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Části řešené změny č.3: část 3/a - se týká zejména pozemků p.č. 1/1, 4 v k.ú. Lítov  

- z plochy občanského vybavení komerční (OK) 

- do plochy bydlení městského (BM) 

část 3/b - se týká zejména pozemků p.č. 250/5, 250/6, 133/7, 250/2 v k.ú. Horní 

Částkov 

- z plochy zemědělské - orná půda  

- do plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) 

část 3/c - se týká zejména pozemků p.č. 133/2, 133/3, 250/4 v k.ú. Horní 

Částkov 

- z plochy zemědělské - orná půda  

- do plochy bydlení vesnického (BV) 

část 3/d - se týká zejména pozemků p.č. 552/1, 552/2 v k.ú. Habartov  

- z plochy bydlení vesnického (BV) 

- do plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ) 

část 3/e - se týká zejména pozemků p.č. 561/2, 561/5 v k.ú. Habartov  

- z plochy bydlení městského (BM)  

- do plochy bydlení individuálního (BI) 

část 3/f - se týká zejména pozemků p.č. 593/4, 593/3, 593/6, 592/4, 592/5, 

593/5, 592/1,591/1, 591/2, 590 v k.ú. Habartov  

- z plochy bydlení individuálního (BI)  

- do plochy dopravní infrastruktury (DI), plochy zeleně sídelní (ZS), 

plochy výroby průmyslové (VP) a plochy výroby průmyslové - 

specifické (VP.1) 

část 3/g - se týká zejména pozemků p.č. 884/20 v k.ú. Habartov  

- z plochy občanského vybavení sportu (OS)  

- do plochy bydlení vesnického (BV) 

část 3/h - se týká zejména pozemků p.č. 833, 836/1 v k.ú. Habartov  

- z plochy bydlení vesnického (BV) 

- do plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ) 

část 3/i - se týká zejména pozemků p.č. 1260/8, 1260/12, 1260/13 v k.ú. 

Habartov  

- z plochy občanského vybavení komerční (OK) 

- do plochy bydlení vesnického (BV) 

část 3/j - se týká zejména pozemků p.č. 184/7, 561/1, 561/31, 561/59, 561/84, 

561/20, 3190/2 v k.ú. Habartov  

- z plochy zeleně sídelní (ZS), plochy zemědělské - trvalý travní 

porost, plochy vodní a vodohospodářské - vodoteč, vodní plocha, 

mokřina  

- do plochy dopravní infrastruktury (DI), plochy bydlení 

individuálního (BI) a plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ) 

část 3/k - v rámci změny byl řešen soulad se ZÚR KK dle pořizovatelem 

předaných podkladů - byl doplněn koridor el. energie - vedení 110kV 

– TR Vítkov – TR Jindřichov. 

část 3/l - v rámci změny byl řešen soulad se stavebním zákonem - týkající se 

veřejně prospěšných staveb a opatření 

V rámci změny č.3 byla provedena aktualizace zastavěného území ke dni 

10.9.2018 - původně stanovené hranice byly upraveny. 

 

Termín zpracování: září 2018 
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Město Habartov 
 

Č. j.: …………        V Habartově  dne …………  

 

Změna č. 3, kterou se mění Územní plán Habartov 
 

Zastupitelstvo města Habartov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 

§ 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

v y d á v á 

 

Změnu č. 3 územního plánu Habartov, 
 

kterou se mění Územní plán Habartov takto:  
 

I. Textová část  

 

1. V kapitole A.1. se doplňuje věta „Zastavěné území je aktualizováno ke dni 10.9.2018.“. 

 

 

2. V kapitole A.3.3. se ruší zastavitelná plocha VII:.  

„VII. Plochy bydlení vesnického (BV) 

plochy dopravní infrastruktury (DI)   - severozápad lokality Na Rovince 

 

 

2. V kapitole A.3.3. se doplňuje do zastavitelné plochy XVII. „plochy výroby průmyslové (VP), 

plochy výroby průmyslové - specifické (VP.1), plochy dopravní infrastruktury (DI)“. 

 

 

2. V kapitole A.3.3. se doplňují zastavitelné plochy XXIX a XXX:.  

„XXIX.Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) a   

  plochy bydlení vesnického (BV)   - východ lokality Na Rovince 

  XXX. Plochy bydlení individuálního (BI) a   

  plochy dopravní infrastruktury (DI)   - sever sídla Habartov“ 

 

 

3. V kapitole A.6.1.1 se doplňuje do ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území 

a zastavitelných plochách:  
„plochy výroby průmyslové - specifické    (VP.1)“. 

 

 

4. V kapitole A.6.1.2 se doplňuje tabulka:  

Plochy výroby průmyslové - specifické (VP.1) 

značka využití poznámka 

(VP.1) Jsou určeny pro plochy a zařízení rostlinné výroby. 

Přípustné jsou zde stavby pro rostlinnou výrobu, pro pěstování bylin, 

zahradnictví a sklady. V lokalitě je možno zřídit byt správce (majitele)  

zařízení. 

Negativní účinky a vlivy z provozování staveb a zařízení zhoršující 

kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru se nesmějí projevit 

mimo hranice vymezené lokality.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 
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5. V kapitole A.6.4. se do tabulky doplňuje (max. zastavění, min. ozelenění, max.podlažnost pro 

funkční území VP.1):  

„VP.1  80   20   2+p“ 

 

 

6. V kapitole A.4.6.1. se doplňuje věta „V řešeném území je v jižní části navržen koridor el. energie - 

vedení 110kV – TR Vítkov – TR Jindřichov.“. 

 

 

7. V kapitole A.7.1.2. se text: 

„ W-KA.1. Dešťová kanalizace Kluč 

W-KA.2. Splašková kanalizace Kluč 

W-KA.3. Kanalizace výtlačná včetně čerpací stanice – Habartov východ 

W-KA.4. Kanalizace jednotná – Habartov východ 

W-KA.5. Kanalizace splašková – Habartov  jih 

W-KA.6. Kanalizace splašková – Horní Částkov – Habartov jih“ 

 

nahrazuje textem: 
„ V-KA.1.  Dešťová kanalizace Kluč 

V-KA.2.  Splašková kanalizace Kluč 

V-KA.3.a Kanalizace výtlačná – Habartov východ 

W-KA.3.b Čerpací stanice – Habartov východ 

V-KA.4.  Kanalizace jednotná – Habartov východ 

V-KA.5.  Kanalizace splašková – Habartov  jih 

V-KA.6.  Kanalizace splašková – Horní Částkov – Habartov jih“ 

 

 

8. V kapitole A.7.1.2. se tabulka: 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-KA.1. Dešťóvá kanalizace  

Kluč 

1106, 1110, 1132, 1185, 1195, 1219/3, 1219/10, 1221/2, 1222/1, 

1222/10, 1260/1 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-KA.2. Splašková kanalizace   

Kluč 

1077/1, 1106, 1110, 1132, 1185, 1195, 1221/2, 1222/1, 1222/7, 1222/10, 

1222/11, 1260/1 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-KA.3. Kanalizace výtlačná 

včetně čerpací stanice 

– Habartov východ 

660/1 

 

Habartov Obec 

Habartov 

W-KA.4. Kanalizace jednotná – 

Habartov východ 

262/1, 326, 327, 331, 593/1, 593/3, 593/4, 593/5, 594/1, 595/3, 660/1, 

775/1 

Habartov Obec 

Habartov 

W-KA.5. Kanalizace splašková 

– Habartov jih 

674/1, 720/2, 775/40 Habartov  Obec 

Habartov 

W-KA.6. Kanalizace splašková 

– Horní Částkov – 

Habartov jih 

10, 50, 26/1, 116, 122/1, 123/4, 124/2, 125, 130, 133/1, 156/3, 167/1, 

169,  192, 203, 225, 250/1, 250/2, 274 

Horní 

Částkov 

Obec 

Habartov 

192/1, 459, 467, 469/1, 469/2, 501, 547/10, 594/1, 660/1, 660/6, 660/19, 

660/20, 660/25, 660/26, 669, 775/1, 775/51, 796, 3192, 3195, 3196 

Habartov 

 
nahrazuje tabulkou: 

značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-KA.3.b Čerpací stanice – 

Habartov východ 

660/1 

 

Habartov Obec 

Habartov 

 

 

9. V kapitole A.7.1.3. se text: 

„W-VO.1.  Vodovod Kluč  

W-VO.2.  Vodovod Habartov východ 

W-VO.3.  Vodovod Habartov jih 

W-VO.4.  Vodovod Habartov západ 

W-VO.5.  Vodovod Habartov Na Rovince 

W-VO.6.  Vodovod Horní Částkov“ 
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nahrazuje textem: 
„V-VO.1.  Vodovod Kluč  

