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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) a plochy zem d lsky vyu ívané
p dy - trvalý travní porost
- 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
- byla ukon ena po izovatelem - na základ  projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Staré Sedlo

ást 2.i - se týká zejména pozemk  p. . 646/14 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
- byla ukon ena po izovatelem - na základ  projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Staré Sedlo

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 2019
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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. Vymezení zastav ného území

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

2. Základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Zm nou se nem ní.

3. Urbanistickou koncepci, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní
zelen

Zm nou se nem ní.

4. Koncepci ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování
Zm nou se nem ní.

5. Koncepci uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich
vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu
p ed povodn mi, rekreaci, dobývání lo isek nerostných surovin a podobn

Zm nou se nem ní.

6. Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením p eva ujícího
ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného
vyu ití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín n
p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních
podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich vyu ití)

V kapitole A.6.2.3 se tabulka:
Plochy zahrádká ských osad (RZ)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(RZ) Je ur eno pro plochy zahrádká ských osad.

P ípustné jsou zde dále stavby zahrádká ských chat.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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nahrazuje tabulkou:
Plochy zahrádká ských osad (RZ)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(RZ) Je ur eno pro plochy zahrádká ských osad.

P ípustné jsou zde dále stavby zahrádká ských chat.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

V zastavitelné plo e Východní
pole  je podmínka zachovat
vodní plochy a b ehového
porostu v ji ní ásti pozemku.

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

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



Strana 5 (celkem 36)

7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení, staveb a opat ení k
zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit

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

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

nahrazuje textem:
 V-VO.1.  Vodovod pitný

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

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

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

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

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
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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

8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní
právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn  dal ích údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,

Zm nou se nem ní.

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Zm nou se nem ní.

10. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  grafické ásti
Po et list        6
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

II. 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 . 02/2019, který zahrnuje Zm nu
. 1 ÚP, vydanou dne 25.11.2015 formou opat ení obecné povahy a nabyla ú innosti dne 19.12.2015.

Po ízení Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo podléhá postupu ze stavebního zákona, v etn  jeho
provád cích vyhlá ek, a soulad s tímto postupem zaji uje po izovatel.
O po ízení Zm ny . 2 Územního plán Staré Sedlo (dále jen Zm na ÚP Staré Sedlo ) rozhodlo
Zastupitelstvo obce Staré Sedlo na svém ádném zasedání dne 27. 09. 2018 usnesením . 8/2018.
Na tomto zasedání byl rovn  schválen Miroslav Toncar  jako len zastupitelstva ur ený
pro spolupráci s po izovatelem (dále jen ur ený zastupitel ).

V íjnu zpracoval po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem Obsah Zm ny . 2 ÚP Staré
Sedlo, který dne 05.11.2018 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona obci Staré Sedlo a firm
Markant, pod .j. MUSO/108926/2018/OSÚP/PESO. Zárove  p edal územn  analytické podklady
pro ú ely zpracování Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
( .j. MUSO/109167/2018/OSÚP/JADO).
Zpracovatelem zm ny ÚP Staré Sedlo se stala Projek ní kancelá  Markant - Ing. arch Miroslav Míka.
Ta na základ  schváleného obsahu vypracovala návrh Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo.
V souvislosti s novelou zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon) obec schválila po ízení zm ny ÚP zkráceným postupem usnesením zastupitelstva obce
. 8/2018 ze dne 27.09.2018.

Na základ  tohoto usnesení po izovatel v souladu s § 22 a § 55b stavebního zákona oznámil termín
a místo konání ve ejného projednání zm ny ÚP Staré Sedlo dot eným orgán m, sousedním obcím
a krajskému ú adu dopisem .j. MUSO/1288/2019/OSÚP/PESO ze dne 07.01.2019, ve ejnosti
ve ejnou vyhlá kou .j. MUSO/1263/2019/OSÚP/PESO ze dne 04.01.2019. Toto ve ejné projednání
se konalo dne 25.02.2019 na Obecním ú ad  ve Starém Sedle. Zárove  po izovatel zajistil zve ejn ní
a vystavení návrhu zm ny ÚP Staré Sedlo k ve ejnému nahlédnutí na internetové adrese obce Staré
Sedlo a na internetové adrese m sta Sokolov, a to po celou dobu od oznámení ve ejného projednání
a  do 04.03.2019, tj. 7 dní po konání ve ejného projednání. Ve stejné lh t  bylo umo n no nahlédnutí
do návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo na Obecním ú adu Staré Sedlo a na M stském
ú adu Sokolov.
Po uplynutí lh ty pro podání stanovisek, p ipomínek a námitek, bylo nutné kontaktovat ur eného
zastupitele, p. Toncara, i zpracovatele arch. Míku, kv li po adavk m vyplývajících ze stanoviska
Krajského ú adu Karlovarského kraje  odboru ivotního prost edí a zem d lství, o ochran
zem d lského p dního fondu, ze dne 23.01.2019 pod .j. KK/100/ZZ/19 a dohodnout podmínky pro
úpravu kapitoly vyhodnocení p epokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF .  Tato kapitola
musela být upravena a projednána.  Souhlas se za azením ploch do Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo byl
Krajským ú adem zaslán dne 31.05.2019 pod .j. KK/2682/ZZ/19.
Dne 24.06.2019  pod .j. MUSO/76191/2019/OSÚP/PESO po izovatel zaslal v souladu s § 55b odst.
7 stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných
k návrhu zm ny ÚP Staré Sedlo v em dot ených orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému
orgánu k uplatn ní stanovisek. V echna uplatn ná stanoviska byla souhlasná.
Dne 08. 07. 2019 po izovatel po ádal o vydání stanoviska v souladu s § 55b odst. 4 stavebního
zákona. Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje jako nad ízený správní orgán
územního plánování vydal souhlasné stanovisko pod .j. KK/1266/RR/19 dne 17.07.2019.
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Projektantovi byly zaslány pokyny dne 19. 08. 2019 pod. . j. MUSO/95283/2019/OSÚP/PESO.
Dále po izovatel s ur eným zastupitelem p ezkoumal soulad návrhu dle § 55b odst. 7 odkazující
na § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací
vydanou krajem

· Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací . 1,
2, 3 schválená dne 02.09.2019, nabytí ú innosti dne 01.10.2019. 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. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
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. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se 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 .

· V dosavadním pr b hu po izování návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo nebyl e en ádný rozpor
mezi po izovatelem a dot enými orgány, ani mezi dot enými orgány navzájem.

· Oblasti, kde dot ené orgány z hlediska své p sobnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Zm ny
. 2 Územního plánu Staré Sedlo, byly prov eny a bylo shledáno, e ve ejné zájmy, které tyto

dot ené orgány hájí, jsou v návrhu Zm ny . 2 ÚP respektovány a zohledn ny.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  k návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo

§ 55b odst. 2 stavebního zákona
HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE
Územní odbor Sokolov, Petra Chel ického 1560, 356 01 Sokolov

.j.: HSKV-117-2/2019-SO
Ze dne 08.01.2019
Stanovisko dot eného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích
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p edpis , ve smyslu § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve
zn ní pozd j ích p edpis , posoudil p edlo ený Návrh Zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo
zpracovaný ING. ARCH. Miroslavem Míkou, Mariánské Lázn , ze dne 7. ledna 2019,
.j.:MUSO/1288/2019/OSÚP/PESO a k vý e uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.

Od vodn ní
HZS Karlovarského kraje posouzením Návrhu Zm ny . 1 územního plánu Lomnice dosp l k záv ru, e
p edlo ená územn  plánovací dokumentace spl uje po adavky § 20 vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav
a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.
plk. Mgr. Martin Mula
editel Územního odboru Sokolov

rada
v.z. mjr. Ing. Zden k Koco

· Souhlasné stanovisko

MINISTERSTVO OBRANY R
Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájm  Praha
Tychonova 1, Praha 6, PS  160 01; IDS:hjyaavk
Sp.zn.: 106426/2019-1150-OÚZ-LIT
Ze dne 06.02.2019

Stanovisko k územn  plánovací dokumentaci
Návrh zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo  ve ejné projednání
Odd lení ochrany územních zájm  echy, odboru ochrany územních zájm , sekce nakládání s  majetkem
Ministerstva obrany, v souladu se zmocn ním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona .  222/1999 Sb., o
zaji ování obrany eské republiky, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o zaji ování obrany
R ) a zmocn ním v §175 odst. 1 zákona .183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním ádu

(stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ") a v souladu s Rozkazem
ministra obrany .39/2011  Zabezpe ení výkonu p sobnosti MO ve v cech územního plánování a
stavebního ádu, v platném zn ní, vydává ve  smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm.
b) stavebního zákona stanovisko, jeho  obsah je závazný pro opat ení obecné povahy dle stavebního
zákona.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:

- jev 082a - vymezené území elektronického komunika ního za ízení Ministerstva obrany,
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis . Ve vymezeném
území lze umístit a povolit ve kerou nadzemní výstavbu jen na základ  závazného stanoviska
Ministerstva obrany.

