cílových kvalit vlastních krajin při 
koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a v územně plánovací dokumentaci 
obcí byly z hlediska věcného řešení již 
zohledněny při řešení ÚP Sokolov. 

a) Ve vlastních krajinách respektovat sídelní strukturu a její přirozený 
vývoj a dále stavby, areály a funkce, pro které ZÚR vymezují plochy 
a koridory, přitom minimalizovat jejich případné negativní dopady na 
stanovené cílové kvality. 

Sídelní struktura je respektována. Změna 
č. 2 ÚP se nedotýká řešení krajiny 
s výjimkou úpravy vymezení prvků 
ÚSES v souladu s A1 ZÚR KK. 

b) Zastavitelná území přednostně vymezovat v souladu se současným 
urbanistickým charakterem sídel a sídelní struktury území. 

Zastavitelná území svým charakterem 
navazují na stávající charakter ploch. 

c) Zastavitelné plochy doplňovat prvky krajinné zeleně tak, aby byl 
vytvořen plynulý přechod do krajiny. 
 

Vzhledem ke specifickému uspořádání 
města (vymezení území katastrálními 
hranicemi a plynulým přechodem do 
dalších obcí, hranice lomu, trasa dálnice) 
není tento úkol smysluplný. 

d) Výškovou hladinu zástavby v okrajích sídel přizpůsobovat 
plynulému přechodu siluety sídla do krajiny. 

Vzhledem k stávajícímu výškovému 
uspořádání (panelové věžáky na sídlišti 
v nejvyšším bodě sídla, komíny 
chemičky) nehrozí při výstavbě 
v zastavěném území nebezpečí narušení 
krajinného rázu. 

e) Nezasahovat negativně do historických struktur sídel (např. 
lánových lineárních a lánových radiálních vsí) a historického 
uspořádání částí krajin (plužin). 

Není v ÚP navrhováno, urbanistické 
hodnoty jsou respektovány. 

f) Nenarušovat negativně pohledové scenérie přírodních dominant, 
krajinných horizontů a horských hřbetů a jejich vizuální vztahy. *** 
g) Nenarušovat negativně pohledové scenérie sídel, jejich hodnotné 
stavební dominanty a jejich vizuální vztahy s okolními sídly a 
krajinou. *** 
k) Nevymezovat rozvojové plochy pro stavby a neumísťovat stavby, 
které by svými plošnými, vertikálními nebo prostorovými parametry 
mohly negativně narušit hodnoty krajiny – měřítko krajiny, její cílové 
kvality, přírodní nebo kulturně historické dominanty nebo 
panoramata sídel. 

Za zásah do krajiny je možné považovat 
pouze vymezení smíšené obytné plochy 
SO 22 na Jižním lomu na okraji území, 
které již dříve bylo vymezené jako 
zastavitelné (pro občanské vybavení). 
Vymezení plochy nenaruší žádné 
přírodní hodnoty, s výjimkou zásahu do 
PUPFL. S ohledem na konfiguraci terénu 
(dolík) a výstavbu v zeleni se 
nepředpokládá vliv na vedutu města. 

h) Chránit a respektovat v krajině historicky významné dochované 
projevy těžby a průmyslové činnosti. 

Takové objekty nebyly identifikovány. 

i) Zachovávat, obnovovat a citlivě doplňovat dochovanou síť 
místních cest zajišťující prostupnost krajin pro pěší a nemotorovou 
dopravu. 

Je řešeno v platném ÚP, Změna č. 2 ÚP 
řešení nemění. 

j) Zachovávat a obnovovat prvky a plochy rozptýlené nelesní zeleně 
jakožto prvků prostorového členění krajiny (i se souběžnou funkcí 
prvků ÚSES nebo izolační zeleně). 

Je řešeno v platném ÚP, Změna č. 2 ÚP 
řešení nemění. 
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(4) Společné úkoly pro územní plánování: 
a) Územní plány rozpracují v urbanistické koncepci a v koncepci 
uspořádání krajiny: 
• společné požadavky dle článku (3), 
• cílové kvality vlastních krajin, 
• specifické podmínky cílových kvalit vlastních krajin. 
b) Na území obcí, které se nacházejí ve dvou nebo více vlastních 
krajinách, budou přiměřeným způsobem zohledňovány cílové kvality 
a specifické podmínky všech dotčených vlastních krajin. 

ÚP řešení krajiny stanovuje. Změna č. 2 
ÚP řešení krajiny nemění; v případě 
potřeby rozpracování cílové kvality 
vlastních krajin do podrobnějšího řešení 
bude řešeno v další změně ÚP. 
 

 
ke kap. F.II. Oblast vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska 
Řešené území spadá do oblasti: Sokolovská pánev (B.3) a Slavkovský les – sever (C.3). 

 
Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
Specifické podmínky pro rozhodování o zachování a dosažení 
cílových kvalit (B.3): 
j) V oblastech probíhající a dokončené obnovy krajiny 
rekultivací po těžbě nerostných surovin doplňovat také sídelní 
funkce a cestní síť s ohledem na limity, funkce a požadavky 
rozvoje okolního území. 

Území po těžbě na území města Sokolov a 
v jeho okolí již je rekultivováno (golfové hřiště 
v Dolní Rychnově, areál Michal v k.ú. Vítkov u 
S.) nebo změny probíhají (rozsáhlé území 
Medard). Funkce jsou již stanoveny v ÚP a 
cestní síť je stabilizována (cyklostezky 
navrženy).  

k) V oblastech probíhající těžby nerostných surovin a přípravy 
obnovy krajiny následnými rekultivacemi: 
• nově modelovat povrch s cílem vytvoření funkčně a 
esteticky kvalitní krajiny, 
• návrhy rekultivací přednostně orientovat na vytvoření 
lesozemědělských a vodních krajin, včetně doplnění sídelních 
funkcí. 

Území, kde ještě rekultivace není stanovena, se 
zde nachází pouze jedno, v okrajové lokalitě 
lomu Jiří (severovýchodně od Šenvertu). 
Rekultivace bude řešena v době dokončování 
těžby, území Sokolova se týká velmi okrajově. 

 
ke kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb 

 
ke kap. G.II. Technická infrastruktura 

V řešeném území jsou navrženy stavby a jejich koridory: 
• E04 Vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov – je již zapracováno 
v platném ÚP, 
• E06 Vedení 400 kV, propojení TR Vítkov – TR Přeštice (PK) – je již zapracováno 
v platném ÚP, 
• E11 Rozvodna 400 kV Vítkov – je již zapracována v platném ÚP, 
• E12 Vedení 110 kV, TR Vítkov – TR Jindřichov – doplňuje se Změnou č. 2 ÚP  
• T06 Sokolov – Březová – upřesňuje se vymezení trasy jako průnik koridoru 
vymezeného v nadřazené dokumentaci A1 ZÚR KK a koridoru stávajícího dle ÚP, 
• T07 Sokolov – Dolní Rychnov – mění se vymezení trasy dle A1 ZÚR KK. 
 

ke kap. H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na 
řešení v ÚPD obcí 

 
ke kap.  H.II. Požadavky na řešení v ÚPD obcí 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
POVODŇOVÁ OCHRANA 
(7) Vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro 
zajištění povodňové ochrany na území obcí – Sokolov.  

Plochy pro protipovodňová opatření (liniové 
prvky) jsou vymezeny v platném ÚP. 

OSTATNÍ 
(8) Vymezení Antonínského arboreta a cyklostezky podél 
západního okraje výsypky Antonín koordinovat s RC1169 
Citice. 

Plocha pro arboretum se po zrušení regionálního 
biocentra Změnou č. 2 ÚP mění z ploch 
přírodních na plochy lesní. Cyklostezka je 
vymezena v platném ÚP. 
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ZÚR KK zobrazují v Koordinačním výkrese tyto limity využití území: 
• trasa a o.p. dálnice; trasy silnic, trasa železniční tratě, CHOPAV – mimo řešené území, 

o.p. vodních zdrojů ochranné pásmo lázeňského místa, záplavová území Q100, 
rozvodna, trasy VVN, trasa a bezpečnostní pásmo vedení VTL, radiokomunikační 
vysílač, RR trasy, hranici CHKO Slavkovský les – mimo řešené území, EVL Nadlesí, 
trasy NRBK a ochrannou zóna NRBK, RBC a RBK, lesy, dobývací prostory, 
chráněná ložisková území, ložiska, poddolovaná území. 

 
Vyhodnocení: Změna č. 2 ÚP Sokolov není v rozporu s A1 ZÚR Karlovarského kraje. 
 

2.2. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

2.2.1. Cíle územního plánování 

ad 1) Předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 
Změna č. 2 ÚP řeší převážně menší lokality v zastavěném území, které nebudou mít větší 

význam pro změnu udržitelného rozvoje území. Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP na 
udržitelný rozvoj území je uvedeno v samostatné dokumentaci. 

 
ad 2) a 3) Soulad veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území a Koordinace 

zájmů a konkretizace ochrany veřejných zájmů 
Změna č. 2 ÚP řeší rozvoj sídla na základě koordinace zjištěných potřeb a možností 

území na jedné straně a rozvojových záměrů veřejných i soukromých subjektů na straně 
druhé. Ochrana veřejných zájmů je vyjádřena vymezením hodnot území, ploch a liniových 
prvků veřejné infrastruktury a návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření. 

 
ad 4) Ochrana hodnot přírodních, kulturních a civilizačních 
Ochrana hodnot byla vymezena již v předchozí etapě ÚP, Změnou č. 2 ÚP se nemění. 
 
ad 5) a 6) Ochrana nezastavěného území 
Ochrana nezastavěného území se uplatňuje vymezením zastavitelných ploch primárně 

v zastavěném území v prolukách a dále v návaznosti na zastavěné území tak, aby se sídla 
rozvíjela v ucelených lokalitách s minimalizací zásahů do volné krajiny. 

 
2.2.2. Úkoly územního plánování 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty, 

Zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP předcházelo zpracování 
pracovních doplňujících průzkumů a rozborů, které prověři-
ly přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území na základě 
platného ÚP Sokolov, ÚAP ORP Sokolov a terénního 
průzkumu; ke změně hodnot vymezených v platném ÚP 
nedochází a jsou řešením Změny č. 2 ÚP respektovány. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, 

ÚP stanovil koncepci rozvoje území v platném ÚP, včetně 
urbanistické koncepce, zvláště s ohledem na urbanistický 
charakter zástavby území, na ochranu jak jedinečných, tak 
typických staveb v území, a na ochranu nezastavitelného 
území a krajiny. Změna č. 2 ÚP tuto koncepci pouze 
doplňuje. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

Změna č. 2 ÚP zpracovala známé záměry v území, které 
vyhodnotila s ohledem na jejich vhodnost a možnost 
zapracování do ÚP, s ohledem na ochranu veřejných zájmů 
(limity využití území, ochrana ZPF, ochrana přírody krajiny) 
a přihlédla k možnostem napojení na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
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d) stanovovat urbanistické, architektonické a 
estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na 
umístění, uspořádání a řešení staveb, 

ÚP vymezil požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území již v předchozí etapě. Změna č. 2 ÚP tuto 
koncepci nemění, pouze doplňuje a dále je upravována 
textová část po formální stránce pro lepší srozumitelnost a 
aplikaci. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území, 

ÚP vymezil podmínky pro provedení změn v území již 
v předchozí etapě, s uvedením podmínek pro jednotlivé 
zastavitelné plochy a plochy přestavby. Změna č. 2 ÚP tuto 
koncepci nemění, pouze doplňuje u nově vymezených 
zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území 
(etapizaci), 

Etapizace nebyla navržena vzhledem k fragmentárnímu 
charakteru navržených ploch (větší počet malých 
rozvojových ploch, převážně v prolukách). 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě 
blízkým způsobem, 

ÚP řeší ochranu před velkou vodou v platném ÚP. Bylo 
zaznamenáno pouze riziko záplav, vyjádřené vymezeným 
záplavovým územím. Změna č. 2 ÚP tuto koncepci 
respektuje. Záplavové území bylo při návrhu změn využití 
území respektováno. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn, 

V ÚP byly vymezeny plochy výrobní a plochy smíšené 
výrobní s možností zvýšení zaměstnanosti v platném ÚP. 
Změna č. 2 ÚP tuto koncepci respektuje, doplňuje plochy 
PV 3, PV 4, SV 14, SV 15, SV 16. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Změna č. 2 ÚP pouze rozvíjí dříve navrženou koncepci. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území, 

Navržené zastavitelné plochy scelují území s cílem 
minimalizovat náklady na novou veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní 
ochrany, 

Požadavky CO byly řešeny v ÚP ve stávající struktuře a 
vybavení území; v Zadání Změny č. 2 ÚP nebyly uplatněny 
žádné specifické úkoly v oblasti CO pro Změnu č. 2 ÚP. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy do území, 

V území nebyly vymezeny žádné nové plochy pro asanace. 
Plochy přestavby byly vymezeny doplňkově dle potřeb 
území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před negativními 
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační 
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak, 

Pro dokumentaci Změny č. 2 ÚP Sokolov je zpracováno 
Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí. Kompenzační 
opatření nebyla stanovena. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání 
přírodních zdrojů, 

Těžba nerostných surovin je v řešeném území stabilizovaná. 
Odběr pitné vody z vodních zdrojů není navržen. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů 
architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péče. 

Tvorba ÚP je komplexní činnost, která využívá poznatky 
mnoha oborů; ve Změně č. 2 ÚP byly tyto obory 
zohledněny. 

 

2.3. Přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů 

Změna č. 2 územního plánu Sokolov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

2.4. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Bude doplněno po společném jednání a veřejném projednání. 
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B. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 
(obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí) 

1. ÚVOD 
Při projednání Zadání Změny č. 2 územního plánu Sokolov: 
• Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém 

stanovisku zn. 4049/ZZ/17 ze dne 27. 11. 2017 stanovil, že změna ÚP nemůže mít významný 
vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti. 

• Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém 
stanovisku zn. 3971/ZZ/17 ze dne 11. 12. 2017 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 
Změny č. 2 Územního plánu Sokolov na životní prostředí. Zpracování variantního řešení však 
neuplatnil. Dle tohoto stanoviska je nutné se zaměřit zejména na vyhodnocení rozsahu vlivů 
koncepce na imisní situaci v dané lokalitě, ovlivnění hlukové situace, zvláště pak na rozsah 
vlivů koncepce vzhledem k dotčenému území a populaci a opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů, dále pak vyhodnocení vlivů koncepce na 
ekosystémy, rostliny a živočichy, přírodní zdroje, krajinu, vodu a půdu. 

 
Nedílnou součástí Návrhu Změny č. 2 ÚP Sokolov jsou proto v samostatných svazcích: 
• „Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Sokolov na životní prostředí“, která stanovuje 

podmínky na ochranu životního prostředí, 
• „Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Sokolov na udržitelný rozvoj území“, která 

stanovuje podmínky pro zachování udržitelného rozvoje území. 
 

2. ZHODNOCENÍ DLE DOKUMENTACE SEA 
Dokumentace SEA uvádí toto zhodnocení Změny č. 2 ÚP: 
 
Standardní návrhové plochy 
Všechny dále neuvedené plochy změn. 
 
Shrnutí hodnocení pro potenciálně problémové návrhy:  
Návrhové plochy DP, SV 14, SV 15. 
Shrnutí: Návrhy jsou v rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelné. 
 
Shrnutí hodnocení pro problémové návrhy 
 
SO 20 
Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu a území a významné krajinné prvky, 

silně negativně vlivy na krajinný ráz. Negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší, biotopy, 
rostlinné a živočišné druhy a ekologickou stabilitu. 

Základním problémem plochy je zábor lesa (PUPFL a významný krajinný prvek 
v rozsahu větším než 5 ha. Jde přitom o les v izolované poloze a na nepříznivém stanovišti 
(bývalý Jižní lom). S likvidací lesa je spjat i zásah do biotopů a, poškození rostlinných a 
živočišných druhů – les jako centrum biodiverzity – a ekologická destabilizace území – les 
jako ekologicky stabilizující prvek. Lesní porost je výrazně druhově rozrůzněný (nejde o 
smrkovou monokulturu) s keřovým patrem a lze jej postupně nasměrovat k přírodě blízkým 
porostům. S likvidací lesa souvisí i změna mikroklimatu, dojde k vysušení a ohřátí území, 
zatímco les jako tlumící element zvlhčuje a ochlazuje klima. Klimatická funkce lesů v sídlech 
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a v jejich těsné blízkosti ještě značně vzroste. 
Dalším aspektem je změna krajinného obrazu, kdy místo volné lesní krajiny vznikne 

zastavěné území. 
Původní záměr využití území – lesopark – byl v podstatě optimálním environmentálním 

řešením akcentujícím jak využití pro obyvatele, tak ochranu životního prostředí. Základní 
charakteristiky lesního prostředí by byly zachovány. 

 
Shrnutí: Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný a 

navrhuje se: 
• vypuštění plochy ze změny územního plánu; změny v území jsou akceptovatelné pouze 

v takovém rozsahu, aby byla zachována podstatná část lesního porostu 
 
Zdůvodnění: 
Navrhovaná plocha představuje nepřiměřeně velký zásah do izolovaného lesního porostu 

s mnoha mimoprodukčními funkcemi. Identifikované negativní vlivy nelze žádnou regulací 
nebo jiným opatřením snížit na přijatelnou úroveň. 