V-VO.2.  Vodovod Habartov východ 

V-VO.3.  Vodovod Habartov jih 

V-VO.4.  Vodovod Habartov západ 

V-VO.5.  Vodovod Habartov Na Rovince 

V-VO.6.  Vodovod Horní Částkov“ 
 

10. V kapitole A.7.1.3. se ruší tabulka: 
značka název pozemky katastrální  

území 

předkupní 

právo pro 

W-VO.1. Vodovod Kluč 893/1, 1077/1, 1077/2 

 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-VO.2. Vodovod Habartov východ 595/2, 617, 660/1 

 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-VO.3. Vodovod Habartov jih 262/1, 326, 327, 331, 593/1, 593/4, 593/5, 594/1, 594/2, 

660/1, 660/3, 660/5, 660/6, 660/8, 660/14, 660/25, 660/45, 

660/60, 669, 674/1, 720/2, 733, 775/1, 

Habartov   Obec 

Habartov 

W-VO.4. Vodovod Habartov západ 422, 433/1, 433/27, 547/8, 775/1, 796 Habartov Obec 

Habartov 

W-VO.5. Vodovod Habartov  Na 

Rovince 

126/1, 126/2, 275 Horní Částkov Obec 

Habartov 

W-VO.6. Vodovod  Horní Částkov 50, 203 Horní Částkov Obec 

Habartov 
 

11. V kapitole A.7.1.4. se text: 

„ W-EL.1. Vedení VN, včetně trafostanic Kluč  

W-EL.2. Vedení VN,  včetně trafostanic Habartov východ 

W-EL.3. Vedení VN, včetně trafostanic Habartov jih 

W-EL.4. Vedení VN, včetně trafostanic Habartov jih u závodu Dukla“ 
 

nahrazuje textem: 
„ V-EL.1.a Vedení VN Kluč 

W-EL.1.b Trafostanice Kluč  

V-EL.2.a Vedení VN  Habartov východ 

W-EL.2.b Trafostanice Habartov východ 

V-EL.3.a Vedení VN Habartov jih 

W-EL.3.b Trafostanice Habartov jih 

V-EL.4.a Vedení VN Habartov jih u závodu Dukla 

W-EL.4.b Trafostanice Habartov jih u závodu Dukla“ 

V-EL.5.  Koridor pro vedení 110kV, TR Vítkov - TR Jindřichov 
 

12. V kapitole A.7.1.4. se tabulka: 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-EL.1. Vedení VN, včetně trafostanic 

Kluč 

1077/1, 1077/7, 1228, 1243/10, 1244, 1257/1 Habartov  Obec 

Habartov 

W-EL.2. Vedení VN, včetně trafostanic 

Habartov východ 

584/2, 593/1, 594/1, 660/1, 871/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.3. Vedení VN, včetně trafostanic 

Habartov jih 

594/1, 660/8, 660/14, 775/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.4. Vedení VN, včetně trafostanic 

Habartov jih u závodu Dukla 

660/1, 660/6, 660/9 Habartov Obec 

Habartov 
 

nahrazuje tabulkou: 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-EL.1.b Trafostanice Kluč 1228 Habartov  Obec 

Habartov 

W-EL.2.b Trafostanice Habartov východ 660/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.3.b Trafostanice Habartov jih 775/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.4.b Trafostanice Habartov jih u 

závodu Dukla 

660/1 Habartov Obec 

Habartov 
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13. V kapitole A.7.1.5. se text: 

„ W-PL.1. STL plynovod Kluč 

W-PL.2. STL plynovod – Habartov východ 

W-PL.3. NTL plynovod – Habartov západ  

W-PL.4. STL plynovod – Horní Částkov“ 

 

nahrazuje textem: 

„ V-PL.1. STL plynovod Kluč 

V-PL.2. STL plynovod – Habartov východ 

V-PL.3. NTL plynovod – Habartov západ  

V-PL.4. STL plynovod – Horní Částkov“ 

 

14. V kapitole A.7.1.5. se ruší tabulka: 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-PL.1. STL plynovod Kluč 1077/1, 1077/2 Habartov  Obec 

Habartov 

W-PL.2. STL plynovod – 

Habartov východ 

595/2, 617, 660/1, 

 

Habartov Obec 

Habartov 

W-PL.3. NTL plynovod – 

Habartov západ 

422, 433/1, 433/27, 547/8, 775/1, 775/51, 796, 3196 

 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-PL.4. STL plynovod – Horní 

Částkov 

10, 26/1, 50, 52, 203 

 

Horní 

Částkov 

Obec 

Habartov 

 

15. V kapitole A.7.2.1. se text: 

„ W-U.1. Biocentrum místní 1 

W-U.2. Biocentrum místní 2 

W-U.3. Biocentrum místní 4 

W-U.4. Biocentrum místní 5 

W-U.5. Biokoridor místní 1  

W-U.6. Biokoridor místní 2 

W-U.7. Biokoridor místní 3 

W-U.8. Biokoridor místní 4 

W-U.9. Biokoridor místní 5 

W-U.10. Biokoridor místní 6 

W-U.11. Biokoridor místní 7 

W-U.12. Biokoridor místní 8 

W-U.13. Biokoridor místní 9 

W-U.14. Biokoridor místní 10“ 

 

nahrazuje textem: 
„ V-U.1. Biocentrum místní 1 

V-U.2. Biocentrum místní 2 

V-U.3. Biocentrum místní 4 

V-U.4. Biocentrum místní 5 

V-U.5. Biokoridor místní 1  

V-U.6. Biokoridor místní 2 

V-U.7. Biokoridor místní 3 

V-U.8. Biokoridor místní 4 

V-U.9. Biokoridor místní 5 

V-U.10. Biokoridor místní 6 

V-U.11. Biokoridor místní 7 

V-U.12. Biokoridor místní 8 
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V-U.13. Biokoridor místní 9 

V-U.14. Biokoridor místní 10“ 

 

 

16. V kapitole A.7.2.1. se ruší tabulka: 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-U.1. Biocentrum místní 1 660/18, 660/19, 660/20, 775/1, 796, 3195, 3196 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.2. Biocentrum místní 2 

 

594/1, 677/1, 677/3, 677/4, 678/1, 678/2, 706/1, 745/1, 745/2, 745/5, 

745/6, 745/7, 745/12, 750/1, 750/2, 753, 746/1, 746/2, 746/3, 746/5, 

746/6, 747/1, 747/2, 747/3, 748/1, 748/2, 748/3, 749/1, 749/2, 749/3, 

820 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.3. Biocentrum místní 4 1257/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.4. Biocentrum místní 5 1250, 1257/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.5. Biokoridor místní 1 74/1, 101, 203, 256/4, 260/1, 260/3, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 

266/5, 266/6, 266/7 

Horní Částkov Obec 

Habartov 

W-U.6. 

 

Biokoridor místní 2 3/2, 185/1, 190, 193/7, 196/2, 211/3, 211/4, 215, 238, 239, 242/1, 

243/1, 243/2, 243/3 

Lítov Obec 

Habartov 

156/1, 156/2, 153/2, 156/3, 275 Horní Částkov Habartov 

W-U.7. Biokoridor místní 3 459, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 469/2, 475, 547/6, 

547/10, 775/1, 796 

Habartov Obec 

Habartov 

117/6, 122/1, 122/2, 122/6, 123/4, 124/2, 126/2, 131, 134, 153/2, 

153/3, 248, 249, 253, 254/1, 254/2, 275 

Horní Částkov 

W-U.8. Biokoridor místní 4 594/1, 660/7, 660/8, 660/9, 660/12, 660/14, 660/16, 660/18, 660/19, 

660/20, 660/21, 660/22, 660/23, 660/25, 660/26, 660/30, 775/1, 

775/2,  775/3, 775/13, 775/14 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.9. Biokoridor místní 5 459, 469/1, 469/2, 471/1, 472, 473, 474, 476/1, 488/1, 490/2, 494/1, 

494/3, 494/4, 494/5, 494/6, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 525/6, 

525/7, 530/4, 547/10, 796 

Habartov Obec 

Habartov 

106/6, 117/3, 117/6, 122/1 Horní Částkov 

W-U.10. Biokoridor místní 6 593/1, 593/3, 593/4, 594/1, 595/1, 595/2, 595/3, 606, 610/1, 611/1, 

617, 640, 641, 642/1, 642/2, 643/1, 643/3, 647/1, 647/2, 647/3, 648, 

649, 654, 660/1, 660/7, 660/10, 660/45, 825/3, 825/4, 827/2, 1228, 

1243/1, 1243/9, 1243/10, 1244 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.11. Biokoridor místní 7 1219/4, 1223, 1224, 1230, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 

1239, 1244 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.12. Biokoridor místní 8 834/1, 1276, 1277 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.13. Biokoridor místní 9 1219/1, 1219/7, 1219/8, 1219/9, 1219/10, 1220/1, 1257/1, 1257/4, 

1258, 1259, 1265 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.14. Biokoridor místní 10 566/2, 566/3, 566/4, 575, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 579, 582, 

594/1, 595/1 

Habartov Obec 

Habartov 

 
 

 

 

 

 

II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu Habartov  

 

Grafická část změny obsahuje výřezy výkresů: 

Základní členění území   Část: 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/j   M 1:10000  

Základní členění území    Část: 3/f, 3/g, 3/h, 3/i   M 1:10000  

Hlavní výkres    Část: 3/a, 3/b, 3/c,     M 1:5000 

Hlavní výkres    Část: 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/j   M 1:5000 

Hlavní výkres    Část: 3/i      M 1:5000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    M 1:10000 
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Odůvodnění 
 

III. Textová část odůvodnění Změny č. 3 územního plánu Habartov  

 

1. Postup při pořízení změny územního plánu  

Město Habartov má platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Habartov, který byl 

vydán Zastupitelstvem města Habartov dne 15.7.2009 usnesením č.225/2009 a nabyl účinnosti dne 

1.8.2009. Územní plán Habartov zahrnuje právní stav po dvou změnách, kdy poslední změna nabyla 

účinnosti dne 11. 7. 2014.  