Ministerstvo obrany po aduje respektovat vý e uvedené vymezené území a doplnit je do  textové i
grafické ásti územního plánu Staré Sedlo. ( ást od vodn ní, koordina ní výkres).
Od vodn ní:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zaji ování obrany R a
zmocn ním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdr ení oznámení po izovatele územn
plánovací dokumentace (dále jen ÚPD )vyhodnocení vý e uvedeného návrhu z pozice dot eného
orgánu.
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvo í neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je po adováno ve  ve ejném
zájmu pro zaji t ní obrany a bezpe nosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatn no
v kontinuit  na poskytnuté údaje o území ú adu územního plánování pro zpracování územn
analytických podklad .
Dana Horská
Vrchní referent
Odd lení ochrany územních zájm

· Stanovisku se vyhovuje, bude zapracováno
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú AD
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Sp.zn.: SPU 027629/2019
Ze dne 23.01.2019
Stanovisko k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, jako
v cn  a místn  p íslu ný správní ú ad podle zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu
a o zm n  n kterých souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o  pozemkových
úpravách a pozemkových ú adech a o zm n  zákona . 229/1991 Sb., o úprav  vlastnických vztah  k
p d  a jinému zem d lskému majetku, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen
"zákon . 139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád,
ve zn ní pozd j ích p edpis , posoudil návrh Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo. Po zhodnocení
souladu p edlo eného návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo s po adavky zákona .   139/2002
Sb. vydává Státní pozemkový ú ad podle ust. § 47 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o  územním plánování
a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis , toto stanovisko:
V katastrálním území Staré Sedlo jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ ).
V rámci rozpracovaného návrhu KoPÚ je ji  vypracován, s dot enými orgány státní správy projednán a
zastupitelstvem obce schválen plán spole ných za ízení, který dle § 2 zákona . 139/2002 Sb. slou í jako
neopomenutelný podklad pro územní plánování.
Ve východní ásti návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo dochází ke kolizi se schváleným návrhem plánu
spole ných za ízení (dále jen PSZ ):
1) Nov  vymezená plocha bydlení vesnického (p. . 646/10) je navr ená i v trase dopl kové cesty
DC23 (v PSZ), která je v komplexních pozemkových úpravách nutná pro zp ístupn ní pozemk  nad
silnicí.
2) Ochranný p íkop PR1 (v PSZ) vede ve spodní ásti p es parcelu p. . 661/4. Na této parcele jsou
navr eny plochy zahrádká ských osad. V p ípad , e by obec pozemek prodala a nem la vliv na to,  zda
p íkop bude zasypán, dojde k naru ení tohoto vodohospodá ského opat ení navr eného v KoPÚ.
Dle sd lení zpracovatele KoPÚ je vyhotoven zábor vý e uvedených opat ení PSZ, podle n ho  by mohlo
dojít k up esn ní vymezených ploch. Zpracování KoPÚ v k.ú. Staré Sedlo je smluvn  zaji t no u
zpracovatele GEOREAL spol. s r.o., sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plze , I O 40527514, hlavním
zpracovatelem PSZ je Ing. Ivo Paulus, tel.: 373 733 549, 720 430 358, e-mail: ivo.paulus@georeal.cz Za
ú elem koordinace obou akcí (zpracování KoPÚ a zpracování ÚP nebo  jeho zm n) doporu ujeme
zpracovateli ÚP pr b n  spolupracovat se zpracovatelem KoPÚ.
Ing. Tomá  Valina
vedoucí pobo ky Karlovy Vary
Státní pozemkový ú ad

· Stanovisku se vyhovuje (plocha 2.h se vypou tí, plocha 2.d se upraví dle KoPÚ, bude
zapracováno)

MINISTERSTVO VNITRA R
odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4

.j.: MV- 8889-4/OSM-2019
Ze dne 25.02.2019
Vyjád ení k návrhu zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Ministerstvo vnitra R je dot eným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona .183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ).
V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sd luji, e se v lokalit  Územního plánu Staré Sedlo
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra R ve smyslu §175 odst.1 stavebního zákona.
Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
editel odboru správy majetku

v.z. Mgr. Josef Vodi ka
vedoucí odd lení
vy izuje: Bc. Jarmila Dzubová

· Souhlasné stanovisko
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M STSKÝ Ú AD SOKOLOV
odbor stavební a územního plánování
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

.j.: MUSO/26807/2019/OSÚP/JAST
Ze dne 05.03.2019

Stanovisko k oznámenému ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu STARÉ
SEDLO
M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e,
p íslu ný dle ustanovení § 29 zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných
p edpis , obdr el dne 8. ledna 2019 oznámení termínu ve ejného projednání návrhu Zm ny . 2
Územního plánu STARÉ SEDLO.
K návrhu Zm ny . 2 Územního plánu STARÉ SEDLO není ze strany dot eného orgánu státní
památkové pé e z hlediska zájm  státní památkové pé e námitek. Navr ená zm na . 2 Územního plánu
Staré Sedlo se nedotýká zájm  státní památkové pé e.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové pé e v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987
Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných zm n.
Jana astná
referent odboru stavební a územního plánování

· Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ Ú AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

.j.: KK/100/ZZ/19
Ze dne 23.01.2019

Staré Sedlo  návrh Zm ny . 2 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 07.01.2019
Oznámení o ve ejném projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo a k tomuto vydává
následující stanovisko:

Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek

· Souhlasné stanovisko
Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Ing. Mina íková/229)
K návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo pro ve ejné projednání nemáme p ipomínky. K
návrhu na po ízení Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo vydal Krajský ú ad Karlovarského kraje,
odbor ivotního prost edí a zem d lství jako dot ený orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona .   100/2001
Sb., o posuzování vliv  na ivotní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o
posuzování vliv  na ivotní prost edí), ve zn ní pozd j ích p edpis , stanovisko zn.   4752/ZZ/18 ze dne
31.10.2018 s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv  na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení
p edm tné zm ny územního plánu na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního e ení. Toto
stanovisko z stává i nadále v platnosti.

· Souhlasné stanovisko
Zákon . 224/2015 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.

· Souhlasné stanovisko
Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství dle ustanovení § 48a odst. 2
písm. a) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní
pozd j ích p edpis  uplat uje stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umis uje
rekrea ní a sportovní stavby na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. P edlo ená dokumentace ke Zm n
. 2 Územního plánu Staré Sedlo s vý e uvedeným umis ováním staveb nepo ítá. Bez p ipomínek.

· Souhlasné stanovisko
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Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve
zn ní pozd j ích p edpis , k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování pod .j.
 MUSO/1288/2019/OSÚP/PESO Oznámení ve ejného projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu
Staré Sedlo (dále jen ÚP Staré Sedlo ). Krajský ú ad, jako orgán státní správy na úseku ochrany
zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF ) p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran  ZPF, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o ochran  ZPF ) návrh Zm ny . 2 ÚP
Staré Sedlo posoudil podle zákona o ochran  ZPF a s ohledem na postup k zaji t ní ochrany ZPF p i
zpracování územn  plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P .  13/1994 Sb., kterou se
upravují n které podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn  bylo p ihlédnuto ve
vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 . j.
OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona (dále jen metodický
pokyn ), Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond v územním plánu  ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011.
Posouzení vycházelo z návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo (projektant: Ing. arch. Miroslav Míka, datum
zpracování: zá í 2018) a údaj  katastru nemovitostí. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska krajského
ú adu pod . j. 4825/ZZ/18 ze dne 07.11.2018 a vyjád ení Magistrátu m sta Karlovy Vary, odboru
ivotního prost edí pod . j. MUSO/5548/2019/O P/OLBR ze dne 17.01.2019. V souladu s  ustanovením

