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ásti e ené zm ny .2 : ást 2.a- se týká zejména pozemku p. . 51 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z vodote e, vodní plochy, mok iny
- do plochy bydlení vesnického (BV)

ást 2.b- se týká zejména pozemk  ást p. . 53/1, p. . 53/12, 53/13, 53/14,
53/5 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy zelen  sídelní (ZS)
- do plochy zahrádká ských osad (RZ)

ást 2.c - se týká zejména pozemk  p. . 300/2, 300/3, 300/5, 300/6, 300/9,
300/10 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy zelen  sídelní (ZS)
- do plochy bydlení vesnického (BV)

ást 2.d - se týká zejména pozemk  p. . 661/4 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost
- do plochy zahrádká ských osad (RZ)

ást 2.e - se týká zejména pozemk  p. . 732/11, 732/12, 732/7, 732/8 v k.ú.
Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy zahrádká ských osad (RZ)
- do plochy bydlení vesnického (BV)
- v rámci zm ny 2.e byla mírn  upravena - zmen ena ve ejn
prosp ná stavba W-D.3. tak, aby nezasahovala na území e ené
zm nou a na stávající objekty.

ást 2.f - se týká zejména pozemk  p. . 700/1 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy smí ené krajinné zóny - rekrea n  sportovní  (S.r)
- do plochy zahrádká ských osad (RZ)

ást 2.g - se týká zejména pozemk  p. . 71/2, 71/8 v k.ú. Staré Sedlo u
Sokolova
- z plochy bydlení vesnického (BV)
- do plochy ob anského vybavení - komer ního (OK)

ást 2.h - se týká zejména pozemk  p. . 646/10 v k.ú. Staré Sedlo u
Sokolova
- z plochy zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost
- do plochy bydlení vesnického (BV)

ást 2.i - se týká zejména pozemk  p. . 646/14 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost
- do plochy bydlení vesnického (BV)

ást 2.j - se týká zejména pozemk  p. . 640/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- z plochy bydlení vesnického (BV)
- do plochy zahrádká ských osad (RZ)

ást 2.k - se týká zejména pozemk  p. . 237/1, 238 v k.ú. Staré Sedlo u
Sokolova
- z plochy ob anského vybavení - komer ního (OK)
- do plochy bydlení vesnického (BV)

ást 2.l - v rámci zm ny bylo upraveno u ploch RZ a BV maximální
zastav ní

ást 2.m - v rámci zm ny byl e en soulad se stavebním zákonem - týkající
se ve ejn  prosp ných staveb a opat ení

V rámci zm ny .2 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni
19.11.2018.

Termín zpracování: zá í 2018
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Obec Staré Sedlo

. j.:        V Starém Sedle  dne 

Zm na . 2, kterou se m ní Územní plán Staré Sedlo

Zastupitelstvo obce Staré Sedlo, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , za pou ití § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích
p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd j ích p edpis

v y d á v á

Zm nu . 2 územního plánu Staré Sedlo,

kterou se m ní Územní plán Staré Sedlo takto:

I. Textová ást

1. V kapitole A.1. se dopl uje v ta Zastav né území je aktualizováno ke dni 19.11.2018. .

2. V kapitole A.6.5. se tabulka:
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BV  30   60   2+p

SV  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RS  70   30   1+p
RZ  10   90   1+p

OK  40   40   3+p
OV  40   40   3+p

VD  70   30   2+p
VP   80    20    2
VZ   70    30    2

DO  100     0   1+p

TO   60    10    2

ZH  10   90   1+p
ZS  10   90   1+p
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nahrazuje tabulkou:
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BV  40   60   2+p

SV  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RS  70   30   1+p
RZ  30   70   1+p