Záměr pořídit změnu č. 3 byl schválen Zastupitelstvem města Habartov dne 26. 4. 2017 usnesením č. 

223/2017 a následně doplněn usnesením č. 253/2017 ze dne 24. 10. 2017.  

Obsah zadání změny č. 3 ÚP Habartov je vypracován dle přílohy 6, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti (dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“). 

 

2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem  

 Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – která nabyla 

platnosti dne 17. dubna 2015. Změnou řešené území respektuje kritéria, podmínky a úkoly 

vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky. Jednotlivé dílčí úpravy neovlivňují 

výše uvedený dokument. 

 Změna územního plánu respektuje „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“ (dále jen 

„ZÚR KK“) ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - která byla 

vydána zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.06.2018, usnesením č. ZK 241/06/18, 

s nabytím účinnosti dne 13.  července 2018. Jednotlivé dílčí úpravy neovlivňují výše uvedený 

dokument. Změnou nejsou dotčeny vazby na základní síť regionální technické a dopravní 

infrastruktury a krajinné vazby, včetně vymezení regionálních a nadregionálních územních 

systémů ekologické stability. 

 Změna č.3 ÚP Habartov respektuje ZÚR KK.  

 

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území  

 Změna není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území. 

 

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  

 Změna č.3 Územního plánu Habartov je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a 

jeho prováděcích právních předpisů. 

 

5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

 Změna č. 3 ÚP Habartov byla zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 

se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

 

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

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 Změna č.3 nemění požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality, v 

souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek, jak 

jsou stanovené v platném územním plánu. 

 S ohledem na charakter navržené změny byl dotčenými orgány vyloučen vliv na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a dotčené orgány neměly požadavky na vyhodnocení vlivů 
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změny na životní prostředí a posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území ani na zpracování 

variantního řešení. Navržená změna není v rozporu s principem udržitelného rozvoje území. 

 

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  

 Vzhledem ke skutečnosti, že dotčeným orgánem nebylo požadováno zpracování vyhodnocení 

vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo k výše uvedenému uplatněno ani 

stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném znění. 

 

8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly  

 Vzhledem ke skutečnosti, že dotčeným orgánem nebylo požadováno zpracování vyhodnocení 

vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo k výše uvedenému uplatněno ani 

stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném znění. 

 

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

 Změna 3/a - jsou navrženy plochy bydlení městského (BM) - změna řeší pouze změnu typu 

funkční plochy z plochy občanského vybavení komerční (OK) na BM. V řešené ploše se nachází 

stávající zástavba. Vymezená plocha má přímou vazbu na komunikaci.  Změna se týká zejména 

pozemků p.č. 1/1, 4 v k.ú. Lítov. 

 Změnou 3/b - jsou navrženy plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) - změna řeší pouze 

změnu typu funkční plochy z plochy zemědělské - orná půda na SV. Urbanistická koncepce 

navržená změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako navrženy plochy 

smíšené obytné vesnického typu (SV) - tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními. 

Vymezená plocha má přímou vazbu na komunikaci. Tímto řešením v území nevzniká nová 

solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Změna se týká zejména 

pozemků p.č. 250/5, 250/6, 133/7, 250/2 v k.ú. Horní Částkov. 

 Změnou 3/c - jsou navrženy plochy bydlení vesnického (BV) - změna řeší pouze změnu typu 

funkční plochy z plochy zemědělské - orná půda na BV. Urbanistická koncepce navržená změnou 

řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy bydlení vesnického (BV) - 

tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními, se kterými již dnes tvoří jeden celek. 

Vymezená plocha má přímou vazbu na komunikaci. Tímto řešením v území nevzniká nová 

solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Změna se týká zejména 

pozemků p.č. 133/2, 133/3, 250/4 v k.ú. Horní Částkov. 

 Změnou 3/d - jsou navrženy plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ) - změna řeší pouze 

změnu typu funkční plochy z plochy bydlení vesnického (BV) na RZ. Navržená změna řeší 

soulad se stávajícím stavem. Změna se týká zejména pozemků p.č. 552/1, 552/2 v k.ú. Habartov. 

 Změnou 3/e - jsou navrženy plochy bydlení individuálního (BI) - změna řeší pouze změnu typu 

funkční plochy z plochy bydlení městského (BM)  na BI. Urbanistická koncepce navržená 

změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy bydlení 

individuálního (BI) - tím se zde umožní sloučit řešené plochy s plochami nacházejícími se 

v blízkosti, se kterými již dnes tvoří jeden celek. Řešená plocha navazuje na stávající zástavbu. 

Změna se týká zejména pozemků p.č. 561/2, 561/5 v k.ú. Habartov. 

 Změnou 3/f - jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (DI), plochy zeleně sídelní (ZS), 

plochy výroby průmyslové (VP) a plochy výroby průmyslové - specifické (VP.1) - změna řeší 

pouze změnu typu funkční plochy z plochy bydlení individuálního (BI) na DI, ZS, VP a VP.1. ) - 

Urbanistická koncepce navržená změnou řeší návaznost na již vymezené plochy zástavby - tím se 

zde umožní vymezit plochy pro nové pracovní příležitosti. Tímto řešením v území nevzniká nová 

solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Změna se týká zejména 

pozemků p.č. 593/4, 593/3, 593/6, 592/4, 592/5, 593/5, 592/1,591/1, 591/2, 590 v k.ú. Habartov. 

 Změnou 3/g - jsou navrženy plochy bydlení vesnického (BV) - změna řeší pouze změnu typu 

funkční plochy z plochy občanského vybavení sportu (OS) na BV. Urbanistická koncepce 

navržená změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy bydlení 

vesnického (BV) - tím se zde umožní mírně rozšířit stávající plochu BV. Tímto řešením v území 

nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Změna 

se týká zejména pozemků p.č. 884/20 v k.ú. Habartov. 
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 Změnou 3/h - jsou navrženy plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ) - změna řeší pouze 

změnu typu funkční plochy z plochy bydlení vesnického (BV) na RZ. Navržená změna řeší 

soulad se stávajícím stavem. Změna se týká zejména pozemků p.č. 833, 836/1 v k.ú. Habartov. 

 Změnou 3/i - jsou navrženy plochy bydlení vesnického (BV) - změna řeší pouze změnu typu 

funkční plochy z plochy občanského vybavení komerční (OK) na BV. Urbanistická koncepce 

navržená změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy bydlení 

vesnického (BV) - tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními, se kterými již dnes tvoří 

jeden celek. Tímto řešením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední 

území umožní přirozený rozvoj. Změna se týká zejména pozemků p.č. 1260/8, 1260/12, 1260/13 

v k.ú. Habartov. 

 Změnou 3/j - jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (DI), plochy bydlení 

individuálního (BI) a plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ) - změna řeší pouze změnu 

typu funkční plochy z plochy zeleně sídelní (ZS), plochy zemědělské - trvalý travní porost a 

plochy vodní a vodohospodářské - vodoteč, vodní plocha, mokřina na DI, BI a RZ. Urbanistická 

koncepce navržená změnou řeší částečně soulad se stávajícím stavem (DI, RZ) a částečně 

návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy bydlení individuálního (BI) - 

tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními, se kterými již dnes tvoří jeden celek. 

Vymezená plocha má přímou vazbu na komunikaci. Tímto řešením v území nevzniká nová 

solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Změna se týká zejména 

pozemků p.č. 184/7, 561/1, 561/31, 561/59, 561/84, 561/20, 3190/2 v k.ú. Habartov. 

 K taxativně uvedeným požadavkům dle parcelních čísel byly doplněny, nebo vynechány, 

pozemky nutné pro scelení a sjednocení lokalit. 

 Změnou 3/k je řešen soulad se ZÚR KK dle pořizovatelem předaných podkladů - byl doplněn 

koridor el. energie - vedení 110kV – TR Vítkov – TR Jindřichov. 

 Změnou 3/l - byl řešen soulad se stavebním zákonem - týkající se veřejně prospěšných staveb a 

opatření. 

 V rámci změny č.3 byla provedena aktualizace zastavěného území ke dni 10.9.2018 v celém 

správním území obce - původně stanovené hranice byly upraveny dle aktuálního stavu. 