§ 17a písm. a) zákona o ochran  ZPF, uplat uje krajský ú ad k návrhu ÚP Staré Sedlo, podle § 5 odst. 2
zákona o ochran  ZPF, následující stanovisko.
 1. Lokality, které jsou v návrhu zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo e eny zcela bez nároku na zábor ZPF. Jedná
se o lokality .: 2.a, 2.d, 2.j.
2. Lokality pro funkci bydlení a lokality do 2000 m2, které se dle metodického doporu ení Odboru
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a p dního prost edí M P Vyhodnocení
p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF v územním plánu, které se v zastav ném území z
hlediska ochrany ZPF nevyhodnocují. Jedná se o lokality .: 2.c, 2.k.
3. Zm nou . 2 ÚP Staré Sedlo do lo k aktualizaci hranice zastav ného území (dále jen HZÚ ) podle §
58 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve  zn ní
pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ). Krajský ú ad s vymezením HZÚ nesouhlasí. Krajský
ú ad po aduje doplnit k aktualizaci HZÚ do textové ásti návrhu zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo od vodn ní
ve smyslu §§ 2 a 58 stavebního zákona.
4. K jednotlivým navrhovaným lokalitám záboru ZPF:
Lokalita 2.e.  59, 60
Je zde navrhován zábor 0,03 ha pro funkci plocha bydlení venkovské za azené do III. a V. t ídy ochrany.
Krajský ú ad s vymezením lokality nesouhlasí. V návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo není uvedeno
takové od vodn ní, které by prokazovalo nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona a
ochran  ZPF.
Lokalita 2.g.  61
Je zde navrhován zábor 0,16 ha zem d lské p dy pro plocha ob anského vybavení za azené do IV. t ídy
ochrany. Krajský ú ad s vymezením lokality nesouhlasí. V návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo není
uvedeno ádné od vodn ní vy smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran  ZPF.
Lokalita . 2.b.  58
Je zde navrhován zábor 0,29 ha zem d lské p dy pro funkci plocha zahrádká ských osad za azené do  IV.
a V. t ídy ochrany. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí. Lokalita je vymezena v souladu se
zásadami plo né ochrany ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochran  ZPF.
Lokalita . 2.h.  62
Je zde navrhován zábor 0,52 ha zem d lské p dy pro funkci bydlení vesnické za azené do III. a IV. t ídy
ochrany. Krajský ú ad s vymezením lokality nesouhlasí. Lokalita není vymezena v souladu s  plo nými
zásadami ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o ochran  ZPF. Dále není v návrhu Zm ny . 2 ÚP
Staré Sedlo uvedeno od vodn ní nezbytnosti vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran
ZPF.
Lokalita . 2.i.  63
Je zde navrhován zábor 0,09 ha zem d lské p dy pro funkci plocha bydlení venkovského za azené do
III. t ídy ochrany. Krajský ú ad s vymezením lokality nesouhlasí. Lokalita není vymezena v  souladu s
plo nými zásadami ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o ochran  ZPF. Dále není v  návrhu
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Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo uvedeno od vodn ní nezbytnosti vymezení lokality ve smyslu §  4 odst. 2
zákona o ochran  ZPF.
Upozorn ní: Dle § 5 odst. 1 zákona o ochran  ZPF, jsou po izovatelé a projektanti územn  plánovací
dokumentace a územn  plánovacích podklad  povinni ídit se zásadami ochrany ZPF (§4 zákona o
ochran  ZPF), navrhnout a zd vodnit takové e ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem
chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í. P itom musí vyhodnotit p edpokládané d sledky
navrhovaného e ení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným mo ným e ením. Stanovisko podle §  5
odst. 2 zákona o ochran  ZPF se vydává podle ásti IV. Zákona . 500/2004 Sb., správního ádu. V
p ípad  zm ny rozsahu záboru zem d lské p dy (roz í ení na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF a znovu po ádat krajský ú ad o
dopln ní stanoviska.

· Nesouhlasné stanovisko, nahrazeno novým  stanoviskem .j. KK/2682/ZZ/19

Odpadové hospodá ství (Bc. Mrázová/720)
Bez p ipomínek

· Souhlasné stanovisko

Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.

· Souhlasné stanovisko

Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodá ství daných ust. § 107 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o  vodách a
o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vodoprávním ú adem p íslu ným
k uplatn ní stanoviska k územním plán m obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v p ípad
územního plánu obce Staré Sedlo M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí. Vzhledem k vý e
uvedenému pouze upozor ujeme na následující skute nosti: Plochy, které jsou p edm tem návrhu zm ny
. 2 územního plánu Staré Sedlo, se nachází mimo stanovená záplavové území vodního toku  eky Oh e.

Tém  v echny plochy se nacházejí v p ispívajících plochách definovaných studií Riziková území p i
extrémních p ívalových srá kách  (viz. http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/), ádná z ploch
v ak není v blízkosti kritického bodu, tudí  se zde nep edpokládá ohro ení povodní z p ívalových srá ek.
Navrhované plochy pro bydlení jsou v dosahu vodovodní a kanaliza ní sít  m sta, je  je evidována v
Plánu rozvoje vodovod  a  kanalizací Karlovarského kraje.

· Není p íslu ným dot eným orgánem

M STSKÝ Ú AD SOKOLOV
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

.j.: MUSO/2570/2019/O P/JIRY
Ze dne 01.03.2019

Návrh Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Dne 08. 01. 2019 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o souhrnné vyjád ení
k vý e uvedenému návrhu. K návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo vydává odbor ivotního
prost edí M stského ú adu Sokolov následující vyjád ení:

Vyjád ení z hlediska nakládání s odpady (zákon . 185/2001 Sb.)

(Ing. Jitka krabalová)

Jako orgán ve ejné správy v odpadovém hospodá ství p íslu ný dle § 79odst. 1 písm. j) zákona .
 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dal ích zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  nemáme
k návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo p ipomínky, netýká se odpadového hospodá ství.

· Souhlasné stanovisko
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Vyjád ení z hlediska ochrany ovzdu í (zákon . 201/2012 Sb.)

(Ing. Jitka krabalová)

P íslu ným orgánem ochrany ovzdu í k uplatn ní stanoviska k územním plán m obcí je dle § 11 odst.
2 zákona . 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu í Krajský ú ad Karlovarského kraje.

· Není p íslu ným dot eným orgánem

Vyjád ení z hlediska ochrany p írody a krajiny (zákon . 114/1992 Sb.)

(Ing. Linda Tomeszová)

Jako orgán ochrany p írody p íslu ný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z
hlediska p enesené p sobnosti obecních ú ad , pov ených ú ad  a obecního ú adu obce s  roz í enou
p sobností máme k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo následující p ipomínku:

Plocha ozna ená jako 2.f. má v sou asné dob  p írodní charakter (t eba e se jedná o plochu, na které
vznikla rozsáhlá erná skládka). Orgán ochrany p írody po aduje uvést jako podmínku nov
navr eného vyu ití pozemku zachování vodní plochy a b ehového porostu v ji ní ásti pozemku.

· Souhlasné stanovisko s p ipomínkou (doplníme do text. i graf. ásti ÚP), bude zapracováno

Vyjád ení z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)

(Ing. Jitka krabalová)

P íslu ným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska dle § 5 odst. 2
zákona . 334/1992 o ochran  ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí
a zem d lství.

· Není p íslu ným dot eným orgánem

Vyjád ení z hlediska státní správy les  (zákon . 289/1995 Sb.)

(Ing. Jana Musilová)

Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a  o
zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k
územním plán m z hlediska p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností s
návrhem Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo souhlasíme za p edpokladu dodr ení následující
podmínky týkající se zm ny 2.h - plochy bydlení vesnického ( BV ) na p. . 646/10 k.ú. Staré Sedlo u
Sokolova:

Bude dodr eno ochranné pásmo 30 metr  od okraje lesních pozemk  parc. . 776/13, 776/16, 776/17
k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, kde nebudou umis ovány ádné trvalé stavby a objekty. Umíst ní
oplocení v této zón  lze tolerovat za p edpokladu, e majitel nemovitosti nebude po adovat náhradu
kody od vlastník  lesa zp sobené mu hospoda ením na lesním pozemku nebo náhodným pádem
d evin i v tví z lesního porostu.

· Souhlasné stanovisko s podmínkou (plocha 2.h se vypou tí)

Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)

(Bc. Kate ina Brandlová)

Jako správní orgán p íslu ný k uplatn ní stanoviska dle § 106 odst. 2 zákona . 254/201 Sb. o vodách
nemáme k návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo p ipomínky.