OK  40   40   3+p
OV  40   40   3+p

VD  70   30   2+p
VP   80    20    2
VZ   70    30    2

DO  100     0   1+p

TO   60    10    2

ZH  10   90   1+p
ZS  10   90   1+p

3. V kapitole A.7.1.2. se text:
 W-KA.1. De ová kanalizace

W-KA.2. Spla ková kanalizace
W-KA.3. Výtla ná kanalizace, v etn  erpacích stanic

nahrazuje textem:
 V-KA.1.  De ová kanalizace

V-KA.2.  Spla ková kanalizace
W-KA.3.a erpací stanice výtla né kanalizace
V-KA.3.b Výtla ná kanalizace

4. V kapitole A.7.1.3. se text:
 W-VO.1. Vodovod pitný

nahrazuje textem:
 V-VO.1.  Vodovod pitný

5. V kapitole A.7.1.4. se text:
 W-EL.1.  Vedení VN, v etn  trafostanic

nahrazuje textem:
 W-EL.1.  Trafostanice

V-EL.1.  Vedení VN

6. V kapitole A.7.1.5. se text:
 W-PL.1.  VTL plynovod, v etn  regula ní stanice

W-PL.2.  STL plynovod
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nahrazuje textem:
 W-PL.1.a Regula ní stanice plynu

V-PL.1.b VTL plynovod
V-PL.2.  STL plynovod

7. V kapitole A.7.1. se tabulka:
zna ka název katastrální území p edkupní právo pro
W-D.2. Ú elová komunikace  sm r Sokolov, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.3. Obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.4. Obslu ná komunikace v západní ásti Starého Sedla, v etn  souvisejících

k i ovatek
Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-D.5. Obslu ná komunikace ve východní ásti e eného území, v etn
souvisejících k i ovatek

Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-KA.1. De ová kanalizace Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-KA.2. Spla ková kanalizace Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-KA.3. Výtla ná kanalizace, v etn  erpacích stanic Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-VO.1. Vodovod pitný Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-EL.1. Vedení VN, v etn  trafostanic Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-PL.1. VTL plynovod, v etn  regula ní stanice Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-PL.2. STL plynovod Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

nahrazuje tabulkou:
zna ka název katastrální území p edkupní právo pro
W-D.2. Ú elová komunikace  sm r Sokolov, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.3. Obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.4. Obslu ná komunikace v západní ásti Starého Sedla, v etn  souvisejících

k i ovatek
Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-D.5. Obslu ná komunikace ve východní ásti e eného území, v etn
souvisejících k i ovatek

Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-KA.3.a erpací stanice výtla né kanalizace Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-EL.1. Trafostanice Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-PL.1.a Regula ní stanice plynu Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

II. Grafická ást Zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo

Grafická ást zm ny obsahuje vý ezy výkres :
Základní len ní území    M 1:10000
Hlavní výkres (západní ást)   M 1:5000
Hlavní výkres (východní ást)   M 1:5000
Koncepce ve ejné infrastruktury M 1:5000
Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a asanací M 1:5000
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Od vodn ní

III. Textová ást od vodn ní Zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo

1. Postup p i po ízení zm ny územního plánu
Obec Staré Sedlo má platnou územn  plánovací dokumentaci  Územní plán Staré Sedlo, který byl
vydán Zastupitelstvem obce Staré Sedlo dne 11.02.2009 usnesením .02/2009 a nabyl ú innosti dne
27.02.2009.

2. Soulad návrhu zm ny územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací
dokumentací vydanou krajem

· Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace .1  která nabyla
platnosti dne 17. dubna 2015. Zm nou e ené území respektuje kritéria, podmínky a úkoly
vyplývající z Politiky územního rozvoje eské republiky. Jednotlivé díl í úpravy neovliv ují
vý e uvedený dokument.

· Zm na územního plánu respektuje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  (dále jen
ZÚR KK ) ve zn ní Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - která byla

vydána zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.06.2018, usnesením . ZK 241/06/18,
s nabytím ú innosti dne 13.  ervence 2018. Jednotlivé díl í úpravy neovliv ují vý e uvedený
dokument. Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí  regionální technické a dopravní
infrastruktury a krajinné vazby, v etn  vymezení regionálních a nadregionálních územních
systém  ekologické stability.