Vymezení plochy jde proti národním a regionálním koncepcím v těchto základních 
směrech: ochrana volné krajiny před nevhodnou zástavbou, ochrana biodiverzity, podpora 
mimoprodukčních funkcí lesů, ochrana klimatu (lesnictví je jedině odvětví umožňující 
zápornou bilanci oxidu uhličitého). 

Nahrazení lesního porostu výstavbou způsobí dlouhodobé a ireverzibilní poškození 
životního prostředí. Vypuštěním plochy a zachováním podstatných charakteristik lesního 
porostu (ve formě lesoparku nebo jiné) budou všechny negativní vlivy zcela eliminovány. 

Rozpor s vnitrostátními cíli ochrany životního prostředí bude odstraněn. 
 
PV 3 
Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší a klima a ekologickou stabilitu, 

sině negativně vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vodu, biotopy, rostlinné a živočišné 
druhy, významné krajinné prvky a vlivy širšího dosahu. Negativně jsou hodnoceny vlivy na 
půdu a území a krajinný ráz. 

Vlivy jsou dány charakterem plochy – chemická výroba – a výběrem plochy s likvidací 
podstatné části izolovaného lesního porostu. 

Vlivy na obyvatelstvo a zdraví, ovzduší a klima, vodu a širší vlivy lze zatím hodnotit jen 
obecně – není známa bližší specifikace výrobních činností – a proti umístění není námitek. 
Plocha navazuje na stávající výrobní areál a v její blízkosti se žádná obytná zástavba 
nenachází. Vlivy v těchto oblastech budou řešeny v rámci procesu EIA. 

Vlivy na přírodní charakteristiky jsou dány likvidací cca 1,5 ha lesa v izolované poloze 
na nepříznivém stanovišti. S likvidací lesa je spjat i zásah do biotopů a, poškození rostlinných 
a živočišných druhů – les jako centrum biodiverzity – a ekologická destabilizace území – les 
jako ekologicky stabilizující prvek. Dotčený lesní porost má přirozený charakter, listnatý již 
věkově rozrůzněný porost s keřovým patrem představuje významné refugium rostlinných a 
živočišných druhů v denaturalizované krajině a je současně jedním z ekologicky 
nejstabilnějších lesních porostů v širokém okolí. S likvidací lesa souvisí i změna 
mikroklimatu, dojde k vysušení a ohřátí území, zatímco les jako tlumící element zvlhčuje a 
ochlazuje klima (viz plocha SO 20). Klimatická funkce lesů v sídlech a v jejich těsné blízkosti 
ještě značně vzroste. 

S likvidací lesa na vyvýšené poloze souvisí i zásah do krajinného rázu, lesní porost na 
uměle navršeném valu je důležitou pohledovou bariérou. 

 
Shrnutí: Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný a 

navrhuje se: 
• zmenšit plochu o lesní pozemek p. č. 1184/1 s výjimkou východního úzkého cípu. 
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Zdůvodnění: 
Likvidace lesů jako nositele významných environmentálních funkcí (viz též plocha SO 

20) není akceptovatelná. Pro rozvoj zůstane lesní pozemek p. č. 1184/2 (degradováno, neplní 
základní funkce) a celá nelesní část. Zničení části ekologicky významné plochy by bylo 
nenahraditelnou ztrátou – v širším okolí již není žádné místo pro případné založení nového 
porostu. 

Vypuštěním lesního porostu a tím zachováním jeho podstatných charakteristik budou 
negativní vlivy na přírodní prostředí významně eliminovány. 

Rozpor s vnitrostátními cíli ochrany životního prostředí bude odstraněn. 
 
PV 4 
Silně negativně jsou hodnoceny vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, 

vodu a širší vlivy. Vlivy jsou způsobeny výrobním charakterem plochy a v rámci hodnocení 
SEA se vzhledem k poloze a velikosti plochy pokládají za akceptovatelné. Skutečnou velikost 
a případné korekce vlivů bude možné zjistit až po podrobnější identifikaci výrobních činností. 

Shrnutí: Návrh je v rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný. 
 
SV 16 
Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ÚSES, negativně silně vlivy na 

ekologickou stabilitu, negativně vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, 
vodu, půdu a území a širší vlivy. 

Základním problémem plochy je likvidace lokálního biocentra č. 8 a snížení ekologické 
stability území. Likvidaci biocentra reprezentujícího biotopy centrální části Sokolovské pánve 
je nutné posoudit v rámci širšího území (minimálně v rozsahu biochory), zpracovatel SEA 
jako autorizovaný projektant ÚSES by si netroufl hodnotit nadbytečnost prvku ÚSES jen 
proto, že je navázán jen na jednu větev ÚSES. 

V příslušném zákoně je ÚSES určen jako veřejný zájem, jehož naplněním by byla úprava 
ÚSES navržená autorizovaným projektantem ÚSES. Ten by ověřil zbytnost – nezbytnost 
biocentra a v případě potřeby by pro uvolnění plochy navrhl náhradní místo, rozšíření jiného 
biocentra apod. Úprava ÚSES by byla provedena odpovídajícím způsobem a navržená změna 
by mohla být akceptována. 

Ostatní vlivy jsou vlivem polohy a očekávané intenzity akceptovatelné. 
 
Shrnutí: Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný a 

navrhuje se: 
• zachovat biocentrum č. 8 v původním vymezení. 
 
Zdůvodnění: 
ÚSES má být vzhledem k časovým parametrům dostatečně stabilní a nemá být často 

měněn (princip přiměřené konzervativnosti v nové Metodice MŽP 2017). Zpracovatel 
vyhodnocení se domnívá, že zásahy do vymezeného územního systému ekologické stability 
jsou vyhrazeny autorizovaným projektantům ÚSES. Vzhledem k tomu, že změna ve 
vymezení ÚSES nemá odpovídající náležitosti dle příslušné Metodiky MŽP, ochrana ÚSES 
jako veřejného zájmu neumožňuje nic jiného než trvat na zachování současně platného 
vymezení. 

Rozpor s vnitrostátními cíli ochrany životního prostředí bude odstraněn. 
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3. ZHODNOCENÍ PLOCH, HODNOCENÝCH NEGATIVNĚ 

V DOKUMENTACI VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ (SEA), V DOKUMENTACI VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
SO 20 
Popis záměru: 
Základním problémem rozvoje města je jeho prostorové omezení. Sokolov je obec 

s rozšířenou působností a město velikosti, významu a dle býv. správního uspořádání okresní, 
také se jedná o město, které se nachází v rozvojové ose. Takové sídlo vyžaduje vymezení 
dostatečného rozsahu ploch pro rozvoj všech funkčních složek, tedy i složky obytné. 
Prostorové místění města však neumožňuje plošný rozvoj – od západu, severu a východu je 
omezeno hranicí správního území a od jihovýchodu trasou dálnice, za kterou již umísťování 
ploch pro bydlení nemá smysl. (Rozvoj mimo sídlo Sokolov byl v platném ÚP vymezen také 
v návaznosti na sídlo Hrušková, avšak pro větší vzdálenost není toto sídlo natolik atraktivní, 
jak se předpokládalo.) Proto se v rámci prostorových rezerv k.ú. Sokolov (severně a západně 
od dálnice) dlouhodobě hledají možnosti rozvoje. 

 
Z dlouhodobého hlediska se řeší tematika záměru společnosti BMW regionálního 

významu na plochách Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. v rozsahu obcí Lomnice, 
Dolní Nivy a Vintířov (mimo řešené území Změny č. 2 ÚP). Plocha je o rozloze cca 850 ha, 
jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic v rámci restrukturalizace území Sokolovska 
postiženého těžební činností.  

Náplní plochy je vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu – zkušební 
dráhy a související zázemí pro vývoj a výzkum vozidel včetně automatizovaných jízdních 
systémů na Podkrušnohorské výsypce. Plocha se nachází v místech probíhajících sanací a 
rekultivací ploch po těžební činnosti (lesnická, zemědělská a hydrická rekultivace). 

Pro účely bydlení pro pracovníky záměru (předpokládá se, že zde bude zaměstnáno 
přibližně 800 lidí) se hledají plochy pro bydlení, a to jak v blízkosti záměru, tak v blízkosti 
Sokolova jako centra základní i vyšší vybavenosti. 

Jednou z posledních lokalit na území města Sokolova je tzv. Jižní lom, kde byly 
v minulosti vymezeny zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sport v zeleni (plocha OZ 
1). Východní část tohoto záměru již byla zrealizována až po přeložku silnice II/210, západní 
část dosud zrealizována není mimo pás zeleně podél silnice. Změnou č. 2 ÚP se prověřuje 
záměna dříve vymezené zastavitelné plochy pro občanské vybavení pro sport v zeleni za 
smíšené obytné plochy. 

 
Přínosy plochy:  
• plocha zázemí pro výše citovaný areál BMW, 
• rozvoj města formou ucelené smíšené obytné plochy doplněné vybaveností, v krátké 

docházkové vzdálenosti do centra města (300 m od okraje ploch na přilehlý okraj 
Starého náměstí), s příhodným obytným prostředím a možnou dobrou dopravní 
obsluhou bez další zátěže dopravy ve městě (sousedství ul. Citické). 

 
Protiargumenty proti negativnímu hodnocení SEA: 
• Nejedná se o výstavbu ve volné krajině (jak je uvedeno v textu vyhodnocení SEA), ale 

o plochu navazující na zastavěná území a na dříve vymezené zastavitelné plochy 
města (SV 1, SV 2 pro smíšené výrobní plochy). 

• Jedná se sice o návrh záboru PUPFL, ale tento zábor již byl v minulosti odsouhlasen 
jako zastavitelná plocha pro jinou funkci, jednalo by se pouze o změnu zamýšleného 
využití. 
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• Část území není porostlá vzrostlou zelení, ale jedná se veřejné prostranství 
s nezpevněným povrchem (veřejná zeleň, cesty, herní prvky). 

• Vliv úbytku vzrostlé zeleně na Jižním lomu na klima je v kontextu širšího území, tj. 
přilehlého lesa Antonín a nově realizovaného jezera Medard zanedbatelný (plocha 
SO 20 – 8,2 ha, les Antonín – 141,4 ha; jezero Medard – vodní plocha cca 500 ha). 

• Porosty v dané lokalitě mají charakter náletové zeleně na bývalé výsypce.  
• Zásah do krajinného rázu nebude významný, protože se jedná o nízko položenou 

lokalitu, krytou ze všech stran zelení a terénem. Zásah do krajinného rázu lze 
eliminovat např. vymezením ploch veřejné zeleně na okrajích zastavitelné plochy 
směrem k silnici ul. Citické. 

• Zhodnocení SEA s požadavkem úplného vypuštění je nepřiměřené. Plocha nad 5 ha 
není automaticky plochou, kterou nelze v ÚP vymezit, pouze dle přílohy zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění podléhá posouzení SEA. Předmětem posouzení by 
nemělo být plošné odmítnutí bez zvážení možnosti např. zmenšení. Posouzení přínosů 
a ztrát a její následná akceptace, úprava nebo případné plné zamítnutí náleží 
příslušným dotčeným orgánům a reprezentaci města. 

• Pokud je důvodem pro naprosté odmítnutí plochy SO 20 pouze nepřiměřeně velký 
zásah do PUPFL, neplyne z toho, jak velký zásah do PUPFL by byl přiměřený, aniž 
bylo navíc přihlédnuto k jeho již dřívějšímu odsouhlasení. Je-li zábor PUPFL nad 5 ha 
přílišným zásahem do území, je možné např. plochu SO 20 zmenšit pod rozsah 5 ha a 
ve zbylé části vymezit veřejnou zeleň (směrem k obchvatu sil. II/210 a v ploše 
záplavového území). 

 
Celkové zhodnocení, návrh řešení:  
Rozdělení plochy na vlastní plochu smíšenou obytnou v rozsahu pod 5 ha, ponechání 

ploch OZ směrem k obchvatu sil. II/210 a v ploše záplavového území jako veřejné a ochranné 
zeleně. 

 
PV 3  
Popis záměru: 
Jedná se o plochu výroby a skladování – průmyslové výroby, určené pro rozvoj 

stávajícího areálu chemičky Synthomer a.s. Jedná se o nejvýznamnější výrobní areál města co 
do plošného rozsahu i dopadu na charakter a ekonomiku města. V neposlední řadě se jedná o 
civilizační hodnotu celorepublikového významu. 

Deklarované rozvojové potřeby areálu nelze zamítnou bez zvážení všech souvislostí. 
Zároveň není možné deklarovanou potřebnost prověřovat na úrovni územního plánu, protože 
se jedná a o oblast ekonomickou související se specifickou výrobou, kterou v důsledku může 
posoudit pouze sám investor. 

Zároveň je třeba uvést, že rozvoj areálu není myslitelný v jiné lokalitě než v lokalitě 
navazující na stávající areál. Stávající areál je prostorově citelně omezený, a to od jihu 
zástavbou města a od severu a východu řekou Ohří. Požadavek na rozvoj severozápadním 
směrem byl Změnou č. 2 ÚP vyhodnocen jako logický a v podstatě jediný možný. 

 
Přínosy plochy:  
• rozvoj hospodářské funkce významného stávajícího výrobního areálu. 
 
Protiargumenty proti negativnímu hodnocení SEA:  
• Zda je zmenšení, navrhované zpracovatelem SEA, akceptovatelné pro umístění 

požadovaného rozvoje, nelze na úrovni ÚPD posoudit. Uvedený pozemek PUPFL je 
však součástí pozemků v majetku žadatele a požadavek na rozvoj jím uplatněný je co 
do územního vymezení legitimní a rozumný. 
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• Zásah do PUPFL (1,2 ha) zahrnuje pouze takový úsek p.p.č. 1184/1, aby byla 
zachována možnost vedení NRBK po zbývající části porostu. 

 
Celkové zhodnocení, návrh řešení:  
Prověření skutečného rozsahu potřeb rozvoje stávajícího areálu na straně investora, 

v případě nezbytné potřeby celého rozsahu plochy vymezené v Návrhu Změny č. 2 ÚP zásah 
do ploch PUPFL vyhodnotit jako nezbytný.  

 
PV 4  
Popis záměru: 
Jedná se o plochu výroby a skladování – průmyslové výroby, určené pro rozvoj 

stávajícího areálu RANAGRIS a.s. Rozvoj areálu není myslitelný v jiné lokalitě než v lokalitě 
navazující na stávající areál. 

Jedná se sice o návrh záboru PUPFL, ale tento zábor již byl v minulosti odsouhlasen jako 
zastavitelná plocha pro jinou funkci, jednalo by se pouze o změnu zamýšleného využití. 

 
Přínosy plochy:  
• rozvoj hospodářské funkce stávajícího výrobního areálu. 
 
SV 16  
Popis záměru: 
Plocha smíšená výrobní SV 16 je vymezena v proluce mezi dvěma dříve vymezenými 

plochami smíšenými výrobními SV 8 a SV 9. Vymezením plochy SV 16 dojde ke scelení 
plochy pro smíšené výrobní funkce pro logičtější umístění záměrů. 

Plocha je dále v rámci dokumentace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve 
znění Aktualizace č. 1 (dále také A1 ZÚR KK) vymezena jako nadmístní plocha pro 
ekonomické aktivity č. (4) Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov. Vymezením plochy SV 16 se 
územní plán uvádí do souladu s A1 ZÚR KK. 

Předmětem změny je vymezení plochy smíšené výrobní na místo plochy přírodní, která 
dosud představovala lokální biocentrum LBC 8. Biocentrum se ruší nejen z důvodu kolize 
s nadmístní plochou pro ekonomické aktivity, ale také z důvodu potřeby zajištění návaznosti 
prvků ÚSES mezi obcemi. Zrušení slepé větve ÚSES, která končí v lokálním biocentru LBC 
8, je smysluplné, protože její pokračování jižním směrem na území města Sokolov není 
možné z důvodu přehrazení trasy dálnicí D8 bez jakéhokoli průchodu (alespoň charakteru 
propustku). Zároveň se zajišťuje návaznost ploch pro ÚSES mezi sousedními obcemi 
nasměrováním slepé větve LBK do k.ú. Dolní Rychnov, kde se propojí s již dříve vymezeným 
LBK, které bylo dosud v nenávaznosti na LBK 5 na území města Sokolov. Toto LBK na 
území Dolního Rychnova je směřováno k propustku (cca 300 m západněji než je nyní LBC 8) 
a po průchodu pod dálnicí je navázáno na RBK 20113. Vzdálenost lokálních biocenter na 
tomto LBK je nyní cca 1490 m, přičemž maximální délka dle metodiky je 2000 m, tedy do 
tohoto LBK není nezbytné pro dodržení limitních parametrů další LBC vložit. LBC 8 může 
být proto ze systému vypuštěno. V opačném případě by muselo být vymezeno nové LBC na 
k.ú. Dolní Rychnov (mimo řešené území Změny č. 2 ÚP Sokolov), a to zřejmě na porostech 
mezi golfovým hřištěm a dálnicí. Tento zásah však nepřísluší ÚP Sokolov. 

