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A. e ení územního plánu

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

A.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

A.2.1. Rozvoj území obce
Hlavní funkcí sídla je p evá n  trvalé bydlení dopln né ostatními funkcemi  vybavenost, výroba, rekreace,

slu by a sport. Území pro novou výstavbu jsou navrhována s ohledem na charakter sídel.
Nov  navr ené plochy vycházejí ze stávající funkce v území a dopl ují stávající strukturu osídlení.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Návrh respektuje stávající historicky cenné objekty v e eném území. Území pro výstavbu jsou navrhována

s ohledem na charakter obce. Návrh respektuje stávající objekty tvo ící typický charakter obce, které vytvá í v území
prostorové hodnoty a jsou cenným urbanistickým prvkem. Budoucí výstavba v území bude navrhována s ohledem na
tyto hodnoty. Rozvoj sídel je e en p edev ím systematickou regenerací stávající zástavby s ohledem na sou asný
historicky vzniklý stav. Zástavba proluk a výstavba na volných plochách bude pod ízena m ítku a urbanistickému
charakteru stávající zástavby, nepo ítá se s vytvá ením nových vý kových a hmotových dominant. Nové investice
jsou dopln ním a rozvinutím základních funkcí.

Návrh respektuje p írodní podmínky správního území obce staré Sedlo. V katastrálním území Starého Sedla
se nachází p írodní památka Údolí Oh e. V e eném území roste Památný strom - Dub letní. e eným územím
prochází ochranné pásmo II.stupn  II.B p írodních lé ivých zdroj  láze ského místa Karlovy Vary.

Návrh respektuje zvlá t  chrán ná území a jejich ochranná pásma, vodní plochy, vzrostlou zele  na návsi a
v okolí zámku, které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.

Návrhem územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot území.

A.2.2.1 Kulturní památky
Nov  je do seznamu kulturních památek navr en touto dokumentací Kostel Nejsv t j í Trojice, který tvo í

významnou dominantu obce.
Chrán né památkové objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých památek jsou respektovány a jsou

ozna eny v Hlavním výkresu, kde jsou také ozna eny navr ené památkové objekty.

A.3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch
p estavby a systému sídelní zelen

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
Z hlediska struktury osídlení spadá obec Staré Sedlo mezi obce trvalého významu s p irozenou spádovostí

k m stu Sokolov. Tato skute nost m la vliv na omezení kolské vybavenosti a na dimenzování nabídkových ploch
pro bydlení.
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Hlavním cílem návrhu je navrhnout zpomalení pr jezdu pr tahem obcí (nap . okru ními k i ovatkami). Je
navr ena mo nost objí ky, kolem obce, která bude pásmovým zp sobem sm rem od Sokolova postupn  rozvád t
dopravu do pr myslových ploch, dále do ploch pro sport a bydlení. Vytvo ením objí ky se umo ní realizovat
opravu mostu v etn  úpravy jeho nivelety.

Nejvýrazn j í dominantou obce z stal kostel Nejsv t j í Trojice a protilehlá ze  bývalého h bitova, a p ilehlé
centrum obce, kde zbylo jádro ob anské vybavenosti. V návrhu se plochy nové vybavenosti posouvají do t i t  nové
výstavby odklon né od pr tahu a s mo ností propojení p ípadné parkové výsadby s okolní krajinou.

Plochy pro bydlení dopl ují severní a východní nezastav né segmenty mezi ulicovou zástavbou a zástavbou
podél vodote í. P irozenou hranicí výstavby jsou funk ní zem d lské areály a stávající zástavba ovlivn ná
konfigurací terénu. Zástavba podél Starosedelského potoka sm rem jihozápadním navazuje svým rostlým
charakterem na severní ást obce a bude dopl ována pouze místn . Rodinné domy jsou zde v t inou izolované, místy
srostlé do ulicové zástavby. N které z dom  mají je t  zachované hospodá ské budovy. V koncových partiích a
prolukách se v obci vyskytuje nová zástavba rodinnými izolovanými domy, v t inou bez hospodá ského zázemí.

Výrobní plochy a pr mysl jsou situovány mimo obytné území. Drobné výrobní areály mohou být umíst ny ve
smí ených územích, která jsou napojena obslu nými komunikacemi.