· Zm na .2 ÚP Staré Sedlo respektuje ZÚR KK. Zm na respektuje rozvojovou oblast OB12 a
rozvojovou plochu 3, respektuje vymezené ÚSES - NK40(MB), NK40(V), RK1016, RK20116
(RC1141 - na území obce Staré Sedlo nezasahuje - pouze se dotýká jeho hranice), respektuje
vlastní krajiny B.3 (nap . nemá vliv na vizuáln  uzav ené scenérie ka onu Oh e), B.4, C.3.,
zm na není v plochách pro zaji t ní povod ové ochrany.

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území a po adavky na ochranu nezastav ného území

· Zm na není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného
území.

4. Soulad s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis

· Zm na .2 Územního plánu Staré Sedlo je zpracována v souladu s po adavky stavebního zákona
a jeho provád cích právních p edpis .

5. Soulad s po adavky zvlá tních právních p edpis  a stanovisky dot ených orgán  podle
zvlá tních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem e ení rozpor

· Zm na . 2 ÚP Staré Sedlo byla zpracována v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis
a se stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis .

6. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí

· Zm na .2 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality, v
souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne i ujících látek, jak
jsou stanovené v platném územním plánu.

· S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv
zm ny na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování
variantního e ení. Navr ená zm na není v rozporu s principem udr itelného rozvoje území.
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7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení

vliv  zm ny územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.

8. Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledn no, s uvedením
záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky zohledn ny nebyly

· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení
vliv  zm ny územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.

9. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení v etn  vybrané varianty
· Zm na 2.a - jsou navr eny plochy bydlení vesnického (BV) - zm na e í pouze zm nu typu

funk ní plochy z vodote e, vodní plochy, mok iny na BV. Urbanistická koncepce navr ená
zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení vesnického
(BV)  - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. Vodní plocha, která se nachází ve
stávající zástavb  je zaniklá. Zm na se týká zejména pozemk  p. . 51 v k.ú. Staré Sedlo u
Sokolova.

· Zm nou 2.b - jsou navr eny plochy zahrádká ských osad (RZ) - zm na e í pouze zm nu typu
funk ní plochy z plochy zelen  sídelní (ZS) na RZ. Urbanistická koncepce navr ená zm nou e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy zahrádká ských osad (RZ)  - tím
se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. e ená plocha je áste n  obklopena stávající
zástavbou. Zm na se týká zejména pozemk  p. . 53/1, p. . 53/12, 53/13, 53/14, 53/5 v k.ú. Staré
Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.c - jsou navr eny plochy bydlení vesnického (BV) - zm na e í pouze zm nu typu
funk ní plochy zelen  sídelní (ZS) na BV. Urbanistická koncepce navr ená zm nou e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení vesnického (BV) - tím
se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními, se kterými ji  dnes tvo í jeden celek. e ená
plocha je obklopena stávající zástavbou. Zm na se týká zejména pozemk  p. . 300/2, 300/3,
300/5, 300/6, 300/9, 300/10 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.d - jsou navr eny plochy zahrádká ských osad (RZ) - zm na navrhuje novou
funk ní plochu ze zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost na RZ. Urbanistická
koncepce navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené zastav né území. Vymezená plocha
má p ímou vazbu na komunikaci. Tímto e ením v území nevzniká nová solitérní plocha a
návaznost na sousední území umo ní p irozený rozvoj. Zm na se týká zejména pozemk  p. .
661/4 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.e - jsou navr eny plochy bydlení vesnického (BV) - zm na e í pouze zm nu typu
funk ní plochy z plochy zahrádká ských osad (RZ) na BV a z této úpravy vyplívající áste nou
úpravu komunikace - navrácení do plochy dopravní obsluhy (DO). Urbanistická koncepce
navr ená zm nou e í zm nu vyu ití ji  stávajícího území, které mírn  roz i uje dle stávajících
hranic pozemk .  Zm na se týká zejména pozemk  p. . 732/11, 732/12, 732/7, 732/8 v k.ú. Staré
Sedlo u Sokolova. V rámci zm ny 2.e byla mírn  upravena - zmen ena ve ejn  prosp ná stavba
W-D.3. tak, aby nezasahovala na území e ené zm nou a stávající objekty.