 
Protiargumenty proti negativnímu hodnocení SEA:  
• Veřejné zájmy neplynou pouze ze zákonů v oblasti ochrany ŽP, ale také ze samotného 

stavebního zákona a z tematických okruhů, které stavební zákon chrání a prosazuje (§ 18 odst. 
3 stavebního zákona, v platném znění). Vymezení nadmístních ploch v A1 ZÚR KK je 
vyjádřením nadmístních veřejných zájmů. Na krajské úrovni bylo stanoveno, že na ploše č. 4 
má veřejný zájem hospodářský přednost před jinými veřejnými zájmy. A1 ZÚR KK je 
závazný pro všechny subjekty v území stejnou měrou, zpracovatel vyhodnocení SEA tedy 
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sice může poukazovat na veřejný zájem zachování biocentra, na úrovni krajské však již bylo 
prokázáno, že v dané lokalitě převažuje veřejný zájem jiného druhu.  

• Zároveň je třeba zdůraznit, že ZÚR KK jakož i A1 ZÚR KK prošly samostatným 
posuzováním SEA a plocha pro výrobu č. 4 (zahrnující plochy SV 8, SV 9 a SV 16 dle ÚP 
Sokolov) v něm byla posouzena a odsouhlasena. Posuzování plochy SV 16 ve Změně č. 2 ÚP 
Sokolov je tedy nadbytečné a porušuje princip zamezení dvojího posuzování. 

• Snaha o zvyšování ekologické stability území uvnitř plochy určené pro posílení 
hospodářského pilíře na úrovni krajské není opodstatněná. 

• Předmětem posouzení SEA není posuzování koncepce ÚSES, ale posouzení vlivů na 
fyzické složky území (viz příloha č. 1 stavebního zákona, bod 6.): „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“, 
tedy v tomto případě předpokládaných vlivů plochy SV 16 na uvedené složky.  

• Plochy pro ÚSES jsou procesy územního plánování vymezovány (jejich právní status 
vzniká vymezením v ÚPD) a proto jimi mohou být i měněny při zachování požadovaných 
parametrů a funkčnosti. Míjí se se smyslem územního plánování, aby bylo požadováno 
respektování jednou vymezeného biocentra „na věky“, bez nároku na možné přehodnocení, 
zvláště pokud byla vyhodnocena potřebnost úpravy systému ÚSES (viz dále). 

• Jak je uvedeno výše, navržená změna je potřebná i z důvodu zajištění návaznosti prvků 
ÚSES mezi obcemi, a to tak, že výsledný systém prochází – až na krátký úsek vedený v k.ú. 
Vítkov východně od komunikace z důvodu míjení zázemí golfového hřiště – skoro celý po 
území obce Dolní Rychnov. Pokud v tomto systému v současné doby chybí vložené lokální 
biocentrum, chybělo tam i při vydání ÚP Dolní Rychnov a tato hypotetická vada by měla být 
řešena změnou ÚP Dolní Rychnov, což zpracovatel Změny č. 2 ÚP Sokolov nemůže ovlivnit. 
Nicméně z hlediska prostorových parametrů jsou dosavadní vzdálenosti biocenter v k.ú.  
Dolní Rychnov vyhovující. 

• Zpracovatel Změny č. 2 ÚP Sokolov a VVURÚ vychází z předpokladu, že ke zrušení 
zbytku původně duplicitní větve lokálního ÚSES, která byla paralelně vedena ve dvou 
souběžných územních plánech (ÚP Sokolov a ÚP Dolní Rychnov) a následně byla část větve 
vedoucí na území města Sokolov zrušena Změnou č. 1 ÚP Sokolov (z podnětu příslušného 
dotčeného orgánu), není zpracovatel ÚSES zapotřebí. Toto posouzení však samozřejmě může 
dojít přehodnocení. Pokud pořizovatel, dotčený orgán nebo nadřízený orgán poukáže při 
projednání na právní či věcnou nezbytnost prověření této úpravy autorizovaným projektantem 
ÚSES, může tak být provedeno v další etapě pořizování. 

 
Celkové zhodnocení, návrh řešení:  
Ponechání vymezení plochy SV 16 v rozsahu Návrhu Změny č. 2 ÚP Sokolov. 
 

C. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
(podle § 50 odst. 5 stavebního zákona) 

Bude doplněno po společném jednání. 
 

D. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

ZOHLEDNĚNO 
(s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly) 

 
Bude doplněno po společném jednání. 
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E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ 

VYBRANÉ VARIANTY 
Tato kapitola je zpracována formou textu vysvětlujícího jednotlivá ustanovení Textové 

části I.  
Byla provedena drobná úprava struktury ÚP na základě požadavku novely vyhl. č. 

500/2006 Sb. (vyhl. č. 13/2018 Sb., Čl II, Přechodná ust., bod 3.). 
 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Vymezení zastavěného území bylo aktualizováno k 1. 9. 2018 v rozsahu celého 

správního území, jedná se o 2 lokality rozšíření stávajících zastavěných území: 
• 3941/74 k.ú. Sokolov (část) – doplnění chybějící část pozemku, 
• p.p.č. 173/5 k.ú. Hrušková, zastavěný stavební pozemek spolu se st.p.č. 7/1. 
Při vymezování aktualizace hranice zastavěného území se vycházelo z aktualizované 

podkladové katastrální mapy (stav k 1. 9. 2018). 
Změny jsou zobrazeny ve výkrese č. A1. Výkres základního členění. 
 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A 

OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 
2.1. Základní koncepce rozvoje území města  

Tato kapitola zůstává beze změny, protože Změnou č. 2 dochází pouze k dílčím změnám 
ve využití jednotlivých pozemků převážně v prolukách, základní koncepce rozvoje ani 
ochrana hodnot se nemění. 

Limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese č. B1. Koordinační výkres. 
 

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území 
V rámci Změny č. 2 ÚP byla provedena revize zasahujících limitů využití území 

s následujícími změnami: 
 

2.2.1. Ochrana kulturních hodnot 

Nemovité kulturní památky – beze změny: 
 

18431/4 – 544  areál zámku Zámecká 1, p.č. 174/1, 3410 
29748/4 – 545  kostel sv. Jakuba p.č. 1 
31697/4 – 546  areál kapucínského kláštera p.č. 3341, 3342 
46804/4 – 547  kaple Korunování P. Marie p.č. 3638 – dnes Nejsvětější Trojice 
17658/4 – 548  mariánský sloup se sochami p.č. 243 
15035/4 – 549  kašna s plastikou sokolníka p.č. 243 
38256/4 – 551  památník sovětských válečných zajatců p.č. 1725/1 
16042/4 – 552  městský dům č.p. 26 Staré nám., p.č. 278/1 
37429/4 – 553  bývalá radnice č.p. 69 Staré nám., p.č. 195, 196 
34583/4 – 555  Hornický dům, č.p. 655 nám. Budovatelů, p.č. 85 
41230/4 – 4037  městské opevnění – hradební zeď a bašta u č.p. 160, Vrchlického ul., p.č. 3380 
14441/4 – 4039  areál městského domu č.p. 161 Vrchlického ul., p.č. 3381 
28128/4 – 4040  socha sv. Jana Nepomuckého ul. J. K. Tyla, p.č. 71 
47612/4 – 4208  socha sv. Jana Nepomuckého za děkanským kostelem, p.č. 1 
102079  Schramova (Jubilejní) kašna Staré náměstí 
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Dále se zde nachází evidovaný objekt: 
• pomník obětem 1. sv. války, Husovy sady 
 
Území s archeologickými nálezy – beze změny: 
 

Poř.č.SAS Název UAN Kategorie UAN Reg. správce Katastr 
11-14-05/1 Sokolov – zámek I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-14-05/2 Kostel sv. Jakuba I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-14-05/3 Klášter kapucínů I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-14-05/4 Tzv. stará radnice čp. 129/32 I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-14-05/5 Vrchlického ulice, čp. 161 I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-14-10/4 Výsypka Antonín IV NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-23-01/3 Tvrziště Těšovice I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-23-01/7 Trať „Maierbüchl“ I NPÚ – ústř. pr., centrum Sokolov 
11-23-06/1 Lom Michal IV NPÚ – ústř. pr., centrum Vítkov u Sokolova 
11-23-06/2 Pod Kopcem IV NPÚ – ústř. pr., centrum Vítkov u Sokolova 
11-23-07/2 Tvrziště I NPÚ – ústř. pr., centrum Hrušková 

 
2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 

Natura 2000 
EVL Nadlesí CZ0410021 – beze změny. 
 
Památné stromy 
V území se nachází památné stromy: 
 

číslo název vyhlášeno 
102274  Dub na Novině  3. 9. 2001 
104811  Stříbrný javor v Husových sadech  11. 10. 2006 
104940  Lípa u pomníčku v Hruškové  19. 6. 2007 
105279  Jilm pod Starou Ovčárnou  6. 9. 2008 

 
V grafické části byl Změnou č. 2 ÚP odstraněn zákres Topolu u zámeckého parku, jehož 

ochrana byla zrušena v r. 2010. 
 
Významné krajinné prvky (VKP) jsou jednak ze zákona (lesy a údolí toků), jednak 

registrované. Při záměru zásahu do území zahrnutého do VKP je třeba si vyžádat závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy, změny 
kultury pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů. 

V řešeném území se nacházejí tři registrované VKP: 
 
TTP – výskyt vstavačů 
Lokalita: k.ú. Vítkov, p.č. 307 
Popis: trvalý travní porost s výskytem vstavačů u Lobezského potoka 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, dne 

9. 2. 1993, pod č.j. výst./197/93/Ou 
 
Zámecký park 
Lokalita: k.ú. Sokolov, p.č. 172, 174, 175, 3388/11, 3388/12, 3406/1, 3407, 3408/1 
Popis: park v okolí sokolovského zámku v centru města – jedná se o souvislé území 

s vyloučením dvou stavebních objektů – zámku a polikliniky 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, dne 

9. 2. 1993, pod č.j. výst./198/93/Ou 
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Husovy sady 
Lokalita: k.ú. Sokolov, p.č. 3028/1, 3028/2, 3431/2, 3435/1; 3029/1, 3029/2, 3032, 3326, 

3453; 3421/9, 3421/10, 3421/11 – jedná se o nesouvislé území skládající se ze sadů, 
obklopujících tok Lobezského potoka, dvě vodní plochy, s vyloučením areálu hotelu a 
plaveckého bazénu a dalšího objektu 

Popis: sady v centru města Sokolova s významnými dřevinami 
Vyhlášen: MěÚ Sokolov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, dne 

9. 2. 1993, pod č.j. výst./199/93/Ou 
 
Ochranné pásmo lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, v § 14, odst. 2) stanovuje omezení, která jsou vázána na území do 
vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Toto území se pro účely ÚP Sokolov označuje jako 
„ochranné pásmo lesa“, příp. „o.p. lesa“. 

Toto ochranné pásmo bylo Změnou ÚP aktualizováno s ohledem na výskyt ploch lesa za 
hranicí správního území (tj. území obcí Svatava a Dolní Rychnov). 

 
2.2.3. Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury a výroby 

Ochranná pásma beze změny: 
• o.p. dálnice 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
• o.p. silnice, 
• o.p. vlečky, 
• o.p. VVN a VN, 
• bezp. pásmo VTL plynovodu, 
• o.p. telekomunikačního vedení (ČEZ, 10 m),  
• o.p. telekomunikačního zařízení – monitorovací stanice Krudum (ČTÚ, 1000 m). 
 
Aktualizovaná o.p.: 
• o.p. telekomunikačních vedení 
• RR trasy 
• o.p. radaru Kříženec (dříve označeno o.p. letiště) – upřesněno 
• o.p. RR trasy (MO ČR) – doplněno Změnou č. 2 ÚP 
 
Změnou č. 2 ÚP vypuštěno: 
• ochranné pásmo chemičky (ze dne 3. 7. 1990, vydal Odbor výstavby MěNV Sokolov). 
 

2.2.4. Ochrana vod a vodních zdrojů 

Beze změny: 
 
Záplavová území 
• záplavové území toku Ohře (Q100, Q20, Q5, aktivní zóny)  
- stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 

zemědělství (KÚKK OŽPaZ) dne 25.03. 2008, zn. 1157/ZZ/08, včetně aktivní zóny 
pro průtok Q100, 

- aktualizace – ř. km 190.427 až 190.713 byla stanovena KÚKK, OŽPaZ, pod č.j.: 
2348/ZZ/10 ze dne 18.06. 2010, včetně aktivní zóny pro průtok Q100, 

- další aktualizace – ř. km 201.000 až 202.000 a 223.500 až 225.500 byla stanovena 
KÚKK, OŽPaZ, pod č.j.: 3818/ZZ/10-10 ze dne 02.02. 2011, včetně aktivní zóny pro 
průtok Q100, 

- další aktualizace – ř. km 196.905 až 203.255 byla stanovena KÚKK, OŽPaZ, pod č.j.: 
4517/ZZ/13-7 ze dne 18.11.2014, včetně aktivní zóny pro průtok Q100. 
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• Svatava, stanoveno rozhodnutím OkÚ Sokolov dne 18.12. 2001, č.j. ŽP/1554/01. 
• Lobezský potok (Q100), stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, dne 23. 9. 

2005, č.j. 3326/ZZ/05 – Změnou č. 2 aktualizováno v oblasti ul. Slovenské. 
 
Oprávnění při správě toku – v šířce 8 m podél Ohře a 6 m u ostatních toků. 
 
Přírodní léčivé zdroje 
• pásmo II. stupně IIb přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. 
 

2.2.5. Ochrana nerostných surovin 

Hnědé uhlí 
V území se v současné době uplatňují 3 výhradní ložiska, 2 dobývací prostory a 1 

chráněná ložisková území: 
 

výhradní ložisko dobývací prostor a CHLÚ změna 
3118000 Alberov – Lom Jiří DP 30019 (a CHLÚ) Alberov aktualizován název VL 
3081300 Svatava – Medard  DP 30017 (a CHLÚ) Svatava aktualizován název VL 
3081700 Tisová u Sokolova – 
Silvestr 

CHLÚ 0817000 Tisová I. aktualizován název VL, aktualizován 
rozsah VL 

 
Stavební kámen 
 

výhradní ložisko dobývací prostor způsob těžby změna 
3150700 Vítkov u Sokolova 70914 Vítkov současná povrchová — 

 
ložiska nevyhrazených nerostů způsob těžby změna 
3150701 Vítkov u Sokolova současná povrchová doplněno 
3223000 Staré Sedlo u Sokolova dřívější povrchová doplněno 
3193900 Hrušková – Spálený vrch dosud netěženo — 

 
schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů změna 
9362100 Staré Sedlo u Sokolova doplněno 

 
V roce 1991 byly v rámci útlumového programu uhelného hornictví pro tuto pánev 

vyhlášeny usnesením vlády č. 490/1991 Sb. tzv. územně ekologické limity maximálně 
možného rozsahu lomové těžby, označené též jako závazné linie pro těžbu a zakládání 
výsypek. V rámci nich se nacházejí území, která dosud nebyla dotčena hornickou činností a 
tato zde nesmí být zahájena a realizována. 

Žádná z ploch změn v území navržených Změnou č. 2 ÚP nezasahuje do ploch uvnitř 
závazných linií těžby. 
 

Poddolované území 
 

číslo název k.ú. popis změna 
Sokolov 259 Sokolov 1 
Vítkov 

paliva upraven název PÚ, rozsah 
upřesněn 

Sokolov  
Vítkov  

338 Staré Sedlo u 
Sokolova 1 

Hrušková 

rudy a paliva 

 
263 Vítkov Vítkov nerudy – fluorit  
268 Novina Novina nerudy – fluorit  
5257 Vítkov u Sokolova Vítkov radioaktivní suroviny a jiné  
5256 Hrušková Hrušková nerudy – fluorit  
324 Třídomí – Hrušková Hrušková rudy a nerudy – železné rudy,  
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polodrahokamy 
315 Alberov Sokolov paliva  
332 Královské Poříčí Sokolov paliva  
213 Citice Sokolov paliva  

196 
Bukovany u 
Sokolova 

Sokolov paliva – hnědé uhlí, kaolín 
 

5601 Sokolov 2 Sokolov paliva upraven zákres 

 
2.2.6. Ochrana zvláštních zájmů v území 

Kruhová bezpečnostní pásma provozů, skladujících nebezpečné látky – chemička a 
Zimní stadion Baník Sokolov se opět doplňují (jejich zákres byl ve Změně č. 1 ÚP vypuštěn). 

 
2.2.7. Ostatní limity využití území 

Ruší se ochranné pásmo hřbitova po novele zákona o pohřebnictví, jehož novela toto o.p. 
zrušila. 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

Rozsah měněných ploch je zobrazen ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. 
 

3.1. Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
Tato kapitola zůstává beze změny, dochází pouze k dílčím změnám ve využití 

jednotlivých pozemků převážně v prolukách, základní koncepce rozvoje se nemění. 
 

3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
Textový výčet druhů ploch byl přesunut ve výrokové části z kap. 2. do kap. 3. (a do kap. 

5.) na základě novely vyhl. č. 500/2006 Sb. (vyhl. č. 13/2018 Sb., přechodná ustanovení, ve 
spojení s přílohou č. 7 vyhlášky, v platném znění) s odkazem na požadavek dodržení struktury 
územního plánu. 

Plocha č. 16 Dopravní infrastruktura – ostatní plochy (DP, DG, DO), zahrnující neliniové 
plochy dopravní infrastruktury, dříve dělená na plochy parkovišť DP, garáží DG a ostatní 
plochy DO, se slučuje do jednoho druhu plochy pro zjednodušení umísťování parkovacích 
domů v území. 