Celkov  lze charakterizovat strukturu obce jako rozptýlenou  jak po stavební, tak po p írodní stránce. Obec i
její okolí je poznamenáno staletou tradicí t by surovin a zástavba p sobí neorganizovaným a  chaotickým dojmem.
Zástavba má venkovský charakter a tvo í ji v t inou 1-2 podla ní (p ízemí+podkroví) rodinné domy se sedlovou
nebo valbovou st echou. Výjimku tvo í objekty ob anské vybavenosti ( kola, zámek, po ta, bytový d m v majetku
obce) a objekty skladovacích areál , které mají vy í konstruk ní vý ku. Vzhledem k tomu e návrhové plochy pro
výstavbu obklopují celé zastav né území dojde postupn  ke zm n  prostorové kompozice obce ve prosp ch nové
výstavby. P vodní ráz historické zástavby bude zachován, nebo  v sou asných plochách nejsou navr eny ádné
plo né zásahy a ploch pro zahu t ní výstavby není mnoho.

V blízkosti Lu ní a H bitovní ulice v centru obce se nachází sklad jiho eské dr be e a prodejní stánek
smí eného zbo í bez mo ných rozvojových ploch.

Zahrádká ské kolonie se rozkládají v okrajových partiích obce. V zahrádká ských koloniích se v t inou
vyskytují jednopodla ní chatky a zahradní domky.

Na jihozápad  a severozápad  kon í místní obslu né komunikace u zem d lských skladovacích areál .
Dálkové pohledy na obec jsou patrné zejména p i pr jezdu p emost ním komunikace I/6 a dále ze severního

svahu pod zalesn ným masivem Slavkovského lesa, odkud je patrné celé panorama obce s viditelným p emost ním
komunikace I/6. Malebnost sídla v ak naru ují p evý ené zem d lské areály.

Urbanistické e ení preferuje kvalitativní zlep ení ivota obyvatel a zlep ování slu eb za p edpokladu dal ího
nár stu jejich po tu. V území katastru je navr en pr myslový areál, který p edpokládá vytvo ení nových pracovních
míst a plochy pro bydlení. Oba trendy p i vzájemném spolup sobení mohou výrazn  ovlivnit prosperitu obce.

A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení e ené území na:

a) území zastav ná
b) zastavitelné plochy
c) území nezastav ná

A.3.2.1 Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické

p íloze A.1. - Základní len ní území).
Zastav né území je území, ve kterém se struktura zastav ní a funk ní vyu ití nebude podstatn  m nit. V

zastav ném území je mo no stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat, povolovat jejich zm ny a povolovat
zm ny jejich u ívání) a rozhodovat o zm n  vyu ití území - jen pokud jejich nová funkce odpovídá územnímu plánu
a hmota objektu hmotám okolní zástavby. Regula ní podmínky pro novostavby v zastav ném území stanoví stavební
ú ad jejich odvozením z okolní zástavby.

A.3.2.2 Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí území nezastav ná, av ak k zastav ní ur ená touto územn  plánovací

dokumentací, která jsou vymezena hranicí zastavitelné plochy (vyzna enou v grafické p íloze A.1. - Základní
len ní území). Jsou to vhodné plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.
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Zastavitelná plocha je územním plánem vymezené území, ve kterém dojde k podstatné zm n  ve funk ním
vyu ití pozemk  a ke zm n  charakteru území.

Pokud není schválena podrobn j í územn  plánovací dokumentace, pop ípad  územn  plánovacího podklad,
stavební ú ad stanoví regula ní podmínky s p ihlédnutím k této dokumentaci.

A.3.2.3 Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem d lský p dní fond, ochranná

pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad  parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich  to výslovn  stanoví
platná územn  plánovací dokumentace. Nezastavitelné plochy jsou ve ejná prostranství a zele  sídelní, pokud
územn  plánovací dokumentace nestanoví výslovn  jinak.

A.3.3. P ehled a charakteristika vybraných zastavitelných ploch
 V územním plánu obce Staré Sedlo jsou plochy vhodné k zastav ní uvnit  hranice zastav ného území a
v nových lokalitách (uvnit  hranice zastavitelných ploch) vymezených v p ímé návaznosti na zastav né území.
 Nov  navrhovaná území pro rozvoj jednotlivých funkcí obce jsou vymezena v grafické p íloze Hlavní výkres
1:5000.

Funk ní vyu ití vybraných navr ených zastavitelných ploch:
§ plochy bydlení vesnického (BV)
§ plochy smí eného vyu ití - vesnického typu (SV)
§ plochy ob anského vybavení  - nekomer ního (OV), komer ního (OK)
§ plochy výroby - pr myslové a sklad  (VP), drobné a emeslné (VD), zem d lské (VZ)
§ plochy sportu (RS), rekreace individuální (RI), zahrádká ských osad (RZ)
§ plochy technické obsluhy (TO), plochy dopravní obsluhy (DO)
§ plochy zelen  sídelní (ZS)

 Charakteristika funk ního vyu ití je popsána kapitole A.6..