· Zm nou 2.f - jsou navr eny plochy zahrádká ských osad (RZ) - zm na e í pouze zm nu typu
funk ní plochy z plochy smí ené krajinné zóny - rekrea n  sportovní  (S.r) na RZ a
ze zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost na RZ. Urbanistická koncepce navr ená
zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy zahrádká ských
osad (RZ) - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními, se kterými ji  dnes tvo í jeden
celek. Tímto e ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední území
umo ní p irozený rozvoj. Zm na se týká zejména pozemk  p. . 700/1 v k.ú. Staré Sedlo u
Sokolova.

· Zm nou 2.g - jsou navr eny plochy ob anského vybavení - komer ního (OK) - zm na e í
pouze zm nu typu funk ní plochy z plochy bydlení vesnického (BV) na OK. Urbanistická
koncepce navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
ob anského vybavení - komer ního (OK) - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními,
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se kterými ji  dnes tvo í jeden celek a vzniknou plochy pro nové pracovní p íle itosti. Zm na se
týká zejména pozemk  p. . 71/2, 71/8 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.h - jsou navr eny plochy bydlení vesnického (BV) - zm na navrhuje novou funk ní
plochu ze zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost na BV. Urbanistická koncepce
navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené funk ní plochy bydlení ve správním území
m sta Loket  - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. Vymezená plocha má p ímou
vazbu na komunikaci. Tímto e ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na
sousední území umo ní p irozený rozvoj.  Zm na se týká zejména pozemk  p. . 646/10 v k.ú.
Staré Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.i - jsou navr eny plochy bydlení vesnického (BV) - zm na navrhuje novou funk ní
plochu ze zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost na BV. Vymezená plocha má p ímou
vazbu na komunikaci. Tímto e ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na
sousední území umo ní p irozený rozvoj.  Zm na se týká zejména pozemk  p. . 646/14 v k.ú.
Staré Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.j - jsou navr eny plochy zahrádká ských osad (RZ) - zm na e í pouze zm nu typu
funk ní plochy z plochy bydlení vesnického (BV) na RZ. e ená plocha navazuje na stávající
zástavbu. Zm na se týká zejména pozemk  p. . 640/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.

· Zm nou 2.k - jsou navr eny plochy bydlení vesnického (BV) - zm na e í pouze zm nu typu
funk ní plochy z plochy ob anského vybavení - komer ního (OK) na BV. Urbanistická koncepce
navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení
vesnického (BV)  - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními, se kterými ji  dnes tvo í
jeden celek. e ená plocha je obklopena stávající zástavbou. Zm na se týká zejména pozemk
p. . 237/1, 238 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.

· K taxativn  uvedeným po adavk m dle parcelních ísel byly dopln ny, nebo vynechány,
pozemky nutné pro scelení a sjednocení lokalit.

· Zm nou 2.l - bylo upraveno u ploch RZ a BV maximální zastav ní
· Zm nou 2.m - byl e en soulad se stavebním zákonem - týkající se ve ejn  prosp ných staveb a

opat ení.
· V rámci zm ny .2 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni 19.11.2018 v celém

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

10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch

· Návrh zm ny umo uje dopln ní zastav ného území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití
zastav ného území a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.

· Rozvoj je v posledních letech pozitivn  ovlivn n blízkostí Lokte a Sokolova a z toho
vyplývajícího zájmu bydlení.