 

3.3. Vymezení jednotlivých ploch 
3.3.1. Vymezení nových stabilizovaných plochy 

Úkolem Změny č. 2 ÚP Sokolov je mimo jiné aktualizace skutečného stavu, tj. změna 
zařazení vybraných pozemků do ploch s rozdílným způsobem využití, a to převážně 
v kategorii stabilizovaných ploch. Jejich zapracování do ÚP zajistí návaznost právního stavu 
území a reálného využívání. 

 
Změny do ploch stabilizovaných zahrnují: 
• změny v území, ke kterým došlo od doby vydání ÚP Sokolov – změny z kategorie 

zastavitelné plochy resp. plochy přestavby do ploch stabilizovaných a změny 
stabilizovaných ploch; 

• místně dochází k úpravě vymezení hranic ploch v důsledku dělení pozemků, upřesnění, 
opravy chyb apod. 
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Nové stabilizované plochy se vymezují v rámci kategorie ploch: 
1. Bydlení kolektivní (BK) 
2. Bydlení individuální (BI) 
3. Bydlení vesnické (BV) 
6. Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) 
7. Občanské vybavení (OV) 
8. Občanské vybavení – sport (OS) 
9. Občanské vybavení – sport v zeleni (OZ) 
11. Veřejná prostranství (VP) 
12. Veřejná prostranství – zeleň (VZ) 
13. Smíšené obytné plochy (SO) 
14. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DK) 
16. Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP)  
19. Smíšené výrobní plochy (SV) 
20. Vodní a vodohospodářské plochy (VH) 
22. Lesní plochy (LE) 
23. Přírodní plochy (PP) 
24. Smíšené plochy nezastavěného území (SN) 
 

3.3.2. Zmenšené a zrušené dříve vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby 

Zmenšují se dříve vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby: 
 

 plocha 
číslo 
v zadání 

p.č. k.ú. 

BI 2 bydlení individuální — 429/3 část, 429/4 část Sokolov 
BI 9 bydlení individuální A29 2441/1 část, 2439/1 část Sokolov 

BI 15 bydlení individuální A21 
1496/1, 1497/1, 1498/4 část, 1508/1 
část, 1508/2 část, 1510/2 část, 1511/2 

Sokolov 

BV 1 bydlení vesnické — 173/5 Hrušková 
BV 5 bydlení vesnické A23 314, 1514 Hrušková 

OZ 4 
občanské vybavení – sport 
v zeleni 

A49 4024/5 část, 4024/79, 3882/35 část Sokolov 

SO 5 smíšené obytné plochy — 4099 část, 4088/1 část Sokolov 
SO 11 smíšené obytné plochy A10 1525/2 část, 1525/238 část Sokolov 

DK 3 
dopravní infrastruktura – 
pozemní komunikace 

— 

celé nebo části 4021/253, 4021/254, 
4021/256, 4021/257, 4021/259, 4022/9, 
4022/10, 4022/7, 4022/1, 4023/2, 10/1, 
4023/1, 4024/135, 4126/5, 4024/27, 
4024/143, 4024/131, 4024/133, 4024/13; 
370/1, 371, 372, 373 

Sokolov 

DP 13 
dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

— 2373/1 část Sokolov 

 
Odůvodnění: 
• BI 2 – zmenšuje se o stabilizovanou plochu BI – pozemky jsou součástí zastavěných 

stavebních pozemků pro bydlení 428/1, 428/3 k.ú. Sokolov. 
• BI 9 – zmenšuje se o stabilizovanou plochu veřejného prostranství VP a o zastavitelnou 

plochu pro parkoviště DP 35. 
• BI 15 – zmenšuje se o zastavitelnou plochu smíšenou obytnou SO 25 a o zbytkové 

plochy na západní straně, které se zařazují do stabilizovaných ploch lesních LE a veřejného 
prostranství VP. 

• BV 1 – zmenšuje se o stabilizovanou plochu BV – pozemek je součástí zastavěného 
stavebního pozemku pro bydlení. 

• BV 5 – zmenšuje se o zastavitelnou plochu veřejného prostranství VP 13. 
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• OZ 4 – zmenšuje se o zastavitelnou plochu pro výrobu PV 4, rozšíření stávajícího 
areálu výroby. 

• SO 5 – úpravou zákresu stávající pozemní komunikace (náprava kresebné chyby 
stávající komunikace, plocha VP stav), která není vedena v Katastru nemovitostí, dle 
skutečného stavu (ortofoto), dochází k úpravě vymezení plochy tak, že západní část SO 5 se 
zvětšuje a východní se ruší. Drobné zbytkové plochy se přidělují jako stabilizované 
k sousedícím plochám dle Katastru nemovitostí – plochy DK, OV. 

• SO 11 – zmenšuje se o zastavitelnou plochu pro parkoviště DP 37. 
• DK 3 – zmenšuje se o stabilizované plochy DK ve dvou realizovaných úsecích – úsek 

kolem kruhové křižovatky u obce Svatava a úsek mezi ul. Citickou a Chebskou; zbylá 
mezilehlá část nebyla dosud realizována z důvodů komplikace stavby z hlediska zakládání a 
zůstává vymezena jako zastavitelná plocha DK 3. 

• DP 13 – zmenšuje se o stabilizovanou plochu DP – realizace parkoviště. 
 
Ruší se dříve vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby: 
 

 plocha 
číslo 
v zadání 

p.č. k.ú. 

BI 5 bydlení individuální — 754 Sokolov 
BI 7 bydlení individuální A45 3014, 3016 Sokolov 
BK 3 bydlení kolektivní A39 570/1, 570/2, 575, 577 Sokolov 

OZ 1 občanské vybavení – sport v zeleni A40 
4021/1 část, 4021/238 část, 4021/258; 
4021/252 část, 4021/239 

Sokolov 

VP 8 veřejná prostranství A40 
4021/4 část, 4021/8 část, 4021/230 
část, 4021/238 část, 4021/1 část, 
4021/252 část 

Sokolov 

VZ 3 veřejná prostranství – zeleň — 3873/1 část, 3774/2, 3873/5 část Sokolov 
DP 4 dopravní infrastruktura – parkoviště — 2459 část, 2371/1 část Sokolov 
DP 11 dopravní infrastruktura – parkoviště A25 2846/30 část Sokolov 
DG 1 dopravní infrastruktura – garáže B11 1920/1, 1920/2, 1926/1 část, 1926/2,  Sokolov 
DG 2 dopravní infrastruktura – garáže B11 2436/52 část Sokolov 
DG 3 dopravní infrastruktura – garáže B11 2501/1 část Sokolov 
DG 4 dopravní infrastruktura – garáže B11 2501/49 část Sokolov 
DG 5 dopravní infrastruktura – garáže B11 2509/1 část, 3421/58 část Sokolov 
DG 6 dopravní infrastruktura – garáže B11 2501/58 část, 2501/1 část Sokolov 
SV 11 smíšené výrobní plochy — 3843/5 část Sokolov 

 
Odůvodnění: 
• BI 5 – ruší se zastavitelná plocha pro bydlení individuální ve prospěch stabilizované 

plochy pro občanské vybavení – sport OS (realizované hřiště). 
• BI 7 – ruší se zastavitelná plocha pro bydlení individuální ve prospěch zastavitelné 

plochy smíšené obytné SO 21, změna záměru využití. 
• BK 3 – ruší se plocha přestavby pro bydlení kolektivní ve prospěch plochy přestavby 

smíšené obytné SO 19, změna záměru využití. 
• OZ 1 – ruší se zastavitelná plocha pro občanské vybavení – sport v zeleni; západní část 

západně od obchvatu města se mění ve prospěch zastavitelné plochy smíšené obytné SO 20, 
změna záměru využití; východní část byla již realizována, mění se na plochu stabilizovanou 
pro občanské vybavení – sport v zeleni OZ. 

• VP 8 – ruší se zastavitelná plocha pro veřejné prostranství, určená pro komunikaci ve 
vztahu ke změně koncepce záměru A40. Část východně od obchvatu již byla realizována,  
část západně od obchvatu se mění na součást ploch SO 20, SV 1 a stabilizovaných ploch. 
Trasa se ruší, protože po změně koncepce řešení areálu Medard již nikam nevede. 

• VZ 3 – ruší se zastavitelná plocha pro veřejné prostranství – zeleň a mění se na plochu 
stabilizovanou, realizovaná plocha. 
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• DP 4 – ruší se zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu – parkoviště a mění se na 
plochu stabilizovanou DP a plochu stabilizovanou veřejného prostranství – zeleně VZ, 
realizovaná plocha. 

• DP 11 – ruší se zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu – parkoviště a mění se 
na plochu stabilizovanou plochu veřejného prostranství VP, zrušen dříve řešený záměr. 

• DG 1 až DG 6 – viz DP 20 až DP 25. 
• SV 11 – ruší se zastavitelná plocha pro smíšené výrobní plochy a mění se na plochu 

stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury – parkoviště, realizovaná plocha. 
 

3.3.3. Nově vymezené a rozšířené zastavitelné plochy a plochy přestavby 

Rozšiřují se tyto dříve vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby: 
 

 plocha 
číslo 
v zadání 

zastavitelná 
/ přestavba 

p.č. k.ú. 

SO 5 smíšené obytné plochy — Z 4088/1 část, 4087 Sokolov 
SO 18 smíšené obytné plochy A31 P 1742/1 část Sokolov 
SV 1 smíšené výrobní plochy A40 Z 4021/230 část Sokolov 

 
• SO 5–rozšíření smíšené obytné plochy, zastavitelná plocha; náprava kresebné chyby 

stávající komunikace (plocha VP stav), změnou se upřesňuje dle ortofota, posouvá se 
jihovýchodním směrem, uvolněné místo se přičleňuje k západní části plochy SO 5. 

• SO 18–rozšíření smíšené obytné plochy, plocha přestavby; rozšíření dříve vymezené 
plochy přestavby na základě zpracované studie, která upřesnila rozsah potřebných ploch, na 
úkor plochy veřejného prostranství – zeleně VZ. 

• SV 1–rozšíření smíšené výrobní plochy, scelení plochy po zrušení dříve navržené 
zastavitelné plochy pro komunikaci VP 8 – viz výše. 

 
Vymezují se tyto nové zastavitelné plochy a plochy přestavby: 
 

 plocha 
číslo 
v zadání 

zastavitelná 
/ přestavba 

p.č. k.ú. 

BI 18 bydlení individuální A54 Z 2742 Sokolov 
BI 19 bydlení individuální A51 Z 2152/10 Sokolov 

RZ 3 rekreace – zahrádkové kolonie A53 Z 
4040/81 část, 4040/1, 
4040/82, 4045, 4046/6, 
4046/5 

Sokolov 

VP 13 veřejná prostranství A23 Z 314, 1514 Hrušková 
SO 19 smíšené obytné plochy A39 P 570/1, 570/2, 575, 577 Sokolov 

SO 20 smíšené obytné plochy A40 Z 
4021/1 část, 4021/238 část, 
4021/258 

Sokolov 

SO 21 smíšené obytné plochy A45 Z 3014, 3016 Sokolov 

SO 22 smíšené obytné plochy A4 část P 

2226/1 část, 2227, 2228, 
2229, 2230, 2231, 2232, 
2233, 2234, 2235, 2236, 
2237, 2238, 2239, 2240, 
2241, 2242, 2243, 2244, 
2245, 2246, 2247, 2248, 
2249, 2250 

Sokolov 

SO 23 smíšené obytné plochy A4 část P 
2168/1 část, 2154, 2155, 
2164, 2168/3 

Sokolov 

SO 24 smíšené obytné plochy A4 část P 
2168/1 část, 2159, 2160, 
2161, 2162, 2163,  

Sokolov 

SO 25 smíšené obytné plochy A33 P 2378/4 část, 2378/6 Sokolov 
SO 26 smíšené obytné plochy A21 Z 1496/1, 1497/1, 1498/4 část Sokolov 

DK 9 
dopravní infrastruktura – pozemní 
komunikace 

A30 Z 2826, 2525/3, 2564/1 Sokolov 
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DP 20 dopravní infrastruktura – parkoviště B11 Z 
1920/1, 1920/2, 1926/1 část, 
1926/2,  

Sokolov 

DP 21 dopravní infrastruktura – parkoviště B11 Z 2436/52 část Sokolov 
DP 22 dopravní infrastruktura – parkoviště B11 Z 2501/1 část Sokolov 

DP 23 dopravní infrastruktura – parkoviště 
B11, 
A13 

Z 2501/49 část Sokolov 

DP 24 dopravní infrastruktura – parkoviště B11 Z 2509/1 část, 3421/58 část Sokolov 
DP 25 dopravní infrastruktura – parkoviště B11 Z 2501/58 část, 2501/1 část Sokolov 
DP 26 dopravní infrastruktura – parkoviště A3 P 25/12, 339, 346/28 část, 380 Sokolov 

DP 27 dopravní infrastruktura – parkoviště A2 část P 
346/12, 346/13, 346/33, 
346/34, 346/35, 346/37, 803, 
804 

Sokolov 

DP 28 dopravní infrastruktura – parkoviště A9 Z 242/1 část Sokolov 
DP 29 dopravní infrastruktura – parkoviště A11 Z 242/1 část Sokolov 
DP 30 dopravní infrastruktura – parkoviště A8 Z 161/5 část Sokolov 
DP 31 dopravní infrastruktura – parkoviště A20 Z 877/1 část, 880/2 část Sokolov 
DP 32 dopravní infrastruktura – parkoviště A27 Z 2846/30 část, 3690 Sokolov 

DP 33 dopravní infrastruktura – parkoviště 
A22 
část 

Z 
3754/1, 3753/1, 3960/2, 
3758/63 

Sokolov 

DP 34 dopravní infrastruktura – parkoviště A22 č. Z 
3961/8, 3961/9, 3963, 
3964/1 

Sokolov 

DP 35 dopravní infrastruktura – parkoviště A28 Z 2441/1 část Sokolov 
DP 36 dopravní infrastruktura – parkoviště A32 Z 2252/1 část Sokolov 
DP 37 dopravní infrastruktura – parkoviště A10 Z 1525/2 část, 1525/238 část Sokolov 
DP 38 dopravní infrastruktura – parkoviště A17 č. Z 1631/1 část Sokolov 
DP 39 dopravní infrastruktura – parkoviště A17 č. Z 1631/31 část Sokolov 
DP 40 dopravní infrastruktura – parkoviště A16  Z 1631/27 část Sokolov 
DP 41 dopravní infrastruktura – parkoviště A15 Z 1492/7 Sokolov 
DP 42 dopravní infrastruktura – parkoviště A44 Z 1492/13 část Sokolov 
DP 43 dopravní infrastruktura – parkoviště A14 č. Z 1492/8 část Sokolov 
DP 44 dopravní infrastruktura – parkoviště A14 č. Z 1492/185 část, 4046/2 část Sokolov 

PV 3 Průmyslová výroba a skladování A52 Z 

1178/1 část, 1178/2 část, 
1178/36 část, 1178/4 část, 
1179 část, 1180/1 část, 1181, 
1184/1 část, 1184/2, 1184/3, 
1189 část 

Sokolov 

PV 4 Průmyslová výroba a skladování A49 Z 
4024/5 část, 4024/79, 
3882/35 část 

Sokolov 

SV 14 smíšené výrobní plochy A2 část P 

346/12, 346/13, 346/14, 
346/15, 346/25, 346/33, 
346/34, 346/35, 346/37, 
346/38, 346/39, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, 810, 
820, 846,  847, 848, 849, 
850/1, 850/2, 851, 852, 853, 
1168, 1169 

Sokolov 

SV 15 smíšené výrobní plochy A6 Z 4021/9 Sokolov 

SV 16 smíšené výrobní plochy A7 Z 

470/1 část, 470/4, 470/5 část, 
471/1 část, 471/3, 474/1 část, 
474/4 část, 474/5 část, 
474/10 část, 474/11, 475/1, 
475/4 část 

Vítkov u S. 

 
Nové zastavitelné plochy a plochy přestavby v zastavěném území: 
• BI 18 bydlení individuální – zastavitelná plocha se vymezuje v proluce pro 1 RD, a to 

na úkor stabilizované plochy veřejného prostranství VP. 
• BI 19 bydlení individuální – zastavitelná plocha se vymezuje na úkor stabilizované 

plochy veřejného prostranství – zeleně VZ. 
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• RZ 3 rekreace – zahrádkové kolonie – zastavitelná plocha se vymezuje na úkor 
stabilizované plochy smíšené nezastavěného území SN v proluce mezi zástavbou, lesem a 
stávající zahrádkovou kolonií v místě průchodu VTL plynovodu. Zbytková plocha, z části 
dotčena vlivy dálnice, proto není vhodní pro umístění ploch bydlení. Vzhledem k trase 
plynovodu není žádoucí umístění oplocení lokality. 

• VP 13 veřejné prostranství, zastavitelná plocha pro realizaci točny na místní 
komunikaci, a to na úkor části dříve vymezené zastavitelné plochy pro bydlení BV 5, změna 
záměru využití. 

• SO 19 smíšené obytné plochy, plocha přestavby v proluce stávajícího území –
brownfieldu, a to na úkor dříve vymezené zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech 
BK 3, změna záměru využití. 