 

 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  

 Návrh změny umožňuje doplnění zastavěného území. Je řešeno vhodné a účelné využití 

zastavěného území a zastavitelných ploch dle obecných požadavkům na urbanistickou 

strukturu. 

 Návrhem změny územního plánu budou zajištěny potřebné plochy pro výrobu i bydlení, které 

zajistí stabilizaci sídla. Důsledky navrženého řešení nejsou v rozporu s ochranou přírody a 

krajinného rázu. 

 Rozvoj je v posledních letech pozitivně ovlivněn blízkostí Sokolova a z toho vyplývajícího zájmu 

o bydlení. 

 

 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů  

 Změna nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů.  

 Návrh Změny ÚP v místě vymezeného koridoru elektrické energie – vedení 110 kV – TR Vítkov 

– TR Jindřichov má vazbu na území sousedních obcí Kaceřov a Chlum Sv. Máří. 

 Obec Kaceřov má platný Územní plán obce Kaceřov. 

 Obec Chlum Sv. Máří má platný Územní plán Chlum Svaté Máří.  

 Obec Bukovany má platný Územní plán Bukovany. 

 Obec Citice má platný Územní plán Citice a jeho vydanou Změnu č. 1 Územního plánu Citice.  

 Obec Svatava má platný Územní plán Svatava a jeho vydanou Změnu č. 1. 

 Obec Josefov má platný Územní plán Josefov.  

 Obec Krajková má platný Územní plán Krajková a jeho vydanou Změnu č. 1 Územního plánu 

Krajková.  

 Obec Nový Kostel nemá platný územní plán.  
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 Obec Milhostav má platný Územní plán obce Milhostav.  

 Návrh Změny ÚP nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních měst. 

 

 

12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu  

 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu 

podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v 

případě postupu podle § 51 odst. 3 

 stavebního zákona,  s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 

odst. 3 stavebního 

 zákona,  s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 

v případě 

 postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  

 Schválené zadání pro tuto změnu územního plánu bylo splněno. 

 Návrh řešení změny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených pokynů schváleného 

zadání.  

 

 

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

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

 Změna územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny 

v ZÚR KK. 

 

 

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

pozemky určené k plnění funkce lesa  

 

Vyhodnocení důsledků navrhované změny č.2 na zemědělský půdní fond dle přílohy 3 

vyhlášky č.13/1994 sb. 

Zemědělská půda je hodnocena na základě „bonitovaných půdně ekologických jednotek„ - BPEJ 

(455 v ČR) při rovnocennosti všech hodnocených složek. 

 

 

změna číslo Lokality ZPF 
3/a ostatní plochy - nevyhodnocuje se ZPF 

3/b nová lokalita 131 

3/c nová lokalita 132 

3/d pouze změna funkce u lokality 33 a části lokality 34 (na 133) 

3/e pouze změna funkce u lokality 45  

3/f změna funkce u části lokality 109 a části lokality 110 (na 134)  

3/g je v zastavěném území pro bydlení - nevyhodnocuje se ZPF 

3/h pouze změna funkce lokality 55 a části lokality 54 (na 135) 

3/i ostatní plochy - nevyhodnocuje se ZPF 

3/j nová lokalita 136 

3/k pouze je řeší soulad se ZÚR KK - koridor el. energie 

3/l uvedení do souladu se stavebním zákonem - VPS 
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TABULKA "VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND" - ZMĚNA VYUŽITÍ 

Číslo 

změny 

 

 

 Číslo 

lokality 

ZPF 

 

Způsob využití plochy 

původní 

/ 

nové 

Celkový  

zábor  

ZPF (ha) 

původní / 

nové 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
Poznámka 

Orná  

půda 
Chmelnice Vinice Zahrady 

Ovocné  

sady 

Trvalé travní  

porosty 
I. II. III. IV. V. 

3/d 

33 
bydlení vesnické / 

rekreace zahrádkářských osad 
0,22 0,22             0,22   

změna 

využití  

34 bydlení vesnické 
1,90 / 

1,12 
   

1,2 / 

0,42 
 0,55   

1,75 / 

0,97 
  

část 34 zůstává nadále BV 

- nenáleží do změny 

133 rekreace zahrádkářských osad 0,78    0,78     0,78   
změna využití  

- z části 34 je nově 134 

3/e 45 
bydlení městské /  

bydlení individuální 
1,08 0,89        0,19     1,08   

změna 

využití  

3/f 

109 bydlení individuální 
3,08 

1,78 

1,47 

0,60 
        

1,43 

1,10 
     

2,90 

1,70 
 

část 109 zůstává nadále 

BI - nenáleží do změny 

110 bydlení individuální 
2,38 

1,04 

0,47 

0 
        

0,47 

0 
 

část 110 zůstává nadále 

BI  - nenáleží do změny 

134 
plochy zeleně sídelní, 

plochy výroby  
2,64 1,34     0,33    1,67  

změna využití - z části 

109 a 110 je nově 134 

3/h 

54 bydlení vesnické 
0,89 

0,73 
0,15     0,16    0,58     0,73   

část 54 zůstává nadále BV 

- nenáleží do změny 

135 rekreace zahrádkářských osad 0,16    0,16     0,16   
změna využití  

- z části 54 je nově 135 

55 
bydlení vesnické / 

rekreace zahrádkářských osad 
1,55    1,55     1,55   

změna 

využití  

ZÁBOR ZPF CELKEM 6,43 2,45     2,49    0,52      3,79 1,67    
 

TABULKA "VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND" - NOVÝ ZÁBOR 

Číslo 

změny 

 

 

Číslo 

lokality 

ZPF  

Způsob využití plochy 

 

Celkový  

zábor  

ZPF  

(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany  

(ha) 
Poznámka 

Orná  

půda 
Chmelnice Vinice Zahrady 

Ovocné  

sady 

Trvalé travní  

porosty 
I. II. III. IV. V. 

3/b 131 
plochy smíšené obytné 

vesnického typu 
0,08 0,08              0,08   

3/c 132 bydlení vesnické  0,18 0,18               0,18   

3/j 136 

dopravní infrastruktura 

 bydlení individuální  

rekreace zahrádkářských osad 

0,33           0,33     0,33     

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,59 0,26         0,33     0,33  0,26    
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Ke změně využití je navrženo celkem 6,43 ha (5,46 ha - ZPF a 0,97 ha ostatních ploch).  

K novému záboru je navrženo celkem 0,59 ha. 

 

Nová lokalita 131 - pouze mírně rozšiřuje území řešené v platném územním plánu.Vymezená 

plocha má přímou vazbu na komunikaci. Tímto řešením v území nevzniká nová solitérní plocha a 

návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. 

Nová lokalita 132 - pouze mírně rozšiřuje území řešené v platném územním plánu.Vymezená 

plocha má přímou vazbu na komunikaci. Tímto řešením v území nevzniká nová solitérní plocha a 

návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. 

Nová lokalita 136 - řeší území dle stávajícího stavu pro dopravu a rekreaci zahrádkářských osad a 

dále umožní sloučit řešené plochy s okolními (bydlení). Tímto řešením v území nevzniká nová 

solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Jedná se o dnes zbytkové 

území ZPF částečně navazující na stávající zástavbu. 

  
Ze změn vyplývající zábor zemědělského a lesního půdního fondu v plném rozsahu respektuje 

„ÚSES„ a nedotýká se jeho prvků a ploch. 
 

Dotčené pozemky PUPFL: 

Lesní pozemky nejsou změnou č.3 dotčeny. 
 

Meliorované plochy: 

Na ploše navrhované změny nejsou meliorované plochy.  
 

Objekty zemědělské prvovýroby: 

Na území navrhované změny nejsou objekty zemědělské prvovýroby.  
 

Stanovené dobývací prostory a chráněná ložisková území: 

V území řešeném změnou č. 3/d a 3/f se nachází stanovený dobývací prostor, tyto změny ovšem 

řeší pouze změnu funkce. V území řešeném změnou č.3 se nenachází chráněné ložiskové území.  
 

Ve výkresové části změny č.3 jsou hranice zastavěného území aktualizovány ke dni 10.9.2018.  

V celém správním území obce byly původně stanovené hranice upraveny dle aktuálního stavu.  

Do zastavěného území byly nově zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (případně jednoznačně 

k objektu patří), nebo pozemky, na které je vydáno územní rozhodnutí. 

Jedná se o území: 

- zastavitelná plocha VII. - je celá zařazená do zastavěného území - viz. grafická část 

- zastavitelná plocha XII. - její dvě okrajové části jsou zařazeny do zastavěného území - viz. 

grafická část 

- severní okraj města Habartov - v k.ú. Habartov - p.č. 561/31 - viz. grafická část 

V souladu s ustanovením § 58 odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (Stavební zákon), v platném znění, se zastavěné území vymezuje v územním plánu a 

aktualizuje se jeho změnou. 

 
Závěr 

V návrhu změny č.3 byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu.  