11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích územních vztah
· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .
· M sto Sokolov má platný Územní plán Sokolov a jeho vydanou Zm nu . 1.
· M sto Loket má platný Územní plán m sta Loket a jeho vydanou Zm nu . 1, 2, 3, 4 a 5.
· M sto Nové Sedlo má platný Územní plán Nové Sedlo.
· Obec Královské Po í í má platný Územní plán Královské Po í í a jeho vydanou Zm nu . 1 a 2.
· Obec T ovice má platný Územní plán T ovice.
· Návrh Zm ny ÚP nekoliduje s územn  plánovací dokumentací sousedních m st.
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12. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání, pop ípad  vyhodnocení souladu
- se schváleným výb rem nejvhodn j í varianty a podmínkami k její úprav  v p ípad  postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
p ípad  postupu podle § 51 odst. 3

- stavebního zákona,  s pokyny k úprav  návrhu územního plánu v p ípad  postupu podle § 54
odst. 3 stavebního

- zákona,  s rozhodnutím o po ízení územního plánu nebo jeho zm ny a o jejím obsahu
v p ípad

- postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
· Schválené zadání pro tuto zm nu územního plánu bylo spln no.
· Návrh e ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených pokyn  schváleného

zadání.

13. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou e eny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení

· Zm na územního plánu neobsahuje zále itosti nadmístního významu, které by nebyly e eny
v ZÚR KK.

14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a
pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

Vyhodnocení d sledk  navrhované zm ny .2 na zem d lský p dní fond dle p ílohy 3
vyhlá ky .13/1994 sb.

Zem d lská p da je hodnocena na základ  bonitovaných p dn  ekologických jednotek  - BPEJ
(455 v R) p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek.

zm na íslo Lokality ZPF
2.a. vodní plocha - nemá vliv na ZPF - nevyhodnocuje se ZPF
2.b. nová lokalita 58
2.c. je v zastav ném území pro bydlení - nevyhodnocuje se ZPF
2.d. ostatní plochy - nevyhodnocuje se ZPF
2.e. zm na funkce u ásti lokality 17 (na 59) a navazující malá nová zastavitelná

plocha - nová lokalita 60
2.f. ostatní plochy - nevyhodnocuje se ZPF
2.g. pouze zm na funkce u ásti lokality 31 (na 61)
2.h. nová lokalita 62
2.i. nová lokalita 63
2.j. ostatní plochy - nevyhodnocuje se ZPF
2.k. je v zastav ném území pro bydlení - nevyhodnocuje se ZPF
2.l. pouze úprava textové ásti
2.m. uvedení do souladu se stavebním zákonem VPS
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TABULKA "VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO E ENÍ NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND" - ZM NA VYU ITÍ

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)íslo

zm ny

íslo
lokality

ZPF
p vodní

/
nové

Zp sob vyu ití plochy
p vodní

/
nové

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Orná
p da Chmelnice Vinice Zahrady Ovocné

sady

Trvalé
travní

porosty
I. II. III. IV. V.

Poznámka

17 plochy dopravní
infrastruktury (DI)

1,12
1,11 0,75 0,09  0,28

0,27 0,82 0,30
0,29

59 plochy bydlení
vesnického (BV) 0,01 0,01 0,012.e

60 plochy bydlení
vesnického (BV) 0,02 0,02 0,02

Zm na
vyu ití

a
nový

zábor 60

31 plochy bydlení
vesnického (BV)

0,25
0,16

0,25
0,16

0,25
0,162.g

61 plochy ob anského vybavení -
komer ního (OK) 0,09 0,09 0,09

Zm na
vyu ití

ZÁBOR ZPF CELKEM 1,39 0,75 0,09 0,55 0,82 0,54 0,03

TABULKA "VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO E ENÍ NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND" - NOVÝ ZÁBOR

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)íslo

zm ny íslo
lokality

ZPF

Zp sob vyu ití plochy
Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Orná
p da Chmelnice Vinice Zahrady Ovocné

sady

Trvalé
travní

porosty
I. II. III. IV. V.

Poznámka

2.b 58 plochy zahrádká ských osad
(RZ) 0,29 0,29  0,16  0,13

2.h 62 plochy bydlení
vesnického (BV) 0,52  0,52 0,50 0,02

2.i 63 plochy bydlení
vesnického (BV) 0,09  0,09 0,09

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,90 0,90 0,59  0,17 0,13
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K novému záboru je navr eno celkem 0,92 ha (0,02 ha viz. tabulka zm na vyu ití - lokalita 60 a
0,90 ha viz. tabulka nový zábor).