• SO 21 smíšené obytné plochy, zastavitelná plocha v proluce stávajícího území se 
zelení, a to na úkor dříve vymezené zastavitelné plochy pro bydlení individuální BI 7, změna 
záměru využití. 

• SO 22 smíšené obytné plochy, plocha přestavby stávajícího bloku bytových domů, 
revitalizace území; a to na úkor stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech BK. 

• SO 23, SO 24 smíšené obytné plochy, plocha přestavby stávajícího bloku bytových 
domů, revitalizace území; a to na úkor stabilizované plochy pro bydlení v bytových domech 
BK. 

• SO 25 smíšené obytné plochy, plocha přestavby části areálu základní školy Běžecká; a 
to na úkor stabilizované plochy občanského vybavení OV. V území je zahrnuta trafostanice, 
ke které musí zůstat zachován přístup. 

• SO 26 smíšené obytné plochy, zastavitelná plocha v proluce stávajícího území se 
zelení, a to na úkor části dříve vymezené zastavitelné plochy pro bydlení individuální BI 15, 
změna záměru využití. Západně od plochy byly zbytkové plochy po ploše BI 15 zařazeny do 
stabilizovaných ploch dle skutečného využití, severně od SO 25 zůstává vymezený pruh zbylé 
části BI 15. 

• DK 9 dopravní infrastruktura – pozemní komunikace, plocha pro budoucí možnou 
přestavbu stávající křižovatky ul. Spartakiádní, vymezena na úkor stabilizované plochy pro 
veřejná prostranství – zeleň VZ. 

• DP 20, DP 21, DP 22, DP 23, DP 24, DP 25 dopravní infrastruktura – parkoviště; 
jedná se o formální změnu, kdy se dříve vymezené a schválené plochy pro garáže DG 1, DG 
2, DG 3, DG 4, DG 5 a DG 6 přeřazují do zastavitelných ploch pro parkoviště, protože se ruší 
samostatné plochy pro garáže (DG) a plochy pro vybavenost (DO) a sjednocují se spolu 
s původními plochami pro parkoviště (DP) do jedné společné plochy označené „DP“. U 
plocha DP 23 se dále plocha rozšiřuje severním směrem. 

• DP 26 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Nádražní; plocha přestavby – rozšíření 
dopravního terminálu, vymezena na úkor stabilizovaných ploch DD. Stávající trafostanice 
bude zachována. 

• DP 27 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Nádražní; plocha přestavby – záměr 
umístění parkovacího domu, vymezena na úkor stabilizovaných ploch DD. 

• DP 28 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Křížová a Komenského; zastavitelná 
plocha vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizovaných ploch bydlení 
kolektivního BK, občanského vybavení OV a veřejných prostranství VP. 

• DP 29 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Zámecká; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 30 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Nábřežní; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 31 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Pionýrů; zastavitelná plocha vymezená 
na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy pro občanské vybavení – sport v zeleni 
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OZ. 
• DP 32 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Jiřího z Poděbrad; zastavitelná plocha 

vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 33 dopravní infrastruktura – parkoviště u areálu Policie ČR; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy smíšené nezastavěného 
území SN. 

• DP 34 dopravní infrastruktura – parkoviště u areálu Policie ČR; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství VP. 

• DP 35 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Spartakiádní; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor části dříve vymezené zastavitelné plochy pro 
bydlení individuální BI 9. 

• DP 36 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Heyrovského; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 37 dopravní infrastruktura – parkoviště (u Tesca); zastavitelná plocha vymezená na 
veřejném prostranství, na úkor části dříve vymezené zastavitelné plochy pro smíšené obytné 
plochy SO 11 a stabilizované plochy bydlení kolektivního BK. 

• DP 38 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. M. Majerové; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy občanského vybavení – 
sportu OS (hřiště). 

• DP 39 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. M. Majerové; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 40 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Závodu míru; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 41 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Mánesově; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 42 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Slavíčkově; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ. 

• DP 43 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Slavíčkově; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ a bydlení kolektivního BK. 

• DP 44 dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Slavíčkově; zastavitelná plocha 
vymezená na veřejném prostranství, na úkor stabilizované plochy veřejných prostranství – 
zeleně VZ, plochy lesní LE a plochy smíšené nezastavěného území SN. 

• PV 3 průmyslová výroba a skladování – plocha se vymezuje na úkor stabilizované 
plochy lesní LE a smíšené nezastavěného území SN.  

Jedná se o plochu výroby a skladování – průmyslové výroby, určené pro rozvoj 
stávajícího areálu chemičky Synthomer a.s.  

Rozvoj areálu není myslitelný v jiné lokalitě než v lokalitě navazující na stávající areál. 
Stávající areál je prostorově citelně omezený, a to od jihu zástavbou města a od severu a 
východu řekou Ohří. Požadavek na rozvoj severozápadním směrem je logický a v podstatě 
jediný možný. 

Rozsah plochy byl oproti zadání korigován, a to ze strany západní a severní tak, aby byl 
ponechán pás zeleně pro nadregionální biokoridor – trasu nivní, min. šíře 40 m.  

• SV 14 smíšené výrobní plochy – plocha přestavby, se vymezuje pro znovuvyužití 
brownfieldu v návaznosti na plochy dráhy, a to na úkor stabilizované plochy Dopravní 
infrastruktury – dráhy DD a stabilizované plochy Veřejného prostranství VP.  
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Nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území: 
• SO 20 smíšené obytné plochy – plocha se vymezuje na Jižním lomu za západním 

obchvatem, a to na úkor dříve vymezené zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sport 
v zeleni OZ 1, změna záměru využití.  

Základním problémem rozvoje města je jeho prostorové omezení. Sokolov je obec 
s rozšířenou působností a město velikosti, významu a dle býv. správního uspořádání okresní, 
také se jedná o město, které se nachází v rozvojové ose. Takové sídlo vyžaduje vymezení 
dostatečného rozsahu ploch pro rozvoj všech funkčních složek, tedy i složky obytné. 
Prostorové místění města však neumožňuje plošný rozvoj – od západu, severu a východu je 
omezeno hranicí správního území a od jihovýchodu trasou dálnice, za kterou již umísťování 
ploch pro bydlení nemá smysl. (Rozvoj mimo sídlo Sokolov byl v platném ÚP vymezen také 
v návaznosti na sídlo Hrušková, avšak pro větší vzdálenost není toto sídlo natolik atraktivní, 
jak se předpokládalo.) 

Proto se v rámci prostorových rezerv k.ú. Sokolov (severně a západně od dálnice) hledají 
možnosti rozvoje. 

Jednou z posledních lokalit je tzv. Jižní lom, kde byly v minulosti vymezeny zastavitelné 
plochy pro občanské vybavení – sport v zeleni (plocha OZ 1). Východní část tohoto záměru 
již byla zrealizována až po přeložku silnice II/210, západní část dosud zrealizována není 
mimo pás zeleně podél silnice. Změnou č. 2 ÚP se prověřuje záměna dříve vymezené 
zastavitelné plochy pro občanské vybavení pro sport v zeleni za smíšené obytné plochy. 
Plochy se nachází v krátké docházkové vzdálenosti do centra města (300 m od okraje ploch 
na přilehlý okraj Starého náměstí), s příhodným obytným prostředím a možnou dobrou 
dopravní obsluhou bez další zátěže dopravy ve městě (sousedství ul. Citické). 

Vymezení plochy bylo oproti původnímu záměru korigováno, a to s ohledem na platné 
vymezení plochy pro nadregionální biokoridor NRBK K40 – nivní. Dále do plochy zasahuje 
okrajově záplavové území Q100 řeky Ohře; při umísťování staveb v území v návazných 
řízeních bude Q100 respektováno (v rámci Q100 mohou být umístěna veřejná prostranství, 
komunikace, parkoviště, dětská hřiště apod.) nebo budou provedena protipovodňová opatření. 

 
• PV 4 průmyslová výroba a skladování – plocha se vymezuje pro rozvoj stávajícího 

areálu výroby zařazeného do ploch typu PV, a to na úkor stabilizované plochy dopravní 
infrastruktury DP a části dříve vymezené zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sport 
v zeleni OZ 4. 

Jedná se o plochu pro rozvoj stávajícího areálu RANAGRIS a.s. Rozvoj areálu není 
myslitelný v jiné lokalitě než v lokalitě navazující na stávající areál. 

Jedná se sice o návrh záboru PUPFL, ale tento zábor již byl v minulosti odsouhlasen jako 
zastavitelná plocha pro jinou funkci, jednalo by se pouze o změnu zamýšleného využití. 

 
• SV 15 smíšené výrobní plochy – zastavitelná plocha na předpolí vyřazeného mostu přes 

Svatavu, a to na úkor stabilizované plochy smíšené nezastavěného území SN. 
 
• SV 16 smíšené výrobní plochy – zastavitelná plocha vymezená v proluce mezi dvěma 

zastavitelnými plochami stejného způsobu využití (SV 8, SV 9), cílem je scelení využití 
území po zrušení lokálního biocentra LBC 8, a to na úkor stabilizovaných ploch přírodních 
PP a smíšených nezastavěného území SN.  

Plocha je vymezena v proluce mezi dvěma dříve vymezenými plochami smíšenými 
výrobními SV 8 a SV 9. Vymezením plochy SV 16 dojde ke scelení plochy pro smíšené 
výrobní funkce pro logičtější umístění záměrů. 

Plocha je dále v rámci dokumentace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve 
znění Aktualizace č. 1 (dále také A1 ZÚR KK) vymezena jako „nadmístní plocha pro 
ekonomické aktivity“ č. (4) Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov. 
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Všechny nové zastavitelné plochy budou napojeny na stávající veřejnou infrastrukturu. 
 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití) 

Změny veřejné infrastruktury jsou zobrazeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. 
 

4.1. Dopravní infrastruktura 
Změny v řešení silniční sítě 
• Plocha DK 3 – dříve navržená plocha pro západní obchvat města (pro sil. II/210) byla 

z větší části již realizována ve dvou úsecích: kruhová křižovatka u Svatavy a úsek 
Chebská – Citická; tyto část se převádí na plochy stabilizované. 

 
Změny v řešení komunikační sítě místních komunikací 
Sběrné komunikace: 
• Plocha DK 9 – vymezena pro řešení lokální dopravní závady na ul. Spartakiádní. 
 
Obslužné komunikace: 
• Plocha VP 13 – vymezena pro realizaci točny v centru sídla Hrušková na místní 

komunikaci pro zlepšení dopravní obsluhy sídla. 
• Řešené plochy stabilizované i navržené budou napojeny na stávající komunikační síť 

silniční a místních komunikací. 
 
Napojení navržených ploch na komunikační síť: 
Plochy změn řešené Změnou č. 2 ÚP budou napojeny na stávající komunikační síť. 
 
Změny řešení pěší a cykloturistické dopravy 
Pěší komunikace: 
• Plocha VP 8 – ruší se plocha pro pěší komunikaci a sceluje se s plochou SO 20 a SV 1 

po změně koncepce řešení Jižního lomu. 
 
Cyklostezky: 
• Upřesňuje se navržená trasa CY 2 v ploše dříve OZ 1 a mění se na stabilizovanou. 
 
Změny řešení dopravy v klidu (garáže a parkoviště) 
• Plochy dříve vymezené jako DP, DG a DO se sdružují do jednoho druhu ploch, 

označených jako Dopravní infrastruktura – parkoviště DP, a to z důvodů umožnění 
výstavby parkovacích domů ve všech druzích ploch. Proto se také formálně přeřazují 
plochy DG 1 až DG 6 do ploch DP pod čísly DP 20 až DP 25. 

• Ruší se plocha DP 4 po realizaci a mění se na stabilizovanou plochu. 
• Ruší se plocha DP 11 a mění se plochu veřejného prostranství. 
• Zmenšuje se plocha DP 13 po částečné realizaci a mění se na stabilizovanou plochu. 
• Nově se vymezují parkoviště a plochy pro parkovací domy DP 20 až DP 44, a to na 

základě požadavků Města Sokolov pro zmírnění deficitu parkovacích míst v některých 
lokalitách města.  

• Další drobné záměry pro parkoviště a parkovací a odstavná stání byla prověřena, ale 
nebyla jednotlivě vymezena, nýbrž je možné je bez omezení umísťovat ve 
stabilizovaných plochách BK a OV (provedeno úpravou ustanovení v kap. 6.2. 
Textové části – zrušení povinného procenta z výměry zeleně u stabilizovaných ploch). 
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4.2. Technická infrastruktura 
Řešené plochy stabilizované i navržené budou napojeny na stávající systém technické 

infrastruktury, na stávající nebo dříve navržená vedení. 
 
Zásobování pitnou vodou 
Beze změny. 
 
Likvidace odpadních vod 
Beze změny. 
 
Zásobování elektrickou energií 
• vymezují se a upravují se koridory pro vedení VVN dle A1 ZÚR KK – viz kap. E.2.1.2. 

Textové části Odůvodnění, ke kap. D.III.3. A1 ZÚR KK. 
• ruší se dříve vymezený návrh přeložky vedení VN v ul. Mánesově. 
 
Zásobování plynem 
Beze změny. 
 
Zásobování teplem 
• upravuje se dřívější vymezení tras teplovodů z Elektrárny Tisová – viz kap. E.2.1.2. 

Textové části Odůvodnění, ke kap. D.III.5. A1 ZÚR KK. 
 
Dálková sdělovací vedení 
Beze změny. 
 

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
Stávající základní koncepce zůstává beze změny. 
Mění se a doplňují se následující plochy charakteru veřejné infrastruktury: 
• Ruší se plocha OZ 1, východní část se po realizaci mění na stabilizovanou plochu, 

západní se nahrazuje jiným záměrem (SO 20). 
• Ruší se jižní část plochy OZ 14, nahrazuje se jiným záměrem (PV 4). 
 

4.4. Veřejná prostranství 
Stávající základní koncepce zůstává beze změny. 
Mění se a doplňují se následující plochy: 
• Ruší se plocha pro pěší komunikaci VP 8 a sceluje se s plochou SO 20 a SV 1 po změně 

koncepce řešení Jižního lomu. 
• Vymezuje plocha VP 13 pro umístění točny na místní komunikaci v centrální části sídla 

Hrušková pro zlepšení dopravní obsluhy sídla. 
• Ruší se plocha VZ 3 a mění se po realizaci na stabilizovanou plochu. 
 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 
podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně) 

Základní koncepce zůstává beze změny. 
Změny uspořádání krajiny jsou zobrazeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. 
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5.1. Územní systém ekologické stability 
Na základě A1 ZÚR KK byly provedeny tyto změny: 
• Ruší se vymezení RBC 1169 Antonín ve stávající lokalitě a nově se vymezuje převážně 

na území obce Citice a Svatava na druhém břehu Ohře; do řešeného území zasahuje 
pouze okrajově. 

• V souvislosti s novým vymezením RBC 1169 Antonín se ruší část NRBK K40 (V), 
úsek je nově zařazen do RBC. 

 
Na základě požadavků Změny č. 2 ÚP se navrhují dále tyto změny ve vedení ÚSES: 
• Plocha pro NRBK K40 (V) se zmenšuje o p.p.č. 842/1 k.ú. Sokolov, protože tento 

pozemek nemá charakter vodní plochy ani příbřežní zeleně, v současné době se zde 
nachází veřejné prostranství (veřejná zeleň, komunikace, cyklostezka). 

• Plocha pro NRBK K40 (N) v úseku severně od chemičky je veden nově v upravené 
trase s využitím stávajících stromových porostů a části lesa tak, aby byla 
maximalizována plocha pro budoucí rozvoj chemičky (PV 3), a zároveň zajištěny 
minimální skladebné rozměry pro NRBK (šíře 40 m). 

 
• Ruší se dříve vymezené lokální biocentrum LBC 8. LBK 5, který přichází z k.ú. Dolní 

Rychnov po bezejmenném přítoku Rychnovského potoka a který LBC 8 v současné 
době napojuje do systému ÚSES, se nově upravuje tak, aby se stočil jihozápadním 
směrem po tělese býv. vlečky a vstoupil zpět na území obce Dolní Rychnov a napojil 
se tam na trasu vymezenou v ÚP Dolní Rychnov. 

Biocentrum se ruší jednak z důvodu kolize s nadmístní plochou pro ekonomické aktivity, 
ale také z důvodu potřeby zajištění návaznosti prvků ÚSES mezi obcemi. Zrušení 
slepé větve ÚSES, která končí v lokálním biocentru LBC 8, je smysluplné, protože její 
pokračování jižním směrem na území města Sokolov není možné z důvodu přehražení 
trasy dálnicí D8 bez jakéhokoli průchodu (alespoň charakteru propustku). Zároveň se 
zajišťuje návaznost ploch pro ÚSES mezi sousedními obcemi nasměrováním slepé 
větve LBK do k.ú. Dolní Rychnov, kde se propojí s již dříve vymezeným LBK, které 
bylo dosud v nenávaznosti na LBK 5 na území města Sokolov.  

Toto LBK na území Dolního Rychnova je směřováno k propustku (cca 300 m západněji 
než je nyní LBC 8) a po průchodu pod dálnicí je navázáno na RBK 20113. Vzdálenost 
lokálních biocenter na tomto LBK je nyní cca 1490 m, přičemž maximální délka dle 
metodiky je 2000 m, tedy do tohoto LBK není nezbytné pro dodržení limitních 
parametrů další LBC vložit. LBC 8 může být proto ze systému vypuštěno. V opačném 
případě by muselo být vymezeno nové LBC na k.ú. Dolní Rychnov (mimo řešené 
území Změny č. 2 ÚP Sokolov), a to zřejmě na porostech mezi golfovým hřištěm a 
dálnicí. 