U změny č. 3 je navrhované řešení výhodné z následujících důvodů: 

 V místě navrhované změny č.3/a, 3/i jsou pozemky zařazeny do ostatních ploch.  

 V místě navrhované změny č. 3/d, 3/e, 3/f, 3/h se jedná pouze o změnu funkce. 

  V místě navrhované změny č.3/g je plocha malého rozsahu řešena pro bydlení v zastavěném 

území a tudíž se zde nevyhodnocuje ZPF. 

 V místě navrhované změny č. 3/b, 3/c, 3/j ÚP se nachází III.a IV.třída ochrany zemědělského 

půdního fondu. Navržené změny jsou malého rozsahu a přímo navazují na zastavěné území. Do 

III.třídy ochrany zemědělské půdy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických 

regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 

územním plánováním využít pro event. výstavbu. Do IV. třídy ochrany zemědělské půdy jsou 

sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 

klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
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Na základě rozboru změny je možné konstatovat, že rozsah záboru zemědělského půdního fondu je 

přijatelný. 

Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas při odnímání půdy ze zemědělského 

půdního fondu.  

 

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění  

Bude řešeno a doplněno až v další fázi zpracování změny. 

 

16. Vyhodnocení připomínek  

Bude řešeno a doplněno až v další fázi zpracování změny. 

 

17. Srovnávací text s vyznačením změn je uveden v samostatné příloze   

Srovnávací text přiložen v rozsahu návrhu pro zpracování úplného znění: 

 

Změnou je dotčena kapitola A.1. strana 5 :  

A.1. Vymezení zastavěného území      
Zastavěné území je stanoveno ke dni 18.7.2007.  

Zastavěné území je aktualizováno ke dni 10.9.2018 

Zastavěná území jsou vyznačena v grafické příloze: 

A.1. - Základní členění území 

A.2. - Hlavní výkres 

 

Změnou je dotčena kapitola A.3.3. strana 8-9 :  

A.3.3. Přehled zastavitelných ploch  

Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické příloze A.1. - Základní členění území.  

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy: 

I.  Plochy bydlení vesnického (BV)   - západ sídla Horní Částkov 

II. Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV)  - severozápad sídla Horní Částkov 

III. Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV)  - jihozápad sídla Horní Částkov 

IV. Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV)  - jih sídla Horní Částkov 

V. Plochy bydlení vesnického (BV)   - severovýchod sídla Horní Částkov 

VI. Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV),  

plochy bydlení vesnického (BV) a  

 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - spoj sídel Horní Částkov a Na rovince 

VII. Plochy bydlení vesnického (BV)      

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - severozápad lokality Na Rovince 

VIII.  Plochy technické infrastruktury (TI)   - západ sídla Horní Částkov   

IX. Plochy technické infrastruktury (TI)   - severozápad sídla Horní Částkov   

X. Plochy technické infrastruktury (TI)   - severovýchod sídla Horní Částkov  

XI. Plochy technické infrastruktury (TI)   - severovýchod sídla Horní Částkov  

XII. Plochy bydlení vesnického (BV), plochy výroby  

specifické (VX) a plochy dopravní infrastruktury (DI) - severozápad sídla Habartov – V Úžlabí 

XIII.  Plochy bydlení individuálního (BI)    - sever sídla Habartov 

XIV.  Plochy bydlení individuálního (BI)    - sever sídla Habartov 

XV.  Plochy bydlení individuálního (BI)    - sever sídla Habartov 

XVI.  Plochy bydlení městského (BM) a    

plochy dopravní infrastruktury (DI)      - sever sídla Habartov 

XVII. Plochy bydlení individuálního (BI), plochy smíšené  

obytné městského typu (SM), plochy občanského 

vybavení komerční (OK), plochy výroby průmyslové (VP),  

plochy výroby průmyslové - specifické (VP.1),  

plochy dopravní infrastruktury (DI)  

a plochy zeleně sídelní (ZS)    - jihovýchod sídla Habartov 

XVIII.Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) a  

 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - spoj sídel Habartov a Kluč  

XIX. Plochy bydlení vesnického (BV)      

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - severovýchod sídla Habartov 

XX. Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV)   - jihozápad lokality Kluč 

XXI. Plochy bydlení vesnického (BV) a  

 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - sever lokality Kluč  
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XXII. Plochy bydlení vesnického (BV)    - sever lokality Kluč 

XXIII.Plochy bydlení vesnického (BV) a  

 plochy dopravní infrastruktury (DI)    - jihovýchod lokality Kluč  

XXIV.Plochy rekreace individuální (RI)   - jih řešeného území, u Bukovan 

XXV. Plochy rekreace hromadné (RH)   - jih řešeného území, U Briketárny 

XXVI.Plochy rekreace hromadné (RH), plochy bydlení  

individuálního (BI), plochy smíšené obytné městského  

typu (SM), plochy občanského vybavení komerční (OK)  

a plochy dopravní infrastruktury (DI)    - jižně pod sídlem Habartov 

XXVII. Plochy občanského vybavení nekomerční (OV) - jižně pod sídlem Habartov 

XXVIII.Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) a   

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - jihozápad sídla Lítov 

XXIX.Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) a   

plochy bydlení vesnického (BV)   - východ lokality Na Rovince 

XXX. Plochy bydlení individuálního (BI) a   

plochy dopravní infrastruktury (DI)    - sever sídla Habartov 

 

Změnou je dotčena kapitola A.4.6.1. strana 14 :  

A.4.6.1. Rozvoj sítí VN  
Cílem je plné pokrytí energetických požadavků, souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídlech. 

Hlavním cílem v lokalitě je především zlepšit kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru 

(výroba, drobné podnikání, služby, občanská vybavenost atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím 

technickým rozvojem, zaváděním nových technologií zejména při využití výpočetní techniky, prvků automatizace a 

regulace, je tento požadavek prvořadý. 

V řešeném území je v jižní části navržen koridor el. energie - vedení 110kV – TR Vítkov – TR Jindřichov. 

 

Uvažované distribuční zařízení: 

 Pro výhledovou zástavbu, navrženou v ÚP, je nutné posílit distribuční soustavu o další tři trafostanice 

v jihovýchodní  a jihozápadní části obce (školský areál, rekreační a sportovní vybavenost, smíšené plochy pro 

přeměnu současných průmyslových areálů). Nové trafostanice budou spolu se stávajícími trafostanicemi v jižní 

části obce napájeny z VN vedení novou kabelovou přípojkou VN. Stávající přípojka těchto trafostanic bude 

demontována. Posílení jednotlivých zastavovaných lokalit jsou patrné z výkresové dokumentace ÚP. U 

stávajících trafostanic v rozvojových lokalitách bude dle potřeby navýšen příkon.  

 V souvislosti s novou výstavbou v Horním Částkově bude řešeno posílení transformátoru a případné úpravy 

stávajících vedení od lokality Na Rovince.  

 Je navržena možnost výstavby větrných elektráren v k.ú. Horní Částkov. Podmínkou je, že technická zařízení 

nesmí rušit hlukově plochy určené pro bydlení a současně jsou dostupná po stávající síti polních a lesních cest.  

 Konkrétní plochy pro větrné elektrárny byly v návrhu vymezeny jako plochy technické obsluhy. Jedná se o čtyři 

místa – jedna plocha je severozápadně, druhá severně a poslední dvě severovýchodně od  Horního Částkova. 

 

Sítě veřejného osvětlení (VO) 

Rozvoj sítí VO bude úzce spojen s průběhem nové výstavby v sídlech. Návrh sítí se bude řídit odbornými 

ČSN a předpisy. V závislosti na rozsahu výstavby budou dále rozvíjeny stávající okruhy VO nebo budou budovány 

nové. 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.6.1.1 strana 21 :  

A.6.1.1 Plochy s rozdílným způsobem využití  
Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze A.2. - Hlavní výkres 

v měřítku 1 : 5 000, v němž je území obce členěno na  plochy s rozdílným způsobem využití.  

Pro každou plochu s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a zařízení, 

které v něm je možno umisťovat, případné nežádoucí vlivy nesmí rušit hlavní funkci. 

  Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných 

plochách: 

plochy bydlení individuálního      (BI) 

plochy bydlení vesnického       (BV)     

plochy bydlení městského       (BM) 

plochy bydlení specifického      (BX) 

plochy smíšené obytné vesnického typu     (SV) 

plochy smíšené obytné městského typu     (SM) 

plochy smíšené obytné městského typu specifické    (SM 1) 

plochy občanského vybavení nekomerční     (OV)  
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plochy občanského vybavení komerční    (OK) 

plochy občanského vybavení – komerčního specifického   (OK 1)  

plochy občanského vybavení sportu      (OS)    

plochy občanského vybavení specifického – rozhledna   (OX.1)  

plochy občanského vybavení specifického – přístaviště   (OX.2)    

plochy technické infrastruktury     (TI) 

plochy dopravní infrastruktury     (DI)    

plochy výroby průmyslové      (VP)   

plochy výroby průmyslové - specifické     (VP.1) 

plochy výroby drobné a řemeslné      (VD) 

plochy výroby specifické       (VX) 

plochy rekreace hromadné        (RH) 

plochy rekreace hromadné - koupaliště     (RH.1) 

plochy rekreace zahrádkářských osad     (RZ) 

plochy rekreace individuální     (RI)  

plochy zeleně sídelní       (ZS) 

plochy zeleně hřbitovů      (ZH) 

 

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, které nejsou upravovány 

a jsou značeny v souladu s funkčním využitím dle kultury zapsané v katastrální mapě: 

- plochy zemědělské    - orná půda 

- plochy zemědělské    - zahrady 

- plochy zemědělské    - trvalý travní porost 

- plochy vodní a vodohospodářské   - vodoteč, vodní plocha, mokřina 

- plochy lesní  

- plochy přírodní 

- plochy smíšené krajinné zóny - sportovní    (S.s) 

- plochy smíšené krajinné zóny – golf  (S.g) 

- plochy smíšené krajinné zóny - výzkumné   (S.v) 

- plochy smíšené krajinné zóny - lesoparku   (S.l) 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.6.1.2 strana 21-25 :  

A.6.1.2 Plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných 

plochách  
Plochy bydlení individuálního (BI) 

značka  využití poznámka 

(BI) 

 

 

Je určeno pro bydlení a umisťují se v něm stavby rodinných domů – 

městského a příměstského charakteru (do dvou nadzemních podlaží a 

s využitelným podkrovím) s možným malým podílem činností vázaných 

převážně k obytné funkci.  

Přípustné je zde umisťovat stavby pro drobné zařízení maloobchodu, 

veřejné stravování, sport, zdravotnictví a služby sloužící pro vymezenou 

lokalitu a dále drobná ubytovací zařízení a školství.  

Přípustné je zde umisťovat samostatně stojící objekt garáží na vlastním 

pozemku pro bydlící v lokalitě. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy bydlení vesnického (BV) 

značka  využití poznámka 

(BV) 

 

 

Je určeno pro nízkopodlažní bydlení v domech vesnického charakteru 

(do dvou nadzemních podlaží s využitelným podkrovím) s možností 

pěstitelského a chovatelského zázemí za účelem samozásobení. 

Přípustné je zde umisťovat stavby rodinných domů, stavby bydlení 

s doplňkovým využitím pro maloobchod. Dále stavby pro služby sloužící 

pro vymezenou lokalitu, veřejné stravování, drobná ubytovací zařízení, 

kulturu, sport, zdravotnictví, školství a drobnou výrobu. 

Přípustné je zde umisťovat samostatně stojící objekty garáží na vlastním 

pozemku pro bydlící v lokalitě. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 
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Plochy bydlení městského (BM) 

značka  využití poznámka 

(BM) 

 

 

Je určeno pro bydlení městské ve vícepodlažních domech s možným 

malým podílem činností vázaných převážně k bytovému fondu. 

Přípustné je zde umisťovat blokové i bodové stavby bydlení (doplňkové 

využití parteru je povoleno). Dále stavby maloobchodu, služeb a 

veřejného stravování sloužící pro vymezenou lokalitu, drobných 

ubytovacích zařízení,  školství,  sportu,  zdravotnictví a drobné výroby. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy bydlení specifického (BX) 

značka  využití poznámka 

(BX) 

 

 

Je určeno pro bydlení v rodinných domech (experimentální byty na 

vodní hladině s pevným  kotvením ke dnu nebo břehu) s možným malým 

podílem činností vázaných převážně k bytovému fondu. 

Přípustné je zde umisťovat stavby speciálních rodinných domů s moly, i 

bodové stavby bydlení s doplňkovým využitím pro maloobchod, služby, 

veřejné stravování, sport a zdravotnictví sloužící pro vymezenou 

lokalitu. 

Nepřípustné je zde umisťovat objekty garáží pro vozidla. Nepřípustné 

jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy smíšené obytné vesnického typu (SV) 

značka využití poznámka 

(SV) Je určeno pro bydlení vesnického typu se středním podílem hospodářské 

složky a dalšími doplňkovými funkcemi: maloobchod, služby, veřejné 

stravování a veřejné ubytování a kultura.  

Přípustné jsou zde dále stavby rodinných domů, stavby pro 

administrativu, zdravotnictví a sociální péči, sport , zařízení drobné 

výroby a služeb, které neruší bydlení nad přípustnou míru. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy smíšené obytné městského typu (SM) 

značka využití poznámka 

(SM) Je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné 

ubytování, kulturu a bydlení městského typu.  

Přípustné jsou zde stavby bytových a rodinných domů – městského a 

příměstského charakteru, stavby pro administrativu, zdravotnictví a 

sociální péči, a stavby pro sport, rozhledny, zařízení drobné výroby a 

služeb, které neruší bydlení nad přípustnou míru. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy smíšené obytné městského typu specifické (SM 1) 

značka využití poznámka 

(SM 1) Je určeno pro maloobchod, služby, výrobu, veřejné stravování a veřejné 

ubytování a bydlení městského typu.  

Přípustné jsou zde stavby bytových a rodinných domů – městského a 

příměstského charakteru, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální 

péči, a stavby pro sport, zařízení výroby a služeb, které neruší okolní bydlení 

nad přípustnou míru. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy občanského vybavení - nekomerčního (OV)    

značka využití poznámka 

(OV) Je určeno pro administrativu, veřejnou správu, školství. 

Přípustné jsou stavby pro veřejné stravování, služby, kulturu, sport,  

zdravotnictví a sociální péči,  pošty, archivy, policii, vědu a výzkum, 

hasičské záchranné sbory . 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 



Strana 18 (celkem 25) 

 

Plochy občanského vybavení - komerčního (OK)    

značka využití poznámka 

(OK) 

 

Je určeno pro plochy komerční vybavenosti, obchod a služby.  

Přípustná jsou nákupní centra, administrativa skladovací areály, čerpací 

stanice pohonných hmot, výzkumná zařízení, archivy, ubytovací 

zařízení. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

 

Plochy občanského vybavení – komerčního specifického (OK 1)  

značka využití poznámka 

(OK 1) 

 

Je určeno pro plochy komerční vybavenosti, obchod a služby.  

Přípustné jsou prodejny a nákupní centra nepotravinářského zboží, 

administrativa, skladovací areály, čerpací stanice pohonných hmot, 

stavby pro dopravu, výzkumná zařízení, archivy a maximálně jeden byt 

správce v objektu. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití, zejména herny, zábavní a 

stravovací zařízení. 

 

 

 

Plochy občanského vybavení sportu (OS) 

značka využití poznámka 

(OS) 

 

 

Je určeno pro sport – činnosti spojené s aktivní i pasivní regenerací 

lidského organismu ve sportovních zařízeních. 

Přípustné je zde umisťovat stavby pro sport, klubovny,  hřiště, sportovní 

haly, stadiony, bazény, střelnice. Dále stavby pro veřejné stravování a 

služby pro vymezenou lokalitu. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

 

Plochy občanského vybavení specifického – rozhledna (OX.1)    

značka využití poznámka 

(OX.1) Je určeno pro rozhledny a veřejné stravování. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

 

Plochy občanského vybavení specifického – přístaviště (OX.2)    

značka využití poznámka 

(OX.2) Je určeno pro přístaviště. 

Přípustné je zde umísťovat stavby pro sport, veřejné stravování, mola, 

kotviště a doplňkové vybavení. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

 

Plochy technické infrastruktury (TI) 

značka využití poznámka 

(TI) Je určeno pro technickou obsluhu území s nároky na plochu. 

Přípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace, 

elektrorozařízení, plyn, teplo, spoje, RR vysílače, produktovody, 

případně pro společná zařízení – kolektory. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

 

Plochy dopravní infrastruktury (DI) 

značka využití poznámka 

(DI) 

 

Je určeno pro dopravní obslužná zařízení a koridory dopravní síť. 

Přípustné jsou stavby pro dopravu, parkoviště, garáže, překladiště, 

veřejná prostranství, pěší komunikace, cyklistické stezky 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 
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Plochy výroby průmyslové (VP) 

značka využití poznámka 

(VP) Je určeno pro plochy zařízení průmyslové výroby, skladů a ostatních 

výrobních odvětví s možností komerčních aktivit (velkoplošný prodej – 

nákupní centra), areály více firem s výrobní a skladovací funkcí. 

Z hlediska využití jsou přípustné montážní a skladovací areály, 

strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická, 

dřevozpracující, potravinářská výroba a administrativa.  V lokalitě je 

možno zřídit byt správce zařízení. 

Negativní účinky a vlivy z provozování staveb a zařízení zhoršující 

kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru se nesmějí projevit 

mimo hranice vymezené lokality.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy výroby průmyslové - specifické (VP.1) 

značka využití poznámka 

(VP.1) Jsou určeny pro plochy a zařízení rostlinné výroby. 

Přípustné jsou zde stavby pro rostlinnou výrobu, pro pěstování bylin, 

zahradnictví a sklady. V lokalitě je možno zřídit byt správce (majitele)  

zařízení. 