Lokalita 58 - umo ní slou it e ené plochy s okolními. Jedná se o dnes zbytkové území ZPF
áste n  navazující na stávající zástavbu a komunikace.

Lokalita 60 - pouze mírn  roz i uje území e ené v platném územním plánu dle stávajících hranic
pozemk ..
Lokalita 62 - e í návaznost na ji  vymezené funk ní plochy bydlení ve správním území m sta
Loket  - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. Vymezená plocha má p ímou vazbu
na komunikaci. Tímto e ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední
území umo ní p irozený rozvoj.
Lokalita 63 - vymezená plocha má p ímou vazbu na komunikaci. Tímto e ením v území nevzniká
nová solitérní plocha a návaznost na sousední území umo ní p irozený rozvoj.

Ze zm n vyplývající zábor zem d lského a lesního p dního fondu v plném rozsahu respektuje
ÚSES  a nedotýká se jeho prvk  a ploch.

Dot ené pozemky PUPFL:
Lesní pozemky nejsou zm nou .2 dot eny.

Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.

Objekty zem d lské prvovýroby:
Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem d lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V území e eném zm nou se nenachází stanovený dobývací prostor ani chrán né lo iskové území.

Ve výkresové ásti zm ny .2 jsou hranice zastav ného území aktualizovány ke dni 19.11.2018.
V celém správním území obce - p vodn  stanovené hranice byly upraveny dle aktuálního stavu.
Do zastav ného území byly nov  zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (p ípadn  jednozna n
k objektu pat í), nebo pozemky, na které je vydáno územní rozhodnutí.
Jedná se o území:
- západní okraj obce Staré Sedlo - v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova - nap . p. . 596/32, 597/1, 582/3,

591/57 a okolní pozemky viz. grafická ást
- jihozápadní okraj obce Staré Sedlo - v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova - nap . p. . 71/2, 71/5 a okolní

pozemky viz. grafická ást
- ji ní okraj obce Staré Sedlo - v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova - nap . p. . 699/26 a okolní pozemky

viz. grafická ást
- východní okraj obce Staré Sedlo - v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova - nap . p. . 658/23, 658/57 a

okolní pozemky viz. grafická ást
- severovýchodní okraj obce Staré Sedlo - v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova - nap . p. . 643/7 a okolní

pozemky viz. grafická ást
V souladu s ustanovením § 58 odst. 3, zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (Stavební zákon), v platném zn ní, se zastav né území vymezuje v územním plánu a

aktualizuje se jeho zm nou.

Záv r
· V návrhu zm ny .2 byly respektovány zásady ochrany zem d lského p dního fondu.
· V míst  navrhované zm ny . 2 ÚP u nového záboru se nachází III., IV. a V.t ída ochrany

zem d lského p dního fondu. Navrhovaná plocha zm ny je e ena v t íd  ochrany, která je pro
zástavbu p ijatelná, nebo vhodná.

· Na základ  rozboru zm ny je mo né konstatovat, e rozsah záboru zem d lského p dního
fondu je p ijatelný.

· Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem d lského
p dního fondu.
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15. Rozhodnutí o námitkách v etn  samostatného od vodn ní
Bude e eno a dopln no a  v dal í fázi zpracování zm ny.

16. Vyhodnocení p ipomínek
Bude e eno a dopln no a  v dal í fázi zpracování zm ny.

17. Srovnávací text s vyzna ením zm n je uveden v samostatné p íloze
Srovnávací text p ilo en v rozsahu návrhu pro zpracování úplného zn ní:

Zm nou je dot ena kapitola A.1. strana 4 :
A.1. Vymezení zastav ného území

Zastav né území je stanoveno ke dni 1.12.2006.
Zastav né území je aktualizováno ke dni 19.11.2018.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:

A.1. - Základní len ní území

Zm nou je dot ena kapitola A.6.5. strana 25 :
A.6.5. Technické vybavení Kanalizace

Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:
a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech

objekt  k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen
k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

c) maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p i em  posuzovaná
konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým
sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu
nadzemních podla í.