 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)) 
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Ke kap. 6.1. Společná ustanovení: 
Kapitola byla komplexně upravena s rozšířením společných úvodních ustanovení: 
v části A) jsou uvedeny podmínky pro celé území, se členěním: 
• A1) Definice pojmů: Jedná se o již dříve stanovená ustanovení v pův. bodě 2), pouze 

nově formálně zařazená. 
v části B) Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou uvedeny podmínky pro vybrané 

části území, se členěním: 
• B1) Umísťování staveb vedlejších, veřejných prostranství a zeleně: Do této kapitoly 

byla vydělena z kap. 6.2. doplňková využití a stavby, které neurčují charakter území tak, aby 
bylo zřejmé, co je hlavní využití, co přípustní (nebo podmínečně přípustné) využití a co pouze 
stavba doplňující předchozí uvedená využití. Například garáž u rodinného domu není stavbou, 
která by určovala charakter plochy a tím její hlavní využití, ale ani přípustné využití (kterým 
je např. občanské vybavení nerušícího charakteru), nýbrž je stavbou, která pouze doplňuje 
využití hlavní (umožňuje jeho funkci). V kap. 6.2. se proto výrazně zjednodušil výčet 
přípustného využití. 

• V plochách RZ byla navýšena max. zastavěná plocha jednoho stavebního objektu  
z 20 m2 na 25 m2 v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem (§ 79 odst. 2 písm. o) a § 
103, bod 1) písm. e) stavebního zákona). 

B2) Odstavování vozidel: Nově doplněné ustanovení napomáhající umísťování ploch pro 
parkoviště do různých druhů ploch s rozdílným způsobem využití, což je tematika aktuálně 
problematická zvláště v plochách bydlení kolektivního. 

• B3) Intenzita využití pozemků: Jedná se o již dříve stanovená ustanovení v pův. bodě 
1), pouze nově formálně zařazená. Původní intence je textově rozvedena tak, aby jasné, jak je 
ustanovení míněno. 

• B4) Struktura a charakter zástavby: Doplněna základní ustanovení pro zajištění 
respektování struktury a charakteru území. 

• B5) Výstavba v záplavovém území: Jedná se o již dříve stanovená ustanovení v pův. 
bodě 3), pouze nově formálně zařazená. Výčet dotčených ploch je aktualizován podle změn 
v území. 

Nově byla doplněna kapitola pod písm. C) Nezastavěné území.  
• C1) Stavby, zařízení a využití v nezastavěném území: Jedná se o již dříve stanovená 

ustanovení v pův. bodě 4), pouze nově formálně zařazená. 
• C2) Oplocení v nezastavěném území: Upřesněno, dosud nebylo pro dané území 

stanoveno. 
• C3) Zalesnění: Upřesněno, dosud nebylo pro dané území stanoveno. 
 
Ke kap. 6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch: 
• U všech druhů ploch v kap. 6.2. byly prověřeny a vypuštěny z přípustného využití ty 

způsoby využití, které jsou uvedeny v hlavním využití, aby nebyly uvedeny duplicitně. 
Smyslem úpravy je, aby každé využití bylo jednoznačně pouze v jedné z uvedených kategorií 
(hlavní / přípustné / podmínečně přípustné).  

• Místně doplněn rozsah popisu hlavního využití. 
• Z přípustného využití byly zrušeny odkazy na vedlejší stavby a doplňková využití, která 

jsou společně uvedena v kap. 6.1. písm. B1). Důsledkem toho je, že u některých druhů ploch 
zcela zaniklo přípustné využití. 

• Některé formulace byly upraveny tak, aby bylo jasné, že se jedná o stavby pro 
stanovenou funkci. 

• U všech druhů ploch byl opraven pojem „plocha zastavění“ na „zastavěná plocha 
pozemku“ v souladu s § 2, odst. 7) stavebního zákona. 

• V kap. 6.2.1. a 6.2.7. byla u stabilizovaných ploch typu BK a OV zrušena požadovaná 
min. výměra zeleně a max. zastavěná plocha, protože v mnoha případech nelze splnit a 
zároveň v některých lokalitách brání min. plocha zeleně umístění ploch pro odstavování 
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vozidel. 
• V kap. 6.2.2. byly u plochy BI 1 doplněny podmínky využití území do doby 

transformace (tj. využití jako plochy rekreace RZ). 
• V kap. 6.2.16. se sjednocují plochy typu DP, DK a DO do jednoho druhu bez rozlišení 

„DP“ tak, aby bylo možné umísťovat parkovací domy ve všech těchto plochách. 
• V kap. 6.2.17. se doplňuje možnost umístění parkoviště v rámci pozemku vodojemu na 

p.p.č. 1492/17 k.ú. Sokolov. 
• V kap. 6.2.18. se upřesňuje vyloučení těžkého průmyslu z umístění v zastavitelných 

plochách (připouští se pouze ve stabilizovaných plochách). 
• V kap. 6.2.18. se dále zvyšuje procento zastavění v plochách PV 1 a PV 2 na 80 % a 

procento zeleně na 20 % tak, aby bylo stanoveno jednotně pro celou průmyslovou zónu, která 
pokračuje na území jiné obce. Jedná se o nadmístní plochu pro výrobu dle A1 ZÚR KK, její 
intenzívní využití zároveň šetří nezastavěné území v jiných lokalitách. 

• V kap. 6.2.19. se zvyšuje procento zastavění ze 60 % na 70 %, odráží převažující 
charakter pozemků zařazených do těchto ploch. 

• V kap. 6.2.20. až 6.2.24. byly aktualizovány formulace přípustných využití a byla 
doplněna plošná a prostorová omezení pro výstavbu staveb v nezastavěném území z důvodu 
ochrany krajinného rázu.  

 

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Ve vymezení VPS pro vyvlastnění se navrhují tyto změny: 
• Ruší se veřejně prospěšné stavby: 

- S19 (VP 8) Pěší a cyklistická komunikace v lokalitě Jižní lom – jihovýchodní část již 
je realizována, severovýchodní část je nahrazena jinými plochami; 
- S71 Rozšíření rozvodny Vítkov – plochy TI 1 a TI 2, vyřazuje se, protože pozemky 
potřebné k realizaci stavby jsou v majetku ČEPS, v jehož prospěch se stavba 
vymezila; 

• Zmenšují se veřejně prospěšné stavby: 
- S3 (DK 3) Přeložka silnice II/210 zmenšuje se – významná část ve dvou úsecích je 
již realizována (kruhová křižovatka u Svatavy a úsek Chebská – Citická); 
- S34 (DP 13) Výstavba parkoviště – západní část realizována; 
- S40d, ruší se část, a to přeložka vedení VN u plochy DP 7 jako nadbytečná; 
- S55 (CY 2) Výstavba cyklostezky úprava – zrušena část trasy, která již byla 
realizována; 
- S72 Koridory pro nová vedení VVN 400 kV, včetně přeložek vedení VVN 220 kV a 
110 kV – doplňuje se o koridor technické infrastruktury pro stavbu E12 dle A1 ZÚR 
KK, tj. 2× 110 kV TR Vítkov – TR Jindřichov; 
- S73 Koridory pro teplovodní síť z ETI – dříve vymezené koridory se upravují dle A1 
ZÚR KK, úsek nad rámec koridoru dle A1 ZÚR KK se ponechává; 

• Vymezují se nové veřejně prospěšné stavby: 
- S76 DP 44 část – parkoviště – jedná se o nově navržené plochy pro parkoviště a 
parkovací domy, a to ty, které nejsou zcela v majetku Města Sokolov. Ostatní 
navržené plochy DP jsou vymezeny na pozemcích ve vlastnictví Města Sokolov, 
nejsou proto jako VPS zařazeny. 

 
Ve vymezení VPO pro vyvlastnění se navrhují tyto změny: 
• Ruší se veřejně prospěšná opatření O1: 
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- LBC 8 U rozvodny – ruší se prvek ÚSES pro nadbytečnost 
• Mění se veřejně prospěšná opatření O1: 

- NRBK K40 vodní osa – provedena úprava dle A1 ZÚR KK; 
- NRBK K40 vodní osa, zmenšuje se v lokalitě Jednoty – Nádražní, důvodem je 
změna na plochu veřejného prostranství; 
- NRBK K40 nivní osa – požadavek na vymezení plochy pro rozvoj chemičky vyvolal 
potřebu úpravy trasy NRBK; 
- RBC 1169 Antonín – mění se vymezení dle A1 ZÚR KK; 
- LBK 5 – upravuje se trasa po zrušení LBC 8, stáčí se zpět na k.ú. Dolní Rychnov; 

 
Soubor dříve vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření byl upraven 

v návaznosti na změny, navržené v předchozích kapitolách textu. Změny VPS a VPO jsou 
zobrazeny ve výkrese č. A3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace. 

 

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
(s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona) 

Ve vymezení VPS pro vyvlastnění se navrhují tyto změny: 
• Provedeny úpravy vymezení VPS pro dopravní a technickou infrastrukturu uvedenou 

zároveň v kap. 7. 
• V kategorii občanského vybavení veřejné infrastruktury: 

- se ruší stavba O47 (OZ 1), protože již byla z části realizována, z části se mění na jiný 
záměr, 
- se zmenšuje územní rozsah S50 (O4), protože se z části mění na jiný záměr. 

• U všech staveb a opatření k předkupnímu právu, které nebyly zrušeny, se aktualizuje 
seznam parcel, u kterých má být uplatněno předkupní právo, seznam vlastníků 
dotčených parcel, příp. ve prospěch koho je předkupní právo určeno. 

 
Soubor dříve vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření by upraven 

v návaznosti na změny, navržené v předchozích kapitolách textu. Změny VPS a VPO jsou 
zobrazeny ve výkrese č. A3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace. 

 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ  
(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona) 

Kompenzační opatření nejsou vymezena, protože Krajský úřad Karlovarského kraje, 
orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na prvky Natura 2000 a nebylo tak zpracováno 
ani Vyhodnocení vlivu ÚP na prvky systému Natura 2000. 

 

10. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
(a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) 

Změnou č. 2 ÚP se vymezuje územní rezerva PV 100 a PV 101 pro budoucí rozvoj 
průmyslové zóny. Požadavek vymezení vyplývá z A1 ZÚR KK (plocha průmyslová zóna 
Sokolov – Staré Sedlo, jihozápad, R21). Změna územní rezervy na zastavitelnou plochu je 
podmíněna změnou na rozvojovou plochu nadmístního významu v ZÚR KK. 

Změnou č. 2 ÚP se ruší dříve vymezená územní rezerva pro lanovku z důvodu kolize 
s plochou SO 20. 
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11. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 

ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
(stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti) 

Beze změny. 
 

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 

PLÁNU 
(zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání) 

Žádná z ploch navržených Změnou č. 2 ÚP nevyžaduje podrobnější regulaci, protože se 
jedná o plochy menšího rozsahu nebo plochy již projektově řešené. 

 

 

13. ROZSAH DOKUMENTACE  
13.1. Rozsah dokumentace Změny č. 2 ÚP 

Grafická část výroku uvádí výkresy, ve kterých dochází řešením Změny č. 2 ÚP ke 
změně obsahu (změně řešení): 

• původní výkresy  
A1. Výkres základního členění      1 : 10 000 
A2a. Hlavní výkres – sever       1 :   5 000 
A2b. Hlavní výkres – jih       1 :   5 000 
A3a. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (sever)   1 :   5 000 
A3b. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (jih)   1 :   5 000 

• jsou měněny výkresy Změny č. 2 ÚP (výřez z celého území):  
A1. Výkres základního členění      1 : 10 000 
A2. Hlavní výkres        1 :   5 000 
A3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace     1 :   5 000 

 
Grafická část Odůvodnění: 
• zahrnuje výkresy  

B1. Koordinační výkres       1 :   5 000 
B2. Výkres širších vztahů       1 : 50 000 
B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 :   5 000 

 

13.2. Rozsah dokumentace Úplného znění 
Po vydání Změny č. 2 ÚP bude provedeno vyhotovení dokumentace Úplného znění ÚP 

Sokolov po vydání Změny č. 2 ÚP. 
Dokumentace úplného znění zahrnuje pouze část výrokovou (textovou a grafickou), 

z části Odůvodnění obsahuje pouze Koordinační výkres. 
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F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Zastavěná území ve správním území města Sokolov jsou využita z významné části, 
přesto nabízí k doplnění několik málo proluk a veřejná prostranství. Vybrané proluky a části 
veřejných prostranství jsou Změnou č. 2 ÚP navrženy k zástavbě jako zastavitelné plochy a 
plochy přestavby. 

Do zastavěného území je umístěno maximum z návrhových ploch, vymezených Změnou 
č. 2 ÚP. Mimo zastavěné území, avšak do ploch dříve vymezených zastavitelných (tj. jedná se 
o změnu záměru využití, nejedná se o rozšiřování území určeného k zástavbě) zasahují plochy 
smíšená obytná SO 20 a plocha výroby a skladování PV 4 (část). 

Nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území jsou plochy smíšené výrobní SV 15 a 
SV 16. Plocha SV 15 je vymezena na ostatních plochách v návaznosti na zastavěné území 
v proluce mezi dříve vymezenými zastavitelnými plochami, plocha SV 16 je po zrušení LBC 
8 vymezena v proluce mezi dříve vymezenými zastavitelnými plochami stejného využití 
(scelení využití území). 

Zastavěné území je využito hospodárně. 
 

2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH 
2.1. Plochy bydlení a smíšené obytné 

Stávající počet obyvatel 
Stávající počet obyvatel (k 31. 12. 2017): 23438 
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24 

968 
24 

999 
24 

901 
24 

724 
24 

579 
24 

456 
24 

488 
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23 
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Z tabulky je patrný dlouhodobý sestupný trend v počtu obyvatel města, a to bez ohledu 

na významnou pozici města v systému osídlení. 
 
Kapacita návrhových ploch pro bydlení dle ÚP Sokolov 
V ÚP Sokolov byly vymezeny obytné a smíšené obytné plochy, jejichž kapacitu dle 

platného ÚP a dle Změny č. 2 ÚP ukazuje následující sled tabulek: 
 

BK původní návrh ÚP po Změně č. 1 zbývá po Změně č. 2 ÚP 
plocha výměra (m2) b.j. obyvatel výměra (m2) b.j. obyvatel 
BK 1 23335 100 300 23335 100 300 
BK 3 4129 20 60 0 0 0 
BK 5 17669 50 150 17669 50 150 
celkem 45133 170 510 41004 150 450 

 
BI původní návrh ÚP po Změně č. 1 zbývá po Změně č. 2 ÚP 
plocha výměra (m2) RD obyvatel výměra (m2) RD obyvatel 
BI 1 28863 30 90 28863 30 90 
BI 2 7324 7 21 6483 6 18 
BI 3 7617 6 18 7617 6 18 
BI 4 1404 1 3 1404 1 3 
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BI 5 1326 1 3 0 0 0 
BI 6 2706 2 6 2706 2 6 
BI 7 7053 5 15 3576 3 9 
BI 9 41382 48 144 40715 48 144 
BI 10 31552 32 96 31552 32 96 
BI 11 4316 4 12 4316 4 12 
BI 12 6085 3 9 6085 3 9 
BI 13 6583 6 18 6583 6 18 
BI 14 8465 8  20  8465 8  20  
BI 15 13906 12 30 4966 4 12 
BI 16 635 1 3 635 1 3 
BI 17 635 1 3 635 1 3 
BI 18 0 0 0 410 1 3 
BI 19 0 0 0 4002 4 12 
celkem 169852 167 491 159013 160 476 

 
BV původní návrh ÚP po Změně č. 1 zbývá po Změně č. 2 ÚP 
plocha výměra (m2) RD obyvatel výměra (m2) RD obyvatel 
BV 1 29049 27 81 17176 15 75 
BV 2 58084 50 150 58084 50 150 
BV 3 65325 58 174 65325 58 174 
BV 4 83046 73 219 83046 73 219 
BV 5 37261 31 93 36077 30 90 
BV 6 10948 4 12 10948 4 12 
celkem 283713 243 729 270656 230 720 

 
SO původní návrh ÚP po Změně č. 1 zbývá po Změně č. 2 ÚP 
plocha výměra (m2) b.j. obyvatel výměra (m2) b.j.  obyvatel 
SO 1 14814 15 45 14814 15 45 
SO 3 13450 14 33 13450 14 33 
SO 4 9124 9 27 9124 9 27 
SO 5 7714 8 24 5383 5 15 
SO 6 10866 20 60 10866 20 60 
SO 9 18623 18 54 18623 18 54 
SO 10 9068 8 24 9068 8 24 
SO 11 8584 8 24 8458 8 24 
SO 12 3032 2 6 3032 2 6 
SO 13 5481 5 15 5481 5 15 
SO 16 21164 10 30 21164 10 30 
SO 17 8971 5 15 8971 5 15 
SO 18 6574 10 25 7647 10 25 
SO 19 0 0 0 4129 4 12 
SO 20 0 0 0 82458 100 300 
SO 21 0 0 0 3478 10 30 
SO 25 0 0 0 2683 2 6 
SO 26 0 0 0 8528 10 30 
celkem 137465 132 382 237357 255 751 

 
Plochy SO 22 až SO 24 nejsou započítány do bilance, protože se jedná o plochy 

přestavby z bydlení kolektivního, kapacita ploch bude nahrazovat stávající kapacitu ploch 
bydlení. 