Negativní účinky a vlivy z provozování staveb a zařízení zhoršující 

kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru se nesmějí projevit 

mimo hranice vymezené lokality.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy výroby drobné a řemeslné (VD)    

značka využití poznámka 

(VD) Je určeno pro malovýrobu nebo přidruženou výroba včetně výrobních i 

nevýrobních služeb, servisní provozy a sklady – převážně v objektech 

drobných měřítek. 

Přípustné jsou zde stavby pro administrativu, služby, správu, vědu a 

výzkum, veřejné stravování, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, 

areál požární stanice, areál technických služeb a byt správce zařízení.  

Negativní účinky a vlivy z provozování staveb a zařízení zhoršující 

kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru se nesmějí projevit 

mimo hranice vymezené lokality.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy výroby specifické (VX) 

značka Využití poznámka 

(VX) 

 

Je určeno pro plochy výrobní specifické pro zařízení s výrobní a 

skladovací funkcí. Z hlediska využití jsou přípustné stavby pro výrobu, 

skladování včetně dopravní obsluhy, parkování a manipulačních ploch.  

Negativní účinky a vlivy z provozování staveb a zařízení ovlivňující 

kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru (zejména hluk, vibrace, 

zápach) se nesmějí projevit mimo hranice vymezené lokality. 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití.  

 

Plochy rekreace hromadné (RH)  

značka využití poznámka 

(RH) 

 

Je určeno pro rekreaci hromadnou – rekreační areály a střediska. 

Přípustné jsou stavby pro rekreaci, sport, koupaliště, tábořiště, 

autokempy, stavby ubytovacích zařízení, veřejné stravování, včetně 

souvisejících služeb.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy rekreace hromadné - koupaliště (RH.1) 

značka využití poznámka 

(RH.1) Tato plocha je vymezena pouze pro koupaliště, aquaparky, tábořiště a 

související vybavenost.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 
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Plochy rekreace zahrádkářských osad (RZ)     

značka využití poznámka 

(RZ) 

 

Je určeno pro plochy zahrádkářských osad se stavbami zahrádkářských 

chat.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy rekreace individuální (RI) 

značka využití poznámka 

(RI) 

 

Je určeno pro rekreaci individuální. 

Přípustné je zde umisťovat objekty individuální rekreace 

v urbanizovaných plochách,  chatové lokality (osady). 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy zeleně sídelní (ZS) 

značka využití poznámka 

(ZS) Je určeno pro nezastavitelné plochy sídelní zeleně včetně vodních ploch 

s funkcí okrasnou a relaxační. 

Přípustné je parková vybavenost (mobiliář, drobná architektura). 

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

Plochy zeleně hřbitovů (ZH) 

značka využití poznámka 

(ZH) Je určeno pro plochy zeleně hřbitovů – veřejná a vyhrazená pohřebiště. 

Přípustné jsou zde stavby márnic.  

Nepřípustné jsou ostatní účely využití. 

 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.6.4.. strana 28-29 :  

A.6.4. Regulativy prostorového využití  

Pro regulaci prostorového využití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového využití území: 

a) maximální procento zastavění pozemku - udává maximální procentní podíl zastavěné plochy všech objektů 

k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

b) minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch zeleně k 

celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

c) maximální podlažnost - udává maximální počet nadzemních podlaží objektu, přičemž výška podlaží je 

stanovena max. 4,2 m.  

Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku určeného 

pro výstavbu se rozlišuje: 

a) zastavěná část pozemku 

b) ozeleněná část pozemku 

c) ostatní nezastavěná část pozemku (např. zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, manipulační 

plocha). 

 

Pro jednotlivé druhy území se stanoví: 

Funkční Maximální %   Minimální%   Maximální   

území  zastavění pozemku  ozelenění pozemku  podlažnost  

  

BI  30    60    2+p 

BV  30    60    2+p  

BM  50    40    6+p  

BX  100    0    3   

SV  40    50    2+p 

SM 1  70    10    6+p 

SM  60    30    6+p   

OV  40    40    6+p 

OK  40    40    3+p 

OK 1  70    10    3+p 

OS  70    10    3 

OX.1  40    40    8 

OX.2  100    0    6   
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TI  60    10    2+p 

DI  100    0    1+p   

VD  70    30    2 

VX  80    10    3 

VP  80    20    3   

VP.1  80    20    2+p 

RH  30    50    3+p 

RH 1  20    70    1+p 

RZ  10    90    1+p 

RI  20    60    2+p   

PV  90    10    1+p   

ZS  10    90    1+p 

ZH  10    90    1+p   
   

Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako součást 

objektu (např. střešní zahrada atd.).  

V případě, že území, kde je povolena maximální podlažnost 2 a více, bude zastavěno halovým objektem, 

nahrazuje se původní podlažnost pouze výškovým parametrem, který určuje maximální výšku celého objektu do 

12m. 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.7.1.2 strana 30-31 :  

A.7.1.2 Technické vybavení –Kanalizace  

W-KA.1. Dešťová kanalizace Kluč 

W-KA.2. Splašková kanalizace Kluč 

W-KA.3. Kanalizace výtlačná včetně čerpací stanice – Habartov východ 

W-KA.4. Kanalizace jednotná – Habartov východ 

W-KA.5. Kanalizace splašková – Habartov  jih 

W-KA.6. Kanalizace splašková – Horní Částkov – Habartov jih 

 

V-KA.1.  Dešťová kanalizace Kluč 

V-KA.2.  Splašková kanalizace Kluč 

V-KA.3.a  Kanalizace výtlačná – Habartov východ 

W-KA.3.b  Čerpací stanice – Habartov východ 

V-KA.4.  Kanalizace jednotná – Habartov východ 

V-KA.5.  Kanalizace splašková – Habartov  jih 

V-KA.6.  Kanalizace splašková – Horní Částkov – Habartov jih 

 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-KA.1. Dešťóvá kanalizace  

Kluč 

1106, 1110, 1132, 1185, 1195, 1219/3, 1219/10, 1221/2, 1222/1, 

1222/10, 1260/1 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-KA.2. Splašková kanalizace   

Kluč 

1077/1, 1106, 1110, 1132, 1185, 1195, 1221/2, 1222/1, 1222/7, 1222/10, 

1222/11, 1260/1 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-KA.3. Kanalizace výtlačná 

včetně čerpací stanice 

– Habartov východ 

660/1 

 

Habartov Obec 

Habartov 

W-KA.4. Kanalizace jednotná – 

Habartov východ 

262/1, 326, 327, 331, 593/1, 593/3, 593/4, 593/5, 594/1, 595/3, 660/1, 

775/1 

Habartov Obec 

Habartov 

W-KA.5. Kanalizace splašková 

– Habartov jih 

674/1, 720/2, 775/40 Habartov  Obec 

Habartov 

W-KA.6. Kanalizace splašková 

– Horní Částkov – 

Habartov jih 

10, 50, 26/1, 116, 122/1, 123/4, 124/2, 125, 130, 133/1, 156/3, 167/1, 

169,  192, 203, 225, 250/1, 250/2, 274 

Horní 

Částkov 

Obec 

Habartov 

192/1, 459, 467, 469/1, 469/2, 501, 547/10, 594/1, 660/1, 660/6, 660/19, 

660/20, 660/25, 660/26, 669, 775/1, 775/51, 796, 3192, 3195, 3196 

Habartov 

 

 

značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-

KA.3.b 

Čerpací stanice – 

Habartov východ 

660/1 

 

Habartov Obec 

Habartov 
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Změnou je dotčena kapitola A.7.1.3 strana 31 :  

A.7.1.3 Technické vybavení –Vodovod  

W-VO.1.  Vodovod Kluč  

W-VO.2.  Vodovod Habartov východ 

W-VO.3.  Vodovod Habartov jih 

W-VO.4.  Vodovod Habartov západ 

W-VO.5.  Vodovod Habartov Na Rovince 

W-VO.6.  Vodovod Horní Částkov 

 

V-VO.1.  Vodovod Kluč  

V-VO.2.  Vodovod Habartov východ 

V-VO.3.  Vodovod Habartov jih 

V-VO.4.  Vodovod Habartov západ 

V-VO.5.  Vodovod Habartov Na Rovince 

V-VO.6.  Vodovod Horní Částkov 

 
značka název pozemky katastrální  

území 

předkupní 

právo pro 

W-VO.1. Vodovod Kluč 893/1, 1077/1, 1077/2 

 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-VO.2. Vodovod Habartov východ 595/2, 617, 660/1 

 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-VO.3. Vodovod Habartov jih 262/1, 326, 327, 331, 593/1, 593/4, 593/5, 594/1, 594/2, 

660/1, 660/3, 660/5, 660/6, 660/8, 660/14, 660/25, 660/45, 

660/60, 669, 674/1, 720/2, 733, 775/1, 

Habartov   Obec 

Habartov 

W-VO.4. Vodovod Habartov západ 422, 433/1, 433/27, 547/8, 775/1, 796 Habartov Obec 