· Souhlasné stanovisko
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MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ
Odbor výkonu státní správy IV
B lehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem

.j.: MZP/2019/530/18
Ze dne 23.1.2019

V c: Stanovisko k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV obdr elo dne 7.1.2019 od  M stského
ú adu Sokolov oznámení (v souladu s § 55b zákona . 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním
ádu) o projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo se ádostí o stanovisko. Zákonné

zmocn ní Ministerstva ivotního prost edí vyjad ovat se k ÚPD vyplývá z po adavk  § 55b odst. 2
stavebního zákona . 183/2006 Sb., z  po adavk  § 15 odst. 2 horního zákona . 44/1988, konkrétn  z
t ch jeho ástí, které se  vztahují k ochran  a vyu ití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona .
62/1988 o  geologických pracích. Oprávn nost t chto po adavk  a povinnost orgán  územního plánování
a zpracovatel  ÚPD ídit se jimi v p íslu né územn  plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1
horního zákona . 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona . 62/1988 o  geologických pracích.
K vý e uvedenému návrhu Zm ny . 2 zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních lo isek nerostných surovin a horninového prost edí Ministerstvo
ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV upozor uje na výskyt poddolovaných území: Staré

Sedlo u Sokolova 1 . 338, Staré Sedlo u Sokolova 2 . 5238 a schváleného prognózního zdroje
nevyhrazených nerost  (plocha): Staré Sedlo u Sokolova .  9362100 (viz. www.geofond.cz  mapové
aplikace GS  údaje o území).
Ing. Tomá  Soper
zástupce editele odboru výkonu
státní správy IV

· Souhlasné stanovisko
· V ÚP bude respektováno v text. i graf. ásti vyzna ení poddolovaného území .338, .5238 a

schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerost  . 9362100

OBVODNÍ BÁ SKÝ Ú AD PRO ÚZEMÍ KRAJE KARLOVARSKÉHO
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov

.j.: SBS/00639/2019/OBÚ-08
Ze dne 26.02.2019

Stanovisko k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 7. 1. 2019 Va e oznámení o konání
vý e uvedeného jednání dne 25. 2. 2019. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití
nerostného bohatství, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen horní zákon ), uplat ují Ministerstvo
ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady stanoviska k územním

plán m a k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn  plánovací
dokumentace povinni p i územn  plánovací innosti vycházet z podklad  o zji t ných a p edpokládaných
výhradních lo iskách poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom
postupují podle zvlá tních p edpis  a jsou povinni navrhovat e ení, která jsou z hlediska ochrany a
vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského, jako dot ený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2
horního zákona, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon ), souhlasné stanovisko k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo dle § 55b stavebního zákona.
OD VODN NÍ
Obvodní bá ský ú ad jako dot ený orgán p i po ízení územního plánu vyhodnotil p edlo ený návrh
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z hlediska
ochrany a vyu ití nerostného bohatství. Plochy dot ené p edm tným návrhem zm ny územního plánu le í
mimo zji t ná lo iska nerost . Na základ  tohoto vyhodnocení s p edlo eným návrhem souhlasí.
Ing. Ji í Ma ek
p edseda ú adu

· souhlasné stanovisko
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MINISTERSTVO PR MYSLU A OBCHODU
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1

.j.: MPO 2153/2019
Ze dne: 19.3.2019

V c: Zm na . 2 územního plánu Staré Sedlo  ve ejné projednání
ZÁVAZNÁ ÁST
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplat uje podle ustanovení § 55 stavebního zákona
k vý e uvedené územn  plánovací dokumentaci p ipomínky. S projednanou zprávou souhlasíme.
OD VODN NÍ
Na území obce nejsou výhradní lo iska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerost . Lo isko
nevyhrazeného nerostu Staré Sedlo u Sokolova je ve smyslu § 7 horního zákona sou ástí pozemku.
Ing. Zby ek Sochor, Ph.D.
editel odboru hornictví

· souhlasné stanovisko

KRAJSKÝÚ AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

.j.: KK/2682/ZZ/19
Ze dne 31.05.2019

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu,
ve zn ní pozd j ích p edpis , k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování pod  .j.
MUSO/64183/2019/OSÚP/PESO ádost o zm nu stanoviska k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré
Sedlo (dále jen ÚP Staré Sedlo ). Krajský ú ad, jako orgán státní správy na úseku ochrany zem d lského
p dního fondu (dále jen ZPF ) p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona .  334/1992 Sb., o ochran
ZPF, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o ochran  ZPF ) ádost posoudil podle zákona o
ochran  ZPF a s ohledem na postup k zaji t ní ochrany ZPF p i zpracování územn  plánovací
dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany
ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn  bylo p ihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému
pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 .  j.  OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze
zem d lského p dního fondu podle zákona (dále jen metodický pokyn ), Metodickému doporu ení z
ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní

fond v územním plánu  ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011. Posouzení vycházelo z návrhu Zm ny . 2 ÚP
Staré Sedlo (zpracovatel: Ing. Arch. Miroslav Míka, datum: zá í 2018) a údaj  katastru nemovitostí. Dále
posouzení vycházelo ze stanoviska krajského ú adu pod . j. KK/100/ZZ/19 ze dne 23.01.2019. V souladu
s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochran  ZPF, uplat uje krajský ú ad k návrhu Zm ny . 2 ÚP
Staré Sedlo, podle § 5 odst. 2 zákona o ochran  ZPF, následující stanovisko.
1. Zm nou . 2 ÚP Staré Sedlo do lo k aktualizaci hranice zastav ného území (dále jen HZÚ ) podle §
58 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ). Krajský ú ad ve svém stanovisku pod .j. KK/100/ZZ/19
ze dne 23.01.2019 s vymezením HZÚ nesouhlasil a po adoval doplnit k aktualizaci HZÚ do textové ásti
návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo od vodn ní ve smyslu §§ 2 a 58 stavebního zákona. V grafické ásti
návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo je navr ena aktualizace HZÚ ke dni 19.11.2018. Nyní je v návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo dopln no od vodn ní vymezení HZÚ. Krajský ú ad s vymezením HZÚ ke
dni 19.11.2018 souhlasí.
2. K jednotlivým lokalitám záboru ZPF:
Lokalita . 2.e  59, 60  plocha bydlení venkovské
Je zde navrhován zábor 0,03 ha zem d lské p dy za azené do III. A V. t ídy ochrany. Krajský ú ad
s vymezením lokality nesouhlasil ve svém stanovisku pod .j. KK/100/ZZ/19 ze dne 23.01.2019
a po adoval doplnit uvést v návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo takové od vodn ní, které by prokazovalo
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nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákon o ochran  ZPF. Nyní je v návrhu Zm ny . 2
ÚP Staré Sedlo dopln no od vodn ní vymezení lokality. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí.
Lokalita . 2.g.  61  plocha ob anského vybavení
Je zde navrhován zábor 0,16 ha zem d lské p dy za azené do IV. T ídy ochrany. Krajský ú ad
s vymezením lokality nesouhlasil ve svém stanovisku pod .j. KK/100/ZZ/19 ze dne 23.01.2019
a po adoval do návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo doplnit takové od vodn ní, které by prokazovalo
nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran  ZPF. Nyní je v návrhu Zm ny .  2
ÚP Staré Sedlo dopln no od vodn ní vymezení lokality. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí.
Lokalita . 2.h.  62  plocha bydlení venkovské
Je zde navrhován zábor 0,52 ha zem d lské p dy za azené do III. a IV. t ídy ochrany. Krajský ú ad
s vymezením lokality nesouhlasil ve svém stanovisku pod .j. KK/100/ZZ/19 ze dne 23.01.2019
a po adoval do návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo doplnit takové od vodn ní, které by prokazovalo
nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran  ZPF. Nyní je lokalita z návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo vypu t na. Krajský ú ad nemá k vypu t ní lokality ádné námitky.
Lokalita . 2.i.  63  plocha bydlení venkovské
Je zde navrhován zábor 0,09 ha zem d lské p dy za azené do III. t ídy ochrany. Krajský ú ad
s vymezením lokality nesouhlasil ve svém stanovisku pod .j. KK/100/ZZ/19 ze dne 23.01.2019
a po adoval do návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo doplnit takové od vodn ní, které by prokazovalo
nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran  ZPF. Nyní je lokalita z návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo vypu t na. Krajský ú ad nemá k vypu t ní lokality ádné p ipomínky.
Dále je v návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo uvedeno následující:
Kompenzace:
P vodní vým ra navrhovaného odn tí se sni uje zru ením ásti p vodní lokality ZPF 16. Ke kompenzaci
je navr eno celkem 0,32 ha. Ke sní ení dojde díky navrácení ásti n kterých parcel p vodní lokality 16
zp t na plochy zem d lské  orná p da a tudí  zru ením jejich zastavitelnosti. Toto zmen ení je
realizováno ve t íd  ochrany III a IV jako kompenzace. Jedná se o plochy dle platného územního plánu
navr ené pro bydlení vesnické, ale toto území je dlouhodob  nevyu ívané.
Krajský ú ad nemá k navrácení lokality do ploch zem d lských ádné p ipomínky.
Upozorn ní: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran  ZPF se vydává podle ásti IV. Zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu. V p ípad  zm ny rozsahu záboru zem d lské p dy (roz í ení

na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
ZPF a znovu po ádat krajský ú ad o dopln ní stanoviska.
v z. Ing. Ji í Ra ka
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

· Souhlasné stanovisko

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  k návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo § 55b odst. 4 stavebního zákona

KRAJSKÝ Ú AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,

.j.:KK/1266/RR/19
Ze dne: 17. 7. 2019
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 55b odst. 4
stavebního zákona - návrh Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také krajský ú ad ), obdr el dne 8.
7. 2019 ádost o stanovisko k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo (dále jen Zm na ÚP ).

ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, který po izuje Zm nu ÚP v
souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ).
K ádosti byl p ilo en opis stanovisek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP dle § 55b odst. 2 stavebního
zákona. Námitky a p ipomínky uplatn né k návrhu Zm ny ÚP byly krajskému ú adu zaslány dne 25. 6.
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2019 spolu s ádostí o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek dle
§ 53 odst. 1 stavebního zákona.
Zám r na po ízení a obsah Zm ny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Staré Sedlo dne 27. 9. 2018.
Návrh Zm ny ÚP zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, v zá í 2018 (textová ást) a
v listopadu 2018 (grafická ást). Návrh Zm ny ÚP byl krajskému ú adu p edán dne 4. 1. 2019. Zm na ÚP
je po izována zkráceným postupem. Ve ejné projednání návrhu Zm ny ÚP se konalo dne 25. 2. 2019.
Návrh Zm ny ÚP e í zejména:
- aktualizaci zastav ného území ke dni 19. 11. 2018,
- zm nu vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití (zm ny ozna eny ást 2.a  a  ást
2.k )
- zm nu maximálního zastav ní u ploch s rozdílným zp sobem vyu ití RZ a BV
(zm na ozna ena  ást 2.l ),
- úpravu ve ejn  prosp ných staveb a opat ení (zm na ozna ena ást 2.m ).

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní
orgán územního plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd j ích p edpis , a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 55b odst. 4 stavebního
zákona vydává k návrhu Zm ny ÚP stanovisko:
1/ Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP z hlediska zaji t ní koordinace vyu ívání území s ohledem
na ir í územní vztahy:
Návrh Zm ny ÚP nemá vazby na území sousedních obcí.
2/ Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní
Aktualizace . 1 (dále jen PÚR R ):
Z PÚR R pro správní území obce Staré Sedlo vyplývá:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zaji t ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary. Návrh Zm ny ÚP není v rozporu s PÚR R.
3/ Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami
územního rozvoje Karlovarského kraje, ve zn ní Aktualizace . 1 (dále jen ZÚR KK ):
Ze ZÚR KK pro území e ené Zm nou ÚP vyplývá:
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zaji t ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 Karlovy Vary,
- vymezení rozvojové plochy pro ekonomické aktivity [3] Pr myslová zóna Sokolov  Staré Sedlo,
- vymezení ploch a koridor  ÚSES  NK40(MB), NK40(V), RK20116,
- vymezení oblasti vlastních krajin Podkru noho í a Chebska (B) s vlastní krajinou Sokolovská pánev
(B.3) a Karlovarsko  sever (B.4) a oblasti vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s
vlastní krajinou Slavkovský les  sever (C.3). Návrh Zm ny ÚP není v rozporu se ZÚR KK.
Vzhledem k tomu, e stanovisko neobsahuje upozorn ní na nedostatky z hlediska zaji t ní koordinace
vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu
s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, lze v ízení o Zm n  ÚP pokra ovat.
P ipomínky uplatn né na základ  § 171 stavebního zákona  ustanovení o státním dozoru ve v cech
územního plánování:
1/ Textová a grafická ást návrhu Zm ny ÚP v ásti zm n ve ejn  prosp ných staveb si vzájemn
rozporuje. Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a asanací (C.1) grafické ásti návrhu Zm ny ÚP:
- obsahuje ve ejn  prosp né stavby, které se zm nou ÚP nem ní (nap . W-D.2., W-D.3., W-D.4., W-
D.5.),
- neobsahuje ve ejn  prosp né stavby, které se zm nou ÚP m ní (nap . V-EL.1., WKA. 3.a, V-KA.3.b,
W PL.1.a, V-PL.1.b),
- popisky jednotlivých ve ejn  prosp ných staveb jsou rozdílné od legendy a rozdílné od textové ásti
návrhu Zm ny ÚP, nebo zcela chybí. Po adujeme tento vnit ní nesoulad dokumentace odstranit.
2/ Návrh Zm ny ÚP vymezuje novou zastavitelnou plochu zahrádká ských osad (RZ)  ozna ena jako

ást 2.f . Upozor ujeme, e platný ÚP v místech zm ny ÚP ást 2.f  vymezuje ve ejn  prosp nou
stavbu W-D.3 obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek. Tento st et
po adujeme v návrhu Zm ny ÚP vy e it.
3/ Po adujeme upravit kapitolu 12. textové ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP. Zm na ÚP se po izuje
zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Staré Sedlo dne 27. 9. 2018
usnesením . 8/2018 schválilo obsah Zm ny ÚP. Kapitola 12. textové ásti od vodn ní návrhu Zm ny
ÚP má dle P ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb. obsahovat vyhodnocení spln ní po adavk  obsa ených
v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu zm ny územního plánu po izované zkráceným postupem.
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4/ Koordina ní výkres (východní ást) a koordina ní výkres (západní ást) od vodn ní návrhu Zm ny ÚP
jsou zpracovány jako vý ezy z úplného zn ní územního plánu. Dle § 55 odst. 6 stavebního zákona se
zm na územního plánu v etn  zkráceného postupu po izování zm ny zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu m n ných ástí, tj. ve výroku zm ny územního plánu se m n né ásti jev  zakreslí do istého
mapového podkladu (katastrální mapy), pro grafickou ást od vodn ní zm ny územního plánu m e být
pou ita ernobílá kopie výkresu z p vodního územního plánu nebo kopie, ve které jsou barvy výrazn
potla eny tak, aby z stalo
z ejmé, co se m ní. Koordina ní výkresy po adujeme takto upravit a doplnit o aktuální limity vyu ití
území.
5/ Upozor ujeme, e Zm na ÚP a úplné zn ní po vydání Zm ny ÚP bude dle § 20a stavebního zákona
vyhotovena rovn  v elektronické verzi ve strojov  itelném formátu. Dle § 165 odst. 1 stavebního
zákona se úplné zn ní po vydání Zm ny ÚP poskytuje krajskému ú adu rovn  v elektronické verzi
ve strojov  itelném formátu.
V souvislosti s tím odkazujeme na metodickou informaci krajského ú adu Elektronická verze ve strojov
itelném formátu a p edávání územn  plánovací dokumentace a úplného zn ní Krajskému ú adu

Karlovarského kraje , která upravuje rozsah, formu a zp sob p edání dokumentace krajskému ú adu.
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem: http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/18_08_03_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pd
f
nebo cesta na tuté  stránku: www.kr-karlovarsky.cz  Rozvoj regionu a územní plánování Územní
plánování  Metodika pro po izovatele a obce.

S pozdravem
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje

· Souhlasné stanovisko, p ipomínky budou zapracovány -body 1,3,4,5 (bod 2. e en zm nou . 1)

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  k návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo § 55b odst. 7 stavebního zákona

KRAJSKÁ HYGIENCKÁ STANICE
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

.j.: KHSKV 7121/2019/HOK/Nov
Ze dne: 26.06.2019
Staré Sedlo, návrh Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01
Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21
Karlovy Vary (dále jen KHS KK ) jako orgán ochrany ve ejného zdraví p íslu ný podle § 77 odst. 1 a §
82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon ), podle § 4 odst. 2 zákona .
 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , a
podle § 149 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis , na základ  ádosti
po izovatele ze dne 25.06.2019 ve v ci vý e uvedené zm ny územního plánu a k ní p ipojenému návrhu
rozhodnutí o námitce, která byla uplatn na v rámci ve ejného projednání vydává toto:
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
KHS KK po posouzení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis  v oblasti ochrany ve ejného
zdraví s p edlo eným rozhodnutím o námitce uplatn né v rámci ve ejného projednání návrhu Zm ny . 2
Územního plánu Staré Sedlo
souhlasí.
Od vodn ní:
Uplatn ny byly dv  námitky (pouze o jedné bylo rozhodnuto, o druhé se nerozhoduje) viz p íloha ádosti.
Po izovatel územního plánu se rozhodl námitce . 1 vyhov t a plochu 2. h vypustil. Sou asn  byla
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uplatn na jedna p ipomínka, kterou po izovatel nevyhodnocoval. Uvedené záv ry nejsou v rozporu se
zájmy chrán nými orgánem ochrany ve ejného zdraví, a proto KHS KK nemá k rozhodnutí p ipomínky.
Ing. Edita Novotná
editelka odboru hygieny obecné a komunální

Kopie
KHS KK  odd lení hygieny obecné a komunální Sokolov

· Souhlasné stanovisko

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE
Územní odbor Sokolov, Petra Chel ického 1560, 356 01 Sokolov

.j.: HSKV-1851-2/2019-SO
Ze dne 1.07.2019

Stanovisko dot eného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
Vy izuje za HZS: mjr. Ing. Zden k Koco, tel.: 950381152 fax: 950381102, e-mail:
zdenek.koco@kvk.izscr.cz
Název dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny .
2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání
Místo: obec Staré Sedlo
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov
Druh dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu zm ny
územního plánu obce po ve ejném projednání
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona .
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích
p edpis , ve smyslu § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve
zn ní pozd j ích p edpis , posoudil p edlo ený Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
p ipomínek k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání po izovatele
M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování ze dne 24. ervna 2019,
.j.:MUSO/76191/2019/OSÚP/PESO a k vý e uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.
Od vodn ní
HZS Karlovarského kraje posouzením p edlo eného Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání,
dosp l k záv ru, e p edlo ená územn  plánovací dokumentace není v rozporu s po adavky § 20
vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.
plk. Mgr. Martin Mula
editel Územního odboru Sokolov

rada
v.z. mjr. Ing. Zden k Koco

· Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝÚ AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