 
Plochy, které byly zastavěny, které byly zrušeny nebo které byly nahrazeny jinou 

plochou, tj. celková bilance návrhové kapacity činí: 
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využití  úbytek (b.j.) přírůstek (b.j.) celkem (b.j.) 
bydlení kolektivní BK 20 0 -20 
bydlení individuální BI 12 5 -7 
bydlení venkovské BV 13 0 -13 
smíšené obytné plochy SO 3 126 123 
celkem  48 131 83 

 
Uvedená bilance je vyrovnaná s výjimkou plochy SO 20, která vymezuje rozsáhlou 

plochu pro smíšené obytné plochy (8,24 ha) na ploše brownfieldu (les, ostatní plochy). 
Vymezení této plochy sice neodpovídá potřebě přímo plynoucí z demografické bilance města, 
souvisí však se změnami, které probíhají v sousední lokalitě Medard na území obce Svatava. 
Postupný nárůst atraktivity této lokality, vznik vodní plochy a návazných aktivit (rekreace, 
sport, občanské vybavení) může vyvolat dominový efekt potřeby ploch bydlení v blízkosti. 

 
Všechny nově vymezené zastavitelné plochy pro bydlení a smíšené obytné jsou 

vymezeny v zastavěném území, s výjimkou plochy SO 20. 
 

2.2. Plochy rekreace 
Vymezena zastavitelná plocha pro zahrádky RZ 3, a to v zastavěném území v proluce, na 

brownfieldu (náletová zeleň), z důvodu hospodárnějšího využití zastavěného území.  
  

2.3. Plochy dopravní infrastruktury 
Základním problémem v současné době je nedostatek parkovacích míst ve městě, zvláště 

v plochách bydlení kolektivního. Plochy byly v minulosti dimenzované pro mnohem nižší 
stupeň automobilizace než je v současné době a míst pro odstavování vozidel se nedostává. 
Město Sokolov řeší problematiku průběžnou analýzou problematických míst a přípravou 
projektových dokumentací a studií pro zlepšení stavu. 

Změna č. 2 ÚP vychází z těchto na místní úrovni analyzovaných potřeb a umožňuje 
výstavbu parkovišť v potřebném rozsahu jak vymezováním nových zastavitelných ploch, tak 
úpravou regulativů stabilizovaných ploch. 

Všechny nově vymezené zastavitelné plochy typu DP jsou vymezeny v zastavěném 
území. 

 

2.4. Plochy výrobní a smíšené výrobní 
Dále vymezuje Změna č. 2 ÚP plochy výroby PV 3 a PV 4 a smíšené výrobní SV 14, SV 

15 a SV 16. Nové zastavitelné plochy převážně jako plochy přestavby. Tyto plochy jsou 
vymezeny buď jako nezbytné plochy pro rozvoj stávajících výrobnách areálů (PV 3, PV 4), 
jako využití brownfieldu (SV 14, SV 15). Plocha SV 16 je vymezena v proluce mezi dříve 
vymezenými zastavitelnými plochami v rámci nadmístní plochy pro ekonomické aktivity č. 4 
Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov, vymezené v A1 ZÚR KK. 

 

G. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
Řešeným územím Změny č. 2 ÚP je v širším smyslu celé správní území města Sokolov 

vzhledem k tomu, že součástí řešení jsou nejen změny ve způsobu využití ploch, ale také 
úpravy společných ustanovení pro využívání území. 

Změny ve způsobu využití ploch zahrnují větší počet ploch dílčích změn, z toho cca 170 
ploch změn směřujících do ploch stabilizovaných, 37 změn u ploch zastavitelných a 10 změn 
ploch přestavby. Tyto plochy jsou rozloženy převážně v zastavěné části správního území, ve 
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vlastním městě a v návaznosti na něj, výkresová část proto zahrnuje zastavěná území a 
návazná území tak, aby bylo možno zachytit všechny požadované změny. 

Zakreslení stabilizovaných ploch nemá vliv na změny ve využívání území a tím ani na 
širší vztahy. U návrhových ploch se jedná převážně o drobné změny v zastavěném území; 
významnějšími změnami jsou pouze plochy SO 20, PV 3, PV 4 a SV 16. 

Případné přeshraniční vlivy v oblasti životního prostředí  jsou vyhodnoceny 
v dokumentacích Vyhodnocení vlivů na životní prostřední (SEA). 

Mezi významnější vlivy z hlediska urbanistického je možné řadit: 
 
Obec Svatava 
• dokončení západního obchvatu města (sil. II/210), 
• vzájemné ovlivňování v oblasti rozvoje – realizace jezera Medard a návazných ploch 

sportovně rekreačních a ploch vybavenosti může podnítit zájem o novou obytnou 
výstavbu ve městě, zvl. v blízkosti Medardu (tj. plocha smíšená obytná SO 20), její 
realizace naopak může napomoci plnému využití vybavenosti u jezera. 

 
Obec Staré Sedlo 
• Změnou č. 2 ÚP se provádí úprava max. % zastavění a min. % zeleně v průmyslové 

zóně PV 1 a PV 2 tak, aby ustanovení korespondovala s % ustanovenými v ÚP Staré 
Sedlo. 

 
Obec Dolní Rychnov 
• Změnou č. 2 ÚP se doplňuje koridor pro vedení VVN E12 dle A1 ZÚR KK – 

koordinace s ÚP Dolní Rychnov, 
• Změnou č. 2 ÚP se upřesňují koridory T06 a R07 pro teplovody – koordinace s ÚP 

Dolní Rychnov, 
• Změnou č. 2 ÚP se mění trasa LBK 5 tak, aby navázala na řešení ÚP Dolní Rychnov 
• Změnou č. 2 ÚP navržená parkoviště DP 33 a DP 34 jsou určena také pro areál Policie 

ČR na území Dolního Rychnova. 
 
Obec Citice 
• Změnou č. 2 ÚP se mění vymezení RBC 1169 Antonín dle A1 ZÚR KK – koordinace 

s ÚP Citice. 
 
Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů. 
 

H. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 
1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Územní plán Sokolov byl vydán Zastupitelstvem města Sokolov dne 25. 9. 2008 
usnesením č. 21/14Z/2008, formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 13. 10. 
2008. Změna č. 1 ÚP byla schválena usnesením č. 4/13ZM/2016 dne 16. 6. 2016 a nabyla 
účinnosti dne  2. 7. 2016. 

Na základě ustanovení § 55 stavebního zákona, byla zpracována Zpráva o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období, který obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu Sokolov. Zastupitelstvo města Sokolov schválilo Zprávu o uplatňování ÚP 
Sokolov a zároveň záměr pořízení Změny č. 2 ÚP Sokolov usnesením č. 5/26ZM/2018 dne 8. 
2. 2018. Požadavky pro Návrh Změny č. 2 ÚP byly řešeny takto: 
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ke kap. a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 

ke kap. a.1. Urbanistická koncepce:  
Vyhodnocení požadavků plynoucích z Politiky územního rozvoje ČR ve znění 

Aktualizace č. 1 je uvedeno v kap. A.2.1.1. Textové části Odůvodnění. 
Vyhodnocení požadavků plynoucích ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve 

znění Aktualizace č. 1 (dále „A1 ZÚR KK“) je uvedeno v kap. A.2.1.2. Textové části 
Odůvodnění. Vzhledem k tomu, že mezi schválením zadání Změny č. 2 ÚP a zpracováním 
návrhu Změny č. 2 ÚP došlo k vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KK, je vyhodnocení zpracováno 
ve vztahu k aktuálním požadavkům A1 ZÚR KK a ne k již neplatným požadavkům uvedeným 
v Zadání. 

 
Stávající urbanistická koncepce stanovená v ÚP Sokolov je zachována, je respektován 

stávající charakter zástavby. 
Změnou nebyly vymezeny nové druhy ploch s rozdílným způsobem využití, které by 

nebyly obsahem stávajícího ÚP Sokolov. 
Změna prověřila podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ve 

stávajícím ÚP, změny jsou patrné ze Srovnávacího textu, odůvodnění je uvedeno v kap. E.6. 
Textové části odůvodnění. 

Změna prověřila a upravila podmínky prostorového uspořádání tj. výšku zástavby, 
maximální zastavěnost a minimální ozelenění a plochy typu BK, OV, SV a PV na základě 
analýzy uplatňování stávajícího ÚP. 

Změna při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití přednostně respektuje 
hranice pozemků dle KN. 

Změna respektuje kulturní, urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty území. 
Ve Změně bylo prověřeno umístění ploch pro širokou škálu způsobů využití.  
Další plochy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebylo potřeba 

vymezovat. 
Součástí Změny je v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizace zastavěného 

území. 
V návrhu Změny byly prověřeny skutečnosti zjištěné na základě uplatňování ÚP Sokolov 

po konzultaci s úřadem územního plánování a odborem rozvoje města, a další skutečnosti 
zjištěné zpracovatelem při doplňujícím průzkumu a rozboru v průběhu pořizování změny ÚP. 

Změna zohlednila aktualizované územně analytické podklady ORP Sokolov. 
Širší územní vztahy jsou vyhodnoceny v kap. G. Textové části Odůvodnění. 
 
ke kap. a.2. Koncepce veřejné infrastruktury:  
Ve změně jsou upraveny dříve vymezené koridory pro umístění VPS technické 

infrastruktury – zásobování teplem, a to na základě A1 ZÚR KK (T06, T07). 
Změnou se nově do ÚP Sokolov doplňuje vymezení koridoru pro vedení 2× 110 kV – 

propojení TR Vítkov – TR Jindřichov, a to na základě A1 ZÚR KK (E12). 
Změna prověřila potřebu vymezení nových parkovacích ploch ve městě Sokolov a 

vymezila cca dvě desítky nových ploch pro odstavování vozidel ve městě. 
Změna zaktualizovala VPS vymezené v platném ÚP včetně prověření změn dotčených 

parcel ve vztahu ke změně předkupního práva dle § 101 stavebního zákona. 
Změna prověřila aktuálnost pěších a cyklistických tras, nové trasy se nevymezují, 

stávající se upřesňují v lokalitách, ve kterých jsou Změnou řešeny nové nebo změněné 
záměry. 
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ke kap. a.3. Koncepce uspořádání krajiny:  
Změna respektuje zachování současného krajinného rázu stávajících sídel. 
Změna prověřila vymezení prvků územního systému ekologické stability jednak dle 

úprav plynoucích z A1 ZÚR KK, jednak v lokalitách, ve kterých jsou Změnou řešeny nové 
nebo změněné záměry. Dále prověřila návaznost na ÚSES sousedních obcí. 

Změna zachovává přírodně hodnotné krajinné prvky, z výjimkou lokalit rozvoje ploch 
SO 20, PV 3 a PV 4, kde je proveden nezbytný zásah po ploch PUPFL. 

 
ke kap. b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 

jejich využití, které bude nutno prověřit 
Nebylo požadováno. 
 
ke kap. c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Ve změně jsou upraveny dříve vymezené koridory pro umístění VPS technické 
infrastruktury – zásobování teplem, a to na základě A1 ZÚR KK (T06, T07). 

Změna ÚP upravila vymezení VPO dle změn vymezení prvků ÚSES. 
 
ke kap. d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním 
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Nebylo požadováno. 
 
ke kap. e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
Nebylo požadováno. 
 
ke kap. f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na 

uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Formální požadavky byly splněny. 
 
ke kap. g) 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území a 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na životní prostřední je uvedeno v samostané 
dokumentaci. 

 

2. ÚPRAVA DOKUMENTACE PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ 
Bude doplněno po společném jednání. 
 

I. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 

NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

Takové plochy nejsou ve Změně č. 2 ÚP vymezeny. 
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J. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur) 
Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je výkres č. B3 Výkres předpokládaných 

záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000, ve kterých jsou znázorněny navrhované lokality, 
hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků (kultur); lesy jejich zábory a 
ochranné pásmo lesa; dále druhy pozemků řešeného území. 

Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy pozemků, zasahující 
BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální podobě, 
která je podkladem při zpracování Změny č. 2 územního plánu Sokolov, a to z PC v prostředí 
programu MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi grafickým a 
písemným operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených v databázi SPI. 

Předmětem řešení změny je v převážné většině případů aktualizace stávajícího stavu,  
tj. nejedná se o nové plochy, k záboru ZPF nedochází.  

Dále jsou vyhodnoceny plochy zastavitelné a plochy přestavby, které jsou buď nově 
vymezeny, nebo u kterých dochází Změnou č. 2 ÚP ke zvětšení záboru nebo změně způsobu 
využití. 

V tabulce č. 1 na následujících stránkách je u každé navržené lokality uveden kód 
lokality a způsob využití, celková výměra, celkový zábor zemědělského půdního fondu (dále 
členěn dle druhů pozemků), zábor nezemědělských pozemků. 

Zabíraný zemědělský půdní fond je vyhodnocován dále dle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ). Pro každou navrženou lokalitu jsou v tabulkách uvedeny kódy 
a výměry zasahujících bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a zařazení do třídy 
ochrany dle vyhl. č. 48/2011 Sb. Dále jsou v tabulce rozčleněny zábory mimo zastavěné 
území a uvnitř zastavěného území a uvedeno pův. využití dle ÚP. 

 
V následující tabulce č. 2 je souhrnně vyhodnocen zábor ZPF, tj. jsou uvedeny celkové 

výměry zabíraných druhů pozemků a tříd ochrany a jejich procentuální podíl z celkového 
záboru ZPF dané kategorie. 

 
Tab. č. 2 – Vyhodnocení záborů ZPF dle kultur 
 

druhy pozemků (ha) 
třída ochrany 

orná půda zahrady trvalé travní porosty 
celkem (ha) 

podíl 
z celkového 
záboru (%) 

I 2,7307 0,0506 0,0000 2,7813 46,3% 
II 0,0000 0,0000 0,0751 0,0751 1,2% 
III 0,0114 0,0000 2,7484 2,7598 45,9% 
IV 0,2500 0,0000 0,0215 0,2715 4,5% 
V 0,0000 0,0132 0,1106 0,1238 2,1% 

celkem (ha) 2,9921 0,0638 2,9556 6,0115 100,0% 
podíl (%) 49,77% 1,06% 49,17% 100,00%  
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Tab. č. 1 – Návrhové plochy a zábory ZPF 
 

z toho půda náležející do ZPF 
(ha) druhy pozemků ZPF dle KN výměra 

číslo 
lokality 

označení 
lokality 

navržený způsob 
využití 

výměra 
celkem 

(ha) v 
zastavěném 

území 

mimo 
zastavěné 

území 
celkem orná 

půda zahrady 
trvalé 
travní 

porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 

ZPF 
dle 

BPEJ 

záboru 
nezemědělské 

půdy 

k.ú. pův. využití dle  
ÚP 

169 BI 18 bydlení individuální 0,0410   0,0000    x x 0,0000 0,0410 Sokolov VP stav 
170 BI 19 bydlení individuální 0,4002   0,0000    x x 0,0000 0,4002 Sokolov VZ stav 

171 RZ 3 
rekreace – zahrádková 

kolonie 
0,5905 0,1106  0,1106   0,1106 5.39.39 V 0,1106 0,4799 Sokolov SN stav 

172 VP 13 veřejná prostranství 0,1184   0,0000    x x 0,0000 0,1184 Hrušková BV 5 
173 SO 5 – r smíšené obytné plochy 0,0325   0,0000    x x 0,0000 0,0325 Sokolov VP stav 

174 
SO 18 – 

r 
smíšené obytné plochy 0,1073   0,0000    x x 0,0000 0,1073 Sokolov VZ stav 

175 SO 19 smíšené obytné plochy 0,4129   0,0000    x x 0,0000 0,4129 Sokolov BK 3 
176 SO 20 smíšené obytné plochy 8,2459   0,0000    x x 0,0000 8,2459 Sokolov OZ 1 
177 SO 21 smíšené obytné plochy 0,3478   0,0000    x x 0,0000 0,3478 Sokolov BI 7 
178 SO 22 smíšené obytné plochy 2,0008   0,0000    x x 0,0000 2,0008 Sokolov BK stav 
179 SO 23 smíšené obytné plochy 0,2691 0,0126  0,0126  0,0126  5.29.44 V 0,0126 0,2565 Sokolov BK stav 
180 SO 24 smíšené obytné plochy 0,4162   0,0000    x x 0,0000 0,4162 Sokolov BK stav 
181 SO 25 smíšené obytné plochy 0,2683 0,0006  0,0006  0,0006  5.29.44 V 0,0006 0,2677 Sokolov OV stav 
182 SO 26 smíšené obytné plochy 0,8528   0,0000    x x 0,0000 0,8528 Sokolov BI 15 