Habartov 

W-VO.5. Vodovod Habartov  Na 

Rovince 

126/1, 126/2, 275 Horní Částkov Obec 

Habartov 

W-VO.6. Vodovod  Horní Částkov 50, 203 Horní Částkov Obec 

Habartov 

 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.7.1.4 strana 31 :  

A.7.1.4 Technické vybavení –El.energie  

W-EL.1.  Vedení VN, včetně trafostanic Kluč  

W-EL.2.  Vedení VN,  včetně trafostanic Habartov východ 

W-EL.3.  Vedení VN, včetně trafostanic Habartov jih 

W-EL.4.  Vedení VN, včetně trafostanic Habartov jih u závodu Dukla 

 

V-EL.1.a Vedení VN Kluč  

W-EL.1.b Trafostanice Kluč  

V-EL.2.a Vedení VN  Habartov východ 

W-EL.2.b Trafostanice Habartov východ 

V-EL.3.a Vedení VN Habartov jih 

W-EL.3.b Trafostanice Habartov jih 

V-EL.4.a Vedení VN Habartov jih u závodu Dukla 

W-EL.4.b Trafostanice Habartov jih u závodu Dukla 

 

 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-EL.1. Vedení VN, včetně trafostanic 

Kluč 

1077/1, 1077/7, 1228, 1243/10, 1244, 1257/1 Habartov  Obec 

Habartov 

W-EL.2. Vedení VN, včetně trafostanic 

Habartov východ 

584/2, 593/1, 594/1, 660/1, 871/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.3. Vedení VN, včetně trafostanic 

Habartov jih 

594/1, 660/8, 660/14, 775/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.4. Vedení VN, včetně trafostanic 

Habartov jih u závodu Dukla 

660/1, 660/6, 660/9 Habartov Obec 

Habartov 
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značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-EL.1.b Trafostanice Kluč 1228 Habartov  Obec 

Habartov 

W-EL.2.b Trafostanice Habartov východ 660/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.3.b Trafostanice Habartov jih 775/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-EL.4.b Trafostanice Habartov jih u 

závodu Dukla 

660/1 Habartov Obec 

Habartov 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.7.1.5 strana 31 :  

A.7.1.5 Technické vybavení –Plynovod 

W-PL.1. STL plynovod Kluč 

W-PL.2. STL plynovod – Habartov východ 

W-PL.3. NTL plynovod – Habartov západ  

W-PL.4. STL plynovod – Horní Částkov 

 

V-PL.1. STL plynovod Kluč 

V-PL.2. STL plynovod – Habartov východ 

V-PL.3. NTL plynovod – Habartov západ  

V-PL.4. STL plynovod – Horní Částkov 

 
značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-PL.1. STL plynovod Kluč 1077/1, 1077/2 Habartov  Obec 

Habartov 

W-PL.2. STL plynovod – 

Habartov východ 

595/2, 617, 660/1, 

 

Habartov Obec 

Habartov 

W-PL.3. NTL plynovod – 

Habartov západ 

422, 433/1, 433/27, 547/8, 775/1, 775/51, 796, 3196 

 

Habartov  Obec 

Habartov 

W-PL.4. STL plynovod – Horní 

Částkov 

10, 26/1, 50, 52, 203 

 

Horní 

Částkov 

Obec 

Habartov 

 

 

Změnou je dotčena kapitola A.7.2.1 strana 32 :  

A.7.2.1 ÚSES  

W-U.1.  Biocentrum místní 1 

W-U.2.  Biocentrum místní 2 

W-U.3.  Biocentrum místní 4 

W-U.4.  Biocentrum místní 5 

W-U.5.  Biokoridor místní 1  

W-U.6.  Biokoridor místní 2 

W-U.7.  Biokoridor místní 3 

W-U.8.  Biokoridor místní 4 

W-U.9.  Biokoridor místní 5 

W-U.10.  Biokoridor místní 6 

W-U.11.  Biokoridor místní 7 

W-U.12.  Biokoridor místní 8 

W-U.13.  Biokoridor místní 9 

W-U.14.  Biokoridor místní 10 

 

V-U.1.  Biocentrum místní 1 

V-U.2.  Biocentrum místní 2 

V-U.3.  Biocentrum místní 4 

V-U.4.  Biocentrum místní 5 

V-U.5.  Biokoridor místní 1  
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V-U.6.  Biokoridor místní 2 

V-U.7.  Biokoridor místní 3 

V-U.8.  Biokoridor místní 4 

V-U.9.  Biokoridor místní 5 

V-U.10.  Biokoridor místní 6 

V-U.11.  Biokoridor místní 7 

V-U.12.  Biokoridor místní 8 

V-U.13.  Biokoridor místní 9 

V-U.14.  Biokoridor místní 10 

 

značka název pozemky katastrální 

území 

předkupní 

právo pro 

W-U.1. Biocentrum místní 1 660/18, 660/19, 660/20, 775/1, 796, 3195, 3196 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.2. Biocentrum místní 2 

 

594/1, 677/1, 677/3, 677/4, 678/1, 678/2, 706/1, 745/1, 745/2, 745/5, 

745/6, 745/7, 745/12, 750/1, 750/2, 753, 746/1, 746/2, 746/3, 746/5, 

746/6, 747/1, 747/2, 747/3, 748/1, 748/2, 748/3, 749/1, 749/2, 749/3, 

820 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.3. Biocentrum místní 4 1257/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.4. Biocentrum místní 5 1250, 1257/1 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.5. Biokoridor místní 1 74/1, 101, 203, 256/4, 260/1, 260/3, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 

266/5, 266/6, 266/7 

Horní Částkov Obec 

Habartov 

W-U.6. 

 

Biokoridor místní 2 3/2, 185/1, 190, 193/7, 196/2, 211/3, 211/4, 215, 238, 239, 242/1, 

243/1, 243/2, 243/3 

Lítov Obec 

Habartov 

156/1, 156/2, 153/2, 156/3, 275 Horní Částkov Habartov 

W-U.7. Biokoridor místní 3 459, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 469/2, 475, 547/6, 

547/10, 775/1, 796 

Habartov Obec 

Habartov 

117/6, 122/1, 122/2, 122/6, 123/4, 124/2, 126/2, 131, 134, 153/2, 

153/3, 248, 249, 253, 254/1, 254/2, 275 

Horní Částkov 

W-U.8. Biokoridor místní 4 594/1, 660/7, 660/8, 660/9, 660/12, 660/14, 660/16, 660/18, 660/19, 

660/20, 660/21, 660/22, 660/23, 660/25, 660/26, 660/30, 775/1, 

775/2,  775/3, 775/13, 775/14 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.9. Biokoridor místní 5 459, 469/1, 469/2, 471/1, 472, 473, 474, 476/1, 488/1, 490/2, 494/1, 

494/3, 494/4, 494/5, 494/6, 525/1, 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 525/6, 

525/7, 530/4, 547/10, 796 

Habartov Obec 

Habartov 

106/6, 117/3, 117/6, 122/1 Horní Částkov 

W-U.10. Biokoridor místní 6 593/1, 593/3, 593/4, 594/1, 595/1, 595/2, 595/3, 606, 610/1, 611/1, 

617, 640, 641, 642/1, 642/2, 643/1, 643/3, 647/1, 647/2, 647/3, 648, 

649, 654, 660/1, 660/7, 660/10, 660/45, 825/3, 825/4, 827/2, 1228, 

1243/1, 1243/9, 1243/10, 1244 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.11. Biokoridor místní 7 1219/4, 1223, 1224, 1230, 1231, 1232, 1233, 1236, 1237, 1238, 

1239, 1244 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.12. Biokoridor místní 8 834/1, 1276, 1277 Habartov Obec 

Habartov 

W-U.13. Biokoridor místní 9 1219/1, 1219/7, 1219/8, 1219/9, 1219/10, 1220/1, 1257/1, 1257/4, 

1258, 1259, 1265 

Habartov Obec 

Habartov 

W-U.14. Biokoridor místní 10 566/2, 566/3, 566/4, 575, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 579, 582, 

594/1, 595/1 

Habartov Obec 

Habartov 
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IV. Grafická část odůvodnění Změny č. 3 územního plánu Habartov  

 

Grafická část odůvodnění změny obsahuje výřez výkresu: 

Koordinační výkres    Část: 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/j  M 1:10000 

Koordinační výkres    Část: 3/f, 3/g, 3/h, 3/i   M 1:10000 

Koordinační výkres    Část: legenda     M 1:10000 

Koncepce technické infrastruktury       M 1:5000   

Širší vztahy           M 1:50000 

Zábor ZPF a pozemků PUPFL   Část: 3/a, 3/b, 3/c,     M 1:5000 

Zábor ZPF a pozemků PUPFL   Část: 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/j  M 1:5000 

Zábor ZPF a pozemků PUPFL   Část: 3/i      M 1:5000 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení 

 

 

Proti Změně č. 3 územního plánu Habartov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….   ………………………………….  

starosta města      místostarosta města 

 

 

 

 

 

 