.j.: KK/3163/ZZ/19//KK46259/19
Ze dne 1.07.2019
STARÉ SEDLO  návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 25.06.2019

ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání a k tomuto vydává následující
vyjád ení:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek.
Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Bc. Soukupová / 503)
K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2
Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání nemáme p ipomínky. K návrhu na po ízení
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Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo vydal Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního
prost edí a zem d lství jako dot ený orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv  na ivotní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na ivotní
prost edí), ve zn ní pozd j ích p edpis , stanovisko zn. 4752/ZZ/18 ze dne 31. 10. 2018 s tím, e nemá
z hlediska posuzování vliv  na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení p edm tné zm ny územního
plánu na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního e ení. Toto stanovisko z stává i nadále v
platnosti.
Zákon . 224/2015 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ochrana lesního p dního fondu a státní správa lesního hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Nadále platí stanovisko vydané Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem ivotního prost edí
a zem d lství jako orgánem státní správy les : . j. KK/100/ZZ/19 ze dne 23.01.2019.
Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní
pozd j ích p edpis , k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování pod .j.
MUSO/76191/2019/OSÚP/PESO ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu
vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo (dále jen ÚP Staré Sedlo ).
Krajský ú ad, jako orgán státní správy na úseku ochrany zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF )
p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona . 334/1992 Sb., o ochran  ZPF, ve zn ní pozd j ích p edpis
(dále jen zákon o ochran  ZPF ) návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k
návrhu Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo posoudil podle zákona o ochran  ZPF a s ohledem na postup k
zaji t ní ochrany ZPF p i zpracování územn  plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P .
13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn  bylo
p ihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne
01.10.1996 . j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze zem d lského p dního fondu podle zákona (dále jen
metodický pokyn ), Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných
d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond v územním plánu  ve v stníku M P . 8-9/zá í
2011.
Posouzení vycházelo z návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo. V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochran  ZPF, uplat uje
krajský ú ad k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2
ÚP Staré Sedlo, podle § 5 odst. 2 zákona o ochran  ZPF, následující stanovisko.
Krajský ú ad nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo ádné p ipomínky.
Upozorn ní: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran  ZPF se vydává podle ásti IV. zákona .
500/2004 Sb., správního ádu.
Odpadové hospodá ství (Bc. Mrázová/720)
Bez p ipomínek.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodá ství daných ustanovením § 107 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o
vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vodoprávním ú adem
p íslu ným k uplatn ní stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plán m obcí a pov ených
obcí. Tím je v souladu s ustanovením § 106 vodního zákona v p ípad  územního plánu obce Staré Sedlo
M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

· Souhlasné stanovisko
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M STSKÝ Ú AD SOKOLOV
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

.j.: MUSO/76477/2019/O P/JIRY
Ze dne 16.07.2019
SOUHRNNÉ VYJÁD ENÍ
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2 Územního

plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání
Dne 25.06.2019 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o souhrnné vyjád ení
k vý e uvedenému návrhu. K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo vydává odbor ivotního prost edí M stského ú adu Sokolov
následující vyjád ení:
Vyjád ení z hlediska nakládání s odpady (zákon . 185/2001 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Bez p ipomínek, námitky se netýkají odpadového hospodá ství.
Vyjád ení z hlediska ochrany ovzdu í (zákon . 201/2012 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
P íslu ným orgánem ochrany ovzdu í k uplatn ní stanoviska k územním plán m obcí je dle § 11 odst. 2
zákona . 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu í Krajský ú ad Karlovarského kraje.
Vyjád ení z hlediska ochrany p írody a krajiny (zákon . 114/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Bez p ipomínek.
Vyjád ení z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
P íslu ným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona
. 334/1992 o ochran  ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství.

Vyjád ení z hlediska státní správy les  (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Bez p ipomínek, námitky se netýkají zájm  chrán ných lesním zákonem.
Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)
(Bc. Kate ina Brandlová, tel. +420 354228 178)
Jako správní orgán p íslu ný k uplatn ní stanoviska dle § 106 odst. 2 zákona . 254/201 Sb. o vodách
nemáme k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2
Územního plánu Staré Sedlo p ipomínky.
Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí

· Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ Ú AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,

.j.:KK/1244/RR/19
Ze dne: 17. 7. 2019
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 55b odst. 7 stavebního zákona
v návaznosti na § 53 odst. 1 stavebního zákona - návrh Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 25. 6. 2019 ádost
o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo (dále jen Zm na ÚP ). ádost zaslal M stský ú ad Sokolov,
odbor stavební a územního plánování, který po izuje Zm nu ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis
(dále jen stavební zákon ). K ádosti byl p edlo en Návrh rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení
p ipomínek.
Zám r na po ízení a obsah Zm ny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Staré Sedlo dne 27. 9. 2018.
Návrh Zm ny ÚP zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, v zá í 2018 (textová ást) a
v listopadu 2018 (grafická ást). Zm na ÚP je po izována zkráceným postupem. Ve ejné projednání
návrhu Zm ny ÚP se konalo dne 25. 2. 2019.



Strana 23 (celkem 36)

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán územního
plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích
p edpis , a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona v
návaznosti na § 53 odst. 1 stavebního zákona vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP stanovisko:
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP z
hlediska zaji t ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem nemáme p ipomínek.
Za státní dozor ve v cech územního plánování dle § 171 stavebního zákona po adujeme návrh rozhodnutí
o námitkách doplnit o od vodn ní rozhodnutí o námitkách. I p esto, e bylo námitce vyhov no a
p edm tná plocha se vypou tí, musí být v od vodn ní rozhodnutí o námitce z ejmé, z jakých d vod  bylo
námitce vyhov no.
S pozdravem
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje

· Souhlasné stanovisko, od vodn ní dopln no

KRAJSKÝ Ú AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,

.j.: KK/1828/RR/19
Ze dne: 17. 7. 2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 25.06.2019

ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis , (dále jen ,,stavební
zákon ), v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 stavebního zákona.
K zaslané zm n  nemá odbor dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Karlovarského kraje,
jako p íslu ný orgán z hlediska e ení silnic II. a III. t ídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona .
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, p ipomínky.
Mgr. Vladimír Malý
Vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství

· Souhlasné stanovisko

STÁTNÍ POZEMKOVÝ Ú AD
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Sp.zn.: SPU 294212/2019/129/Kal
Ze dne 23.07.2019
Stanovisko
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2
Územního plánu Staré Sedlo
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, posoudil
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu
Staré Sedlo jako v cn  a místn  p íslu ný správní ú ad podle zákona . 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém ú adu a o zm n  n kterých souvisejících zákon  a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech a o zm n  zákona . 229/1991 Sb., o úprav
vlastnických vztah  k p d  a jinému zem d lskému majetku, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen
zákon ). K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2

Územního plánu Staré Sedlo sd luje Pobo ka Karlovy Vary následující:
V katastrálním území Staré Sedlo jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ ).
V rámci rozpracovaného návrhu KoPÚ je ji  vypracován, s dot enými orgány státní správy projednán a
zastupitelstvem obce schválen plán spole ných za ízení, který dle § 2 zákona . 139/2002 Sb. slou í jako
neopomenutelný podklad pro územní plánování.
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Ná  ú ad vydal stanovisko k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo .j.
SPU 027629/2019 ze dne 23.1.2019, které je nadále platné a ve kterém jsme upozor ovali na kolizi
návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo se schváleným návrhem plánu spole ných za ízení.
V p ípad , e p ipomínky obsa ené v na em vý e uvedeném stanovisku budou e eny v dal í etap
zpracování návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo, s p edlo eným návrhem rozhodnutí
o námitkách a návrhem vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo
souhlasíme.
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, odd lení správy majetku, který je
p íslu ný hospoda it s nemovitostmi ve vlastnictví eské republiky zapsanými na LV 10002 se seznámil s
návrhem Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo a nemá k n mu ádné p ipomínky a námitky.
S pozdravem
Ing. árka Václavíková
editelka Krajského pozemkového ú adu

pro Karlovarský kraj
· Souhlasné stanovisko

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.

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
· 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.
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· 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) a plochy zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý
travní porost 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. V zastavitelné plo e Východní pole  je podmínka zachovat vodní plochy a b ehového
porostu v ji ní ásti pozemku e eného zm nou 2.f.

· 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,
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 - byla ukon ena po izovatelem - na základ  projednání s dot enými orgány, z stává
nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního plánu Staré Sedlo.