183 DK 9 
dopravní infrastruktura 
– pozemní komunikace 

0,1394   0,0000    x x 0,0000 0,1394 Sokolov VZ stav 

184 DP 20 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,3909   0,0000    x x 0,0000 0,3909 Sokolov DG 1 

185 DP 21 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,3172   0,0000    x x 0,0000 0,3172 Sokolov DG 2 

186 DP 22 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,2985   0,0000    x x 0,0000 0,2985 Sokolov DG 3 

187 DP 23 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,3158   0,0000    x x 0,0000 0,3158 Sokolov DG 4 

188 DP 24 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,4812   0,0000    x x 0,0000 0,4812 Sokolov DG 5 

189 DP 25 dopravní infrastruktura 0,5087   0,0000    x x 0,0000 0,5087 Sokolov DG 6 
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z toho půda náležející do ZPF 
(ha) druhy pozemků ZPF dle KN výměra 

číslo 
lokality 

označení 
lokality 

navržený způsob 
využití 

výměra 
celkem 

(ha) v 
zastavěném 

území 

mimo 
zastavěné 

území 
celkem orná 

půda zahrady 
trvalé 
travní 

porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 

ZPF 
dle 

BPEJ 

záboru 
nezemědělské 

půdy 

k.ú. pův. využití dle  
ÚP 

– parkoviště 

190 DP 26 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,0603   0,0000    x x 0,0000 0,0603 Sokolov DD stav 

191 DP 27 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,2119   0,0000    x x 0,0000 0,2119 Sokolov DD stav 

192 DP 28 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1188   0,0000    x x 0,0000 0,1188 Sokolov BK, OV, VP stav 

193 DP 29 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1309   0,0000    x x 0,0000 0,1309 Sokolov VZ stav 

194 DP 30 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1361   0,0000    x x 0,0000 0,1361 Sokolov VZ stav 

195 DP 31 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,3870 0,0506  0,0506  0,0506  5.56.00 I 0,0506 0,3364 Sokolov OZ stav 

196 DP 32 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1247   0,0000    x x 0,0000 0,1247 Sokolov VZ stav 

197 DP 33 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1723 0,0215  0,0215   0,0215 5.52.11 IV 0,0215 0,1508 Sokolov SN stav 

198 DP 34 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,2706   0,0000    x x 0,0000 0,2706 Sokolov VP stav 

199 DP 35 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,0158   0,0000    x x 0,0000 0,0158 Sokolov BI 9 

200 DP 36 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,2791   0,0000    x x 0,0000 0,2791 Sokolov VZ stav 

201 DP 37 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,0252   0,0000    x x 0,0000 0,0252 Sokolov SO 11, BK stav 

202 DP 38 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,0680   0,0000    x x 0,0000 0,0680 Sokolov OS stav 

203 DP 39 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1451   0,0000    x x 0,0000 0,1451 Sokolov VZ stav 

204 DP 40 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,0658   0,0000    x x 0,0000 0,0658 Sokolov VZ stav 
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z toho půda náležející do ZPF 
(ha) druhy pozemků ZPF dle KN výměra 

číslo 
lokality 

označení 
lokality 

navržený způsob 
využití 

výměra 
celkem 

(ha) v 
zastavěném 

území 

mimo 
zastavěné 

území 
celkem orná 

půda zahrady 
trvalé 
travní 

porosty 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

výměra 
záboru 

ZPF 
dle 

BPEJ 

záboru 
nezemědělské 

půdy 

k.ú. pův. využití dle  
ÚP 

205 DP 41 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1344   0,0000    x x 0,0000 0,1344 Sokolov VZ stav 

206 DP 42 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1713   0,0000    x x 0,0000 0,1713 Sokolov VZ stav 

207 DP 43 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,2016   0,0000    x x 0,0000 0,2016 Sokolov VZ a BK stav 

208 DP 44 
dopravní infrastruktura 

– parkoviště 
0,1185   0,0000    x x 0,0000 0,1185 Sokolov VZ, LE a SN stav 

209 PV 3 
průmyslová výroba a 

skladování 
4,9645 2,7307  2,7307 2,7307   5.56.00 I 2,7307 2,2338 Sokolov LE a SN stav 

210 PV 4 
průmyslová výroba a 

skladování 
1,3745   0,0000    x x 0,0000 1,3745 Sokolov DP stav, OZ 4 

211 SV 1 – r 
smíšené výrobní 

plochy 
0,0377   0,0000    x x 0,0000 0,0377 Sokolov VP 8 

212 SV 14 
smíšené výrobní 

plochy 
3,9947   0,0000    x x 0,0000 3,9947 Sokolov DD a VP stav 

213 SV 15 
smíšené výrobní 

plochy 
0,0768   0,0000    x x 0,0000 0,0768 Sokolov SN stav 

214 SV 16 
smíšené výrobní 

plochy 
3,3041  3,0849 3,0849   0,0751 5.29.11 II 0,0751 0,2192 Sokolov PP a SN stav 

       0,0114  2,7484 5.47.02 III 2,7598    
       0,2500   5.47.12 IV 0,2500    

  celkem 33,1451 2,9266 3,0849 6,0115 2,9921 0,0638 2,9556   6,0115 27,1336   

 
 
Dotčené pozemky jsou uvedeny v kap. E.3.3.2. a E.3.3.3. Textové části Odůvodnění Změny č. 2 ÚP. 
„– r“ – značí rozšíření dříve vymezené plochy, vyhodnocena jen část, o kterou se plocha zvětšuje. 
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V následující tabulce č. 3 je souhrnně vyhodnocen zábor ZPF s ohledem na navržené 
funkce. 

 
Tab. č. 3 – Vyhodnocení záborů ZPF dle funkcí 
 

Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (ha) 
Funkční využití 

Výměra 
navrhovaného 

odnětí (ha) 
I. II. III. IV. V. 

pro bydlení 0,0132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0132 
pro výrobu 5,8156 2,7307 0,0751 2,7598 0,2500 0,0000 
pro dopravu 0,0721 0,0506 0,0000 0,0000 0,0215 0,0000 
pro rekreaci 0,1106 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1106 

celkem 6,0115 2,7813 0,0751 2,7598 0,2715 0,1238 
 
Investice do půdy 
Po ploch řešených Změnou č. 2 ÚP nezasahují. 
 
Odůvodnění 
Město Sokolov má v současné době platný územní plán, upravený Změnou č. 1 ÚP. 
Rozvoj území řešený ve Změně č. 2 ÚP je směřován v prvé řadě do zastavěného území a 

do ploch mimo ZPF. Nebyly vymezeny žádné nové plochy situované do ZPF mimo ZÚ 
v lokalitách již dříve odsouhlasených. Nový zábor ZPF mimo ZÚ představuje pouze plocha 
213 – SV 16. 

Číslování návrhových ploch je z hlediska čísel záborů vedeno jako pokračování číselné 
řady založené v ÚP (Změnou č. 2 ÚP doplněna čísla 169 – 213). Z hlediska značení ploch dle 
způsobu využití se u ploch měněných (změna funkce nebo rozšíření plochy při zachování 
převažující části plochy beze změny) se uvádí původní číslo (rozšíření značeno „–r“), novým 
plochám bylo přiděleno nové číslo. 

 
Rozvojové plochy byly přednostně vymezeny formou ploch přestavby a zástavby proluk: 
• bez záboru ZPF (plochy zastavěné, ostatní plochy, vodní plochy a PUPFL): 
 
169 – BI 18, 170 – BI 17, 172 – VP 13, 173 – SO 5–rozšíření, 174 – SO 18–rozšíření, 

175 – SO 19, 176 – SO 20, 177 – SO 21, 178 – SO 22, 180 – SO 24, 182 – SO 26, 183 – DK 
9, 184 – DP 20, 185 – DP 21, 186 – DP 22, 187 – DP 23, 188 – DP 24, 189 – DP 25, 190 – 
DP 26, 191 – DP 27, 192 – DP 28, 193 – DP 29, 194 – DP 30, 196 – DP 32, 198 – DP 34, 199 
– DP 35, 200 – DP 36, 201 – DP 37, 202 – DP 38, 203 – DP 39, 204 – DP 40, 205 – DP 41, 
206 – DP 42, 207 – DP 43, 208 – DP 44, 210 – PV 4, 211 – SV 1–rozšíření, 212 – SV 14, 213 
– SV 15 

 
• v zastavěném území se záborem ZPF: 
171 – RZ 3, 179 – SO 23, 181 – SO 25, 195 – DP 31, 197 – DP 33, 209 – PV 3. 
Zábory I. a II. třídy uvnitř ZÚ jsou reprezentovány plochami 195 – DP 31, 209 – PV 3. 
 
• v dříve vymezených zastavitelných plochách mimo ZÚ se záborem ZPF – nebyla 

vymezena žádná plocha. 
 
Nad rámec zastavěného území a dříve vymezených zastavitelných ploch byla vymezena 

plocha: 
• 214 – SV 16: Jedná se o smíšenou výrobní plochu. Zastavitelná plocha, vymezená 

v proluce mezi dvěma dříve vymezenými zastavitelnými plochami stejného způsobu využití 
(SV 8, SV 9). Cílem je scelení využití území po zrušení lokálního biocentra LBC 8 (vyřazeno 
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pro nadbytečnost). Dosud platné navržené využití pro ÚSES sice nebylo vyhodnoceno 
(v souladu s metodickým pokynem) jako zábor ZPF, de facto se však v této lokalitě 
s nezemědělským využitím již podle současně platného ÚP nepočítá. Plocha je ze všech stran 
obklopena zastavitelnými plochami a lze předpokládat spíše využití pro zeleň. Plocha se dle 
A1 ZÚR KK nachází v nadmístní rozvojové ploše pro ekonomické aktivity č. 4 Průmyslová 
zóna Sokolov – Vítkov. 

 
Hranice zastavěného území (ZÚ) 
Byla aktualizována k 1. 9. 2018. 
Hranice zastavěného území byla aktualizována ve dvou lokalitách – viz kap. E.1. 

Textové části odůvodnění. ZPF se týká pouze rozšíření v sídle Hrušková, kde došlo k dělení 
pozemků a přičlenění p.p.č. 173/5 ke stávajícímu RD oplocením. 

 
Investice do půdy 
V řešených lokalitách se nenachází žádné stávající investice do půdy. 
 
Areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby 
V řešených lokalitách se nenachází žádné objekty staveb zemědělské prvovýroby. 
 
Opatření k zajištění ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy 
V řešených lokalitách zastavitelných ploch se nenachází žádná opatření k zajištění 

ekologické stability krajiny.  
Upřesňují dříve vymezené prvky ÚSES RBC 1169 Antonín a NRBK K40 (osa vodní a 

osa nivní), ruší se LBC 8.  
Pozemkové úpravy se v území neuplatňují. 
 
Vyhodnocení ve vztahu k chráněnému ložiskovému území 
Vyhodnocované změny leží převážně mimo chráněná ložisková území a dobývací 

prostory, s výjimkou ploch: 
• do dobývacích prostorů (které je možné zároveň opovažovat za CHLÚ) zasahují plochy 

smíšené obytné 175 – SO 19, 176 – SO 20, dopravní infrastruktury 190 – DP 26, 191 
– DP 27, výroby a skladování 209 – PV 3 (část), a smíšené výrobní 212 – SV 14, 213 
– SV 15; z těchto ploch představuje zábor ZPF pouze plocha 209 – PV 3 (část), 
2,7307 ha, TTP, I. tř.; 

• do chráněného ložiskového území zasahují plochy: bydlení 170 – BI 19, smíšené 
obytné 173 – SO 5–rozšíření, 174 – SO 18–rozšíření (část), 178 – SO 22 (část), 179 – 
SO 23, 180 – SO 24, 181 – SO 25 (část), dopravní infrastruktury 183 – DK 9 (část), 
185 – DP 21, 188 – DP 24, 189 – DP 25 (část), 196 – DP 32, 197 – DP 33, 198 – 
DP 34, 199 – DP 35, 201 – DP 37 (část); z těchto ploch představují zábor ZPF plochy: 
179 – SO 23 (0,0126 ha, zahrada, V. tř.) a 197 – DP 33 (0,0215 ha, TTP, IV. tř.). 

 
Využití stanovených dosud nezrušených DP a CHLÚ je omezeno závaznými liniemi 

těžby, žádná z navržených ploch změn v území nezasahuje do ploch uvnitř závazných linií 
těžby. 

 

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Sokolov na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(PUPFL) vychází z Vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
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Ve Změně č. 2 ÚP Sokolov dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, je 
navrhován zábor PUPFL v rozsahu cca 10,52 ha – viz následující tabulka č. 8. V tabulce jsou 
uvedena p.č. a katastrální území záboru lesa, výměry jednotlivých záborů, druh lesa a jeho 
vlastnictví. 

 
Tab. č. 8 – Zábory PUPFL 

 
číslo 

lokality lokalita navržené využití druh lesa p.č. k.ú. vlastnictví výměra záboru 
PUPFL (m2) 

176 SO 20 smíšené obytné plochy ne H 4021/1 Sokolov Město Sokolov 55317 
   ne H 4021/238 Sokolov ČR, Lesy ČR 26658 
   ne H 4021/258 Sokolov Město Sokolov 484 

208 DP 44 dopravní infrastruktura –  
parkoviště H 4046/2 Sokolov ČR, Lesy ČR 95 

209 PV 3 průmyslová výroba a 
skladování ne H 1184/1 Sokolov Synthomer a.s. 11665 

   ne H 1184/2 Sokolov Synthomer a.s. 4884 

210 PV 4 průmyslová výroba a 
skladování ne H 4024/5 Sokolov ČR, Lesy ČR 6114 

  celkem     105217 

 
Odůvodnění: 
• Plocha 176 – SO 20 – smíšené obytné plochy, zastavitelná plocha mimo zastavěné 

území v dříve odsouhlasených zastavitelných plochách, vymezena na úkor části dříve 
vymezené zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sport v zeleni OZ 1. Změna záměru 
využití odsouhlasených ploch. 

• Plocha 208 – DP 44 – dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Slavíčkově; 
zastavitelná plocha vymezená na veřejném prostranství, převážně na úkor stabilizované 
plochy veřejných prostranství – zeleně VZ, z části zabíhá mimo současné urbanizované 
plochy, okrajově zasahuje pozemek PUPFL. Jedná se o nový zábor. Plocha se nachází 
v zastavěném území. 

• Plocha 209 – PV 3 – průmyslová výroba a skladování – plocha se vymezuje pro rozvoj 
stávající plochy PV – chemičky, a to z menší části také na úkor pozemků PUPFL. Jedná se o 
nový zábor. Plocha se nachází v zastavěném území. 

• Plocha 210 – PV 4 – průmyslová výroba a skladování – plocha se vymezuje pro rozvoj 
stávajícího areálu výroby zařazeného do ploch typu PV, a to na z části úkor dříve vymezené 
zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sport v zeleni OZ 4. Změna záměru využití 
odsouhlasených ploch. 

 
Do ochranného pásma lesa zasahují návrhové plochy řešené Změnou č. 2 ÚP:  
rekreace – zahrádkové kolonie 171 – RZ 3, dopravní infrastruktura – parkoviště 184 – 

DP 20, 205 – DP 41, 208 – DP 44, smíšené obytné plochy 176 – SO 20, 182 – SO 26, plochy 
výroby a skladování 209 – PV 3, 210 – PV 4, smíšené výrobní plochy 211 – SV 1–rozšíření. 

V těchto plochách je možné umístění staveb pouze se souhlasem dotčeného orgánu 
ochrany lesa.  

  

K. NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY 
Tematika civilní a požární ochrany území je řešena ve stávajícím ÚP a ve Změně č. 1 

ÚP, v Textové části Odůvodnění. Změnou č. 2 ÚP nedochází k úpravě textu řešení civilní a 
požární ochrany území. 
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1. CIVILNÍ OCHRANA 
Beze změny. 
 

2. POŽÁRNÍ OCHRANA 
Při návrhu jednotlivých staveb je třeba respektovat předpisy uvedené ve vyhlášce  

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Při výstavbě a dostavbě vodovodu je třeba zvážit možné hydranty pro odběr požární 

vody (v dokumentacích pro stavební povolení). 
Pro odběr požární vody je v řešeném území jsou stanoveny lokality v příloze č. 2 

Nařízení Karlovarského kraje č. 1 ze dne 10. 2. 2014, kterým se mění nařízení Karlovarského 
kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. 

• řeka Ohře, čerpací stanoviště v areálu podniku MOMENTIVE, 
• jezero Michal, koupaliště; silnice ze Sokolova na Vítkov, za podjezdem pod dálnicí 

odbočka vlevo, 
• Lobezský potok, čerpací stanoviště v areálu stanice HZS. 
 
Dále se v území nachází požární nádrže a hydranty na vodovodním systému. 
Ke zdroji požární vody je třeba zajistit přístup – komunikace o šířce min 3 m a průjezdní 

výšce 4 m a se zpevněným podložím. 
 

L. VÝROK ÚP SOKOLOV S VYZNAČENÍM ZMĚN TEXTOVÉ 

ČÁSTI NAVRHOVANÝCH ZMĚNOU Č. 2 ÚP 
Uvedeno v samostatné příloze, v rozsahu 58 stran. 
 

IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP 
Grafická část odůvodnění Změny č. 2 ÚP Sokolov obsahuje výkresy: 
 
B1. Koordinační výkres       1 :   5 000 
B2. Výkres širších vztahů        1 : 50 000 
B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 :   5 000 

 
 



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Návrh Změny ÚP – Poučení 98

V. POUČENÍ 
 
Poučení: 
 
Proti Změně č. 2 Územního plánu Sokolov vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění). 
 
 
 
 
 
Místostarosta:………….....…………………       Starosta:………………………………. 
 
 
 
 