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného
pro výstavbu se rozli uje:

a) zastav ná ást pozemku a vodními plochami
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha atd.)

Funk ní  Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BV 30 60 2+p
BV  40   60   2+p

SV  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RS  70   30   1+p
RZ 10 90 1+p
RZ  30   70   1+p

OK  40   40   3+p
OV  40   40   3+p

VD  70   30   2+p
VP  80   20   2
VZ  70   30   2

DO  100     0   1+p

TO  60   10   2

ZH  10   90   1+p
ZS  10   90   1+p



Strana 13 (celkem 14)

P i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st e ní zahrada atd.).

V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do
12m.

Zm nou je dot ena kapitola A.7.1.2 strana 26 :
A.7.1.2 Technické vybavení Kanalizace

W-KA.1. De ová kanalizace
W-KA.2. Spla ková kanalizace
W-KA.3. Výtla ná kanalizace, v etn  erpacích stanic

V-KA.1. De ová kanalizace
V-KA.2. Spla ková kanalizace
W-KA.3.a erpací stanice výtla né kanalizace
V-KA.3.b Výtla ná kanalizace

Zm nou je dot ena kapitola A.7.1.3 strana 26 :
A.7.1.3 Technické vybavení  Vodovod

W-VO.1. Vodovod pitný

V-VO.1. Vodovod pitný

Zm nou je dot ena kapitola A.7.1.4 strana 26 :
A.7.1.4 Technické vybavení  El. energie

W-EL.1.Vedení VN, v etn  trafostanic

W-EL.1. Trafostanice
V-EL.1. Vedení VN

Zm nou je dot ena kapitola A.7.1.5 strana 26-27 :
A.7.1.5 Technické vybavení  Plynovod

W-PL.1.VTL plynovod, v etn  regula ní stanice
W-PL.2.STL plynovod

W-PL.1.a Regula ní stanice plynu
V-PL.1.b VTL plynovod
V-PL.2. STL plynovod

zna ka název katastrální území p edkupní právo pro
W-D.2. Ú elová komunikace  sm r Sokolov, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.3. Obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.4. Obslu ná komunikace v západní ásti Starého Sedla, v etn  souvisejících

k i ovatek
Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-D.5. Obslu ná komunikace ve východní ásti e eného území, v etn
souvisejících k i ovatek

Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-KA.1. De ová kanalizace Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-KA.2. Spla ková kanalizace Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-KA.3. Výtla ná kanalizace, v etn  erpacích stanic Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-VO.1. Vodovod pitný Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-EL.1. Vedení VN, v etn  trafostanic Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-PL.1. VTL plynovod, v etn  regula ní stanice Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-PL.2. STL plynovod Staré Sedlo Obec Staré Sedlo



Strana 14 (celkem 14)

zna ka název katastrální území p edkupní právo pro
W-D.2. Ú elová komunikace  sm r Sokolov, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.3. Obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-D.4. Obslu ná komunikace v západní ásti Starého Sedla, v etn  souvisejících

k i ovatek
Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-D.5. Obslu ná komunikace ve východní ásti e eného území, v etn
souvisejících k i ovatek

Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-KA.3.a erpací stanice výtla né kanalizace Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-EL.1. Trafostanice Staré Sedlo Obec Staré Sedlo
W-PL.1.a Regula ní stanice plynu Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

IV. Grafická ást od vodn ní Zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo

Grafická ást od vodn ní zm ny obsahuje vý ez výkresu:
Koordina ní výkres (západní ást)   M 1:5000
Koordina ní výkres (východní ást)   M 1:5000
Koordina ní výkres (legenda)    M 1:5000
Zábor ZPF a pozemk  PUPFL (západní ást) M 1:5000
Zábor ZPF a pozemk  PUPFL (východní ást) M 1:5000

Pou ení

Proti Zm n  . 2 územního plánu Staré Sedlo vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis ).

.   .
starosta obce     místostarosta obce