· Zm nou 2.i - byla ukon ena po izovatelem - na základ  projednání s dot enými orgány, z stává
nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního plánu Staré Sedlo.

· 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.
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· 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.

12. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání nebo vyhodnocení spln ní po adavk  obsa ených v
rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu zm ny územního plánu po izované zkráceným postupem,
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
· Návrh e ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených po adavk  obsa ených

v rozhodnutí Zastupitelstva obce Staré Sedlo o obsahu Zm ny územního plánu.
· Schválený Obsah zm ny .2 Územního plánu Staré Sedlo byl spln n.
· Do e ených ástí výkres  bylo zapracováno elektronické komunika ní za ízení MO.
· Byl upraven rozsah zm ny 2.d. a do koordina ního výkresu byl dopln n ochranný p íkop PR1.
· U zm ny 2.f. byla zapracována podmínka e ící zachování vodní plochy a b ehového porostu.
· Do koordina ního výkresu bylo zapracováno poddolované území .5238.
· Byla upravena struktura textu zm ny.

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.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

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,29 0,29  0,16 0,13
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K záboru, který e í zm nu funkce, je navr eno pouze 0,10ha (viz. tabulka zm na vyu ití -
lokalita 59 a 61).

Lokalita 59 - e í zm nu vyu ití stávající plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu
bydlení venkovské (BV) v zastav ném území m sta. Zm na je vyvolána v d sledku zájmu ob an
o mo nost výstavby rodinných dom  a zájmem o trvalé bydlení ve stávajících objektech. Jedná se
o zábor 0,01 ha v V. t íd  ochrany ZPF (zábor je áste n  tvo en ji  odsouhlaseným záborem
lokality .17). Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního
prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy
ochrany v t inou pro zem d lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn j í
nezem d lské vyu ití. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití
této lokality vylou eno.
Lokalita 61 - e í zm nu vyu ití stávající plochy bydlení vesnického (BV) na plochu ob anského
vybavení - komer ního (OK). Zm na je vyvolána zájmem o vyu ití této lokality pro roz í ení
ob anského vybavení - komer ního investora, jeho  stávající areál na tuto lokalitu navazuje.
Lokalita se nachází v zastavitelném území a p irozen  navazuje na zastav né území obce. Jedná se
o zábor 0,09 ha ve IV. t íd  ochrany ZPF (zábor je tvo en ji  odsouhlaseným záborem lokality
.31). Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí
eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do IV. t ídy ochrany
p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

K novému záboru je navr eno celkem 0,31 ha (0,02 ha viz. tabulka zm na vyu ití - lokalita 60 a
0,29 ha viz. tabulka nový zábor).

Lokalita 58 - e í zm nu stávající plochy zelen  sídelní (ZS) na plochu zahrádká ských osad (RZ)
v zastav ném území m sta. Zm na je vyvolána v d sledku zájmu ob an  o mo nost roz í ení
zahrádek. Lokalita umo ní slou it e ené plochy s okolními. Jedná se o zábor 0,29 ha v IV. a
V.t íd  ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního
prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do IV. t ídy
p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu a p dy za azené do
V. t ídy ochrany v t inou pro zem d lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat
efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jedná se o dnes zbytkové území ZPF áste n  navazující na
stávající zástavbu a komunikace. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je
zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.
Lokalita 60 - e í zm nu vyu ití plochy zem d lsky vyu ívané p dy - trvalý travní porost na
plochu bydlení venkovské (BV). Zm na je vyvolána v d sledku zájmu ob an  o mo nost výstavby
rodinných dom  a zájmem o trvalé bydlení ve stávajících objektech. Jedná se o zábor 0,02 ha v V.
t íd  ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního
prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy
ochrany v t inou pro zem d lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn j í
nezem d lské vyu ití. Zm na pouze mírn  roz i uje území e ené v platném územním plánu dle
stávajících hranic pozemk . Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Kompenzace:
P vodní vým ra navrhovaného odn tí se sni uje zru ením ásti p vodní lokality ZPF 16.
Ke kompenzaci je navr eno celkem 0,32 ha. Ke sní ení dojde díky navrácení ásti n kterých
parcel p vodní lokality 16 zp t na plochy zem d lské - orná p da a tudí  zru ením jejich
zastavitelnosti. Toto zmen ení je realizováno ve t íd  ochrany III a IV jako kompenzace. Jedná se
o plochy dle platného územního plánu navr ené pro bydlení vesnické, ale toto území je
dlouhodob  nevyu ívané.

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.
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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 pouze pozemky, na kterých stojí objekt a okolní
pozemkové parcely zpravidla pod spole ným oplocením, tvo ící souvislý celek s obytnými a
hospodá skými budovami (jednozna n  k objektu pat í), nebo pozemky, na které je vydáno
územní rozhodnutí. Dále byly do zastav ného území zahrnuty pozemní komunikace (nebo
jejich ásti), ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav ného území.
Realizované objekty zahrnuté do zastav ného území, se nachází na parcelách, které jsou ji
zapsány v katastru nemovitostí jako stavební, to znamená ji  byl ú el vyu ití takto ov en.
Související parcely jsou vyu ívány spolu s nemovitostí. Byly také zohledn ny pozemky, kde byla
zahájena výstavby objektu (je vydáno územní rozhodnutí).
V echna aktualizovaná zastav ná území, byla sou ástí zastavitelných ploch platného územního
plánu.
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.

15. Rozhodnutí o námitkách v etn  samostatného od vodn ní

Námitka . 1

POVODÍ OH E, STÁTNÍ PODNIK
Bezru ova 4219, 430 03 Chomutov

.j.: POH/01048/2019-2/032100
Ze dne 11.01.2019
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Návrh zm ny . 2 Územního plánu Staré sedlo

K Va emu oznámení o vyhodnocení výsledk  projednání zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo
p ed jeho ve ejným projednáním, které jsme obdr eli dne 7. ledna 2019, e zm nu . 2 ÚP
prezentovanou na http://staresedlo.cz/urad-obce/uredni-deska/navrh-zmeny-c-2-uzemniho-planu-
stare-sedlo-26918.html  =  jsme prostudovali a uplat ujeme tímto následující p ipomínky:

Jedním z koncep ních materiál  na celostátní úrovni je Národní plán povodí Labe (NPP), který byl
schválen usnesením vlády eské republiky . 1083 ze dne 21.prosince 2015 a vydán opat ením
obecné povahy Ministerstvem zem d lství (OOP-MZe) j.148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna
2016. Tímto OOP MZe byla schválena i ást kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a
chrán né oblasti vázané na vodní prost edí (kapitoly IV.1 a  IV.5) a kapitola V. Souhrn programu
opat ení k dosa ení cíl , které jsou nedílnou a závaznou ástí tohoto OOP-MZe. S uvedeným NPP
souvisí dal í koncep ní materiál, konkrétn  se jedná o Plán díl ího povodí Oh e, dolního Labe a
ostatních p ítok  Labe (PDP), který byl v souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona . 254/2001
Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen vodní zákon),
schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 7. dubna 2016 usnesením . ZK 199/04/16.

Návrh zp sobu odkanalizování nové funk ní plochy 2. h pro bydlení vesnické není z p edlo ených
podklad  znám. Podle NPP (Národní plán povodí Labe) a PDP (Plán díl ího povodí Oh e, dolního
Labe a ostatních p ítok  Labe), (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona mo ný, proto e je nutno,
aby byl v souladu s opat ením OHL207008  Zásady i t ní odpadních vod a odkanalizování
komunálních zdroj  (http://www.poh.cz/VHP/pdp/listy_opatreni/LO_pdf/OHL207008.pdf). V listu
opat ení je uvedeno, e pro men í obytné celky (sous ed ná výstavba dvou a více RD) je vyu ití
jednotlivých  domovních OV nep ípustné, je nutné vyu ít napojení na ve ejnou kanalizaci, p ípadn
do výstavby ve ejné kanalizace do asn  e it jednou OV pro obytný celek. V p ípad , e nebude
mo né zajistit centrální odkanalizování navr ené plochy pro obydlení, bude z návrhu zm ny . 2
územního plánu vypu t na.
P edm tem vyjád ení je zm na . 2, Územního plánu Staré Sedlo.
P edm tem zm n je úprava typu funk ního vyu ití vybraných území. Nové funk ní plochy jsou
plochy pro bydlení vesnické, zahrádká ské osady a ob anské vybavení  komer ní. Zm na 2. h, která
se nachází na okraji k. ú . Staré Sedlo, kam nedosahuje kanaliza ní v tev.  V dosahu je mo nost
p ipojení ze sousední k. ú . Loket.
Odkanalizování: dle dostupných informací, obec Staré Sedlo má vybudovanou oddílnou kanalizaci
s napojením na OV. Roz i ování stokové sít  bude provád no postupn , dle odprodoje pozemk .
De ové vody: De ové vody budou likvidovány postupným vsakem nebo zavla ováním.
Záplavové území: v zájmovém území je stanoveno záplavové území Oh e. Plochy, kterých se dotýká
zm na . 2, se nenachází v blízkosti koryta eky Oh e, ani v jejím stanoveném záplavov m území.
Územím protéká Hru kovský potok (IDVT 100289775), který je ve správ  Les  R, s.p.
Vodní útvar podzemních vod: 21200  Sokolovská pánev.
Vodní útvar povrchových vod tekoucích: OHL_380  Oh e od toku Svatava po tok Teplá.

HP: 1-13-01-1280-0-00-00, 1-13-01-1290-0-00-00, 1-13-01-1300-0-00-00, 1-13-01-1330-0-00-00
Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje, plocha 2. h se vypou tí.
Od vodn ní:
Plocha 2. h p.p. . 646/10 je v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, která je v platném Územním plánu Staré
Sedlo vymezena jako plocha trvalý travní porost.
P vodní návrh zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo navrhoval za adit do plochy bydlení vesnického (BV).
V procesu projednání zm ny ÚP ve fázi ve ejného projednání podle § 55b odst. 2 stavebního zákona
v ak orgán ochrany zem d lského p dního fondu, tj. Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
ivotního prost edí a zem d lství (dále jen Krajský ú ad ) uplatnil stanovisko zn. KK/100/ZZ/19 ze

dne 23.01.2019 z n ho  vyplývá nesouhlas s navr enou plochou BV.
Orgán státní správy les , tj. M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí uplatnil stanovisko .j.
MUSO/2570/2019/O P/JIRY z n ho  vyplývá souhlas za p edpokladu dodr ení podmínky. Bude
dodr eno ochranné pásmo 30 metr  od okraje lesních pozemk  parc. . 776/13, 776/16, 776/17 k.ú.
Loket, kde nebudou umis ovány ádné trvalé stavby a objekty. Umíst ní oplocení v této zón  lze
tolerovat za p edpokladu, e majitel nemovitosti nebude po adovat náhradu kody od vlastník  lesa
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zp sobené mu hospoda ením na lesním pozemku nebo náhodným pádem d evin i v tví z lesního
porostu.
Orgán Státní pozemkový ú ad uplatnil stanovisko zn. SPU 027629/2019 z n ho  vyplývá, zábor na
ást plochy 2. h pro zp ístupn ní pozemk  nad silnicí. Dle komplexních pozemkových úprav, které

jsou zahájeny v k.ú. Staré Sedlo a projednány s dot enými orgány státní správy a schváleny
zastupitelstvem obce.
Tyto stanoviska jsou závazná, a proto se plocha 2. h vypustila.

Námitka . 2
GASNET, S.R.O.
Klí ská 940/96, Klí e, 400 01 Ústí nad Labem

.j.: 5001864618
Ze dne 01.02.2019
Obsah námitky:
V c: Zm na . 2 Územního plánu Staré Sedlo
Obdr eli jsme Va e oznámení ve v ci návrhu zm ny územního plánu m sta/obce. K tomuto
sd lujeme následující stanovisko: K návrhu zm ny územního plánu nemáme ádné námitky. Pozn.
Stanovisko vychází ze znalostí sou asného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o.,
platných k datu vydání tohoto stanoviska.
Ing. Eduard Chrum, Specialista správy DS- echy západ
Rozhodnutí o námitce:
K návrhu zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo, nem l oprávn ný investor ádné námitky, proto se v tomto
p ípad  o námitce nerozhoduje.
Od vodn ní:
K návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo nebyly uplatn ny námitky.

16. Vyhodnocení p ipomínek
P ipomínka . 1
Obsah p ipomínky:

EPS, A.S.,
Elektrárenkská 774/2, 101 52 Praha 10

.j.: 015/14720/21.1.2018/Le
Ze dne 21.01.2019
Zm ny . 2 územního plánu Staré Sedlo  Zájmové území: k.ú. Staré Sedlo
na základ  Va í ádosti Vám sd lujeme, e v míst  uva ované stavby se nenachází ádné vedení ani
za ízení p enosové soustavy, ani jejich ochranné pásmo.
Ing. Tomá  Petr ílka
vedoucí odboru Správy energetického majetku a dokumentace oblast Západ

K návrhu zm ny . 2 ÚP Staré Sedlo, nem l eps a.s. ádné p ipomínky, proto se v tomto p ípad
p ipomínka nevyhodnocuje.
Od vodn ní:
K návrhu Zm ny . 2 Územního plánu Staré Sedlo nebyly uplatn ny p ipomínky.

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
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Zm nou je dot ena kapitola A.6.2.3 strana 25 :
A.6.2.3 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách

Plochy bydlení vesnického (BV)
zna ka  p evládající ú el vyu ití poznámka
(BV) Je ur eno pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického

charakteru (do dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím)
s mo ností p stitelského a chovatelského zázemí za ú elem
samozásobení.
P ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , a dále stavby
bydlení s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné
stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící
pro vymezenou lokalitu.
P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na
vlastním pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí eného vyu ití vesnického typu (SV)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(SV) Je ur eno pro bydlení vesnického typu se st edním podílem

hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod,
slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování a kultura.
P ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, za ízení drobné
výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky na bydlení nad
p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - nekomer ního (OV)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(OV) Je ur eno pro ve ejnou správu, kolství, kulturu, zdravotnictví a

sociální pé i, administrativu, po ty, archivy, policii, v du a výzkum.
P ípustné jsou stavby a za ízení pro hasi ské záchranné sbory,
areály A R a slu by.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - komer ního (OK)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(OK) Je ur eno pro plochy komer ní vybavenosti, obchod a slu by.

Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál ,
výzkumná za ízení, datové archivy, sklady a komer ní za ízení
prodejní.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy sportu (RS)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(RS) Je ur eno pro sport  innosti spojené s aktivní nebo pasivní

regenerací lidského organismu ve sportovních za ízeních, pro h i t
sportovní haly, stadiony a bazény.
P ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h i , st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace individuální (RI)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(RI) Je ur eno pro rekreaci individuální.

P ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace
v urbanizovaných plochách,  chatové lokality (osady).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy zahrádká ských osad (RZ)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(RZ) Je ur eno pro plochy zahrádká ských osad.

P ípustné jsou zde dále stavby zahrádká ských chat.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zahrádká ských osad (RZ)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(RZ) Je ur eno pro plochy zahrádká ských osad.

P ípustné jsou zde dále stavby zahrádká ských chat.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

V zastavitelné plo e
Východní pole  je

podmínka zachovat
vodní plochy a b ehového
porostu v ji ní ásti
pozemku.

Plochy výroby drobné a emeslné (VD)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(VD) Je ur eno pro malovýrobu nebo p idru enou výroba v etn

výrobních i nevýrobních slu eb, servisní provozy a sklady 
p evá n  v objektech drobných m ítek.
P ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a
výzkum, ve ejné stravování, ve ejné erpací stanice pohonných
hmot, areál po ární stanice, areál technických slu eb a byt správce
za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby pr myslové a sklad  (VP)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(VP) Je ur eno pro plochy za ízení pr myslové výroby, sklad  a

ostatních výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný maloprodej  supermarkety), spole né areály více
firem s výrobní a skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity montá ních a
skladovacích areál , strojírenská, stavební, elektrotechnická,
textilní, polygrafická, d evozpracující a potraviná ská výroba.
Dále je mo né u ití pro - výzkumná za ízení, datové archivy, sklady
a komer ní za ízení prodejní.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby zem d lské (VZ)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(VZ) Je ur eno pro plochy za ízení zem d lské výroby, p idru ené a

drobné výroby a sklady.
P ípustné jsou zde stavby pro ivo i nou i rostlinnou výrobu,
výrobní i nevýrobní slu by, administrativu, správu, v du a výzkum,
ve ejné stravování, ve ejné erpací stanice pohonných hmot, areál
po ární stanice, areál technických slu eb a byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy technické obsluhy (TO)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(TO) Je ur eno pro technickou obsluhu území s nároky na plochu.

P ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektrorozvody, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody,
p ípadn  pro spole ná za ízení  kolektory.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy dopravní obsluhy (DO)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(DO) Je ur eno pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro dopravní

silni ní sí .
P ípustné jsou stavby pro dopravu, parkovi t , p ekladi t , ve ejná
prostranství, p í komunikace, cyklistické stezky
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

plochy zelen  sídelní (ZS)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(ZS) Je ur eno pro nezastavitelné plochy sídelní zelen  v etn  vodních

ploch s funkcí okrasnou a relaxa ní.
P ípustné je parková vybavenost (mobiliá , drobná architektura).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

plochy zelen  h bitov  (ZH)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka
(ZH) Je ur eno pro plochy zelen  h bitov   ve ejná a vyhrazená

poh ebi t .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

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
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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

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
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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

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

18. Údaje o po tu výkres  grafické ásti
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