A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla

Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na komunikace,
konstrukce a za ízení.

A.3.4.1 Ob anská vybavenost

A.3.4.1.1 kolství
 Podél komunikace III/2099 na její severní stran  je situována bývalá základní kola, která bude vyu ita jako
polyfunk ní objekt.

Na úseku p ed kolní výchovy se po ítá se zachováním M  s mo ností zvý ení kapacity za ízení a s jejím
dovybavením.
  Na úseku základního kolství nejsou  navr eny nové kapacity.

A.3.4.1.2 Zdravotnictví a sociální pé e
Na úseku sociální pé e se po ítá s výstavbou dom  s pe ovatelskou slu bou v plo e smí eného vyu ití

vesnického typu v jihovýchodní ásti obce. V návrhu územního plánu je na úseku zdravotnictví uva ováno
s poskytováním slu eb v rámci soust ed ného areálu dom  s pe ovatelskou slu bou. P ípadná dal í ordinace nebo
malá soukromá zdravotnická za ízení mohou být sou ástí ploch bydlení vesnického, smí eného vyu ití vesnického
typu.
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A.3.4.1.3 Obchod-slu by
Drobná za ízení maloobchodu a slu eb jsou uva ována v rámci objekt  v jednotlivých zónách v rozsahu do

50% u itné plochy dle stavebního zákona. Ve smí eném území vesnického typu se po ítá s výstavbou samostatných
objekt  vybavenosti a slu eb.

A.3.4.1.4 Kultura
V rámci soust ed ného areálu dom  s pe ovatelskou slu bou se po ítá s výstavbou víceú elového sálu se

sportovn  kulturním vyu itím.
Návrh ÚP umo uje vybudování dal ích kulturních za ízení, v p ípad  pot eby, v rámci v ploch smí eného

vyu ití vesnického typu.

A.3.4.1.5 Administrativa
Návrh ÚP umo uje vybudování dal ích administrativních za ízení, v p ípad  pot eby v rámci v ploch

smí eného vyu ití vesnického typu.

A.3.4.2 Sport a rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr en rozvoj n kolika lokalit se zam ením na sport. Vlastní sportovní

areál tvo í fotbalové h i t  na západním okraji mimo zastav né území obce. Tento areál je navr en k roz í ení a
k dopln ní doprovodnou zelení s novou cyklistickou stezkou procházející v blízkosti ploch bydlení vesnického
s cílem koupali t  Michal. Vzniká souvislá rekrea n -sportovní zóna - plochy zelen  s bezkolizním napojením na
sídlo, která bude slou it k denní rekreaci jak obyvatel, tak i náv t vník .

kolu dopl ovalo h i t , dal í sportovi t  se nachází na bývalém pozemku h bitova. Tyto plochy budou
zachovány z d vodu krátké docházkové vzdálenosti, zejména pro mlad í d ti.

Na úseku rozvoje individuální rekreace se po ítá se zachováním stávajících ploch v západní ásti e eného
území. S dal í mo nosti rozvoje individuální rekreace se po ítá v rámci rekonstrukcí stávajících chalup v sídle.

Nové cyklistické napojení obce na ásti smí eného vyu ití vesnického typu dává mo nosti rozvoje ploch pro
rekreaci ve sm ru ji ním s mo ností vybudování parku u soust ed ného areálu dom  s pe ovatelskou slu bou.
Vznikne tak souvislá smí ená p írodní zóna s rekrea n  sportovním vyu itím.

A.3.4.3 Výroba a sklady

A.3.4.3.1 Pr myslová  výroba a sklady
Výrobní plochy pro pr mysl a sklady jsou situovány mimo obytné území, jsou na n j napojeny obslu nými

komunikacemi a odd leny od bydlení vesnického sportovi ti a pásem zelen . Blízkost funk ních ploch pro za ízení
pr myslové výroby a sklad  s komunikací I.t ídy (R6) adí plochy mezi významné v rámci kraje. Z hlediska vyu ití
jsou mo né 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.

 Sou ástí ploch pr myslové výroby je i vybudování komunikací. V t i ti byla vymezena manipula ní plocha,
kterou je mo no vyu ít pro p ípadné parkování. Odstavné a parkovací plochy je nutno e it na pozemcích vlastník .
Obecn  se ve v ech lokalitách po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat jednotlivé areály, bude
formována jako doprovodná zele  p i komunikacích a bude zárove  vytvá et klidová odpo ivná zákoutí v rámci
jednotlivých areál .
 Z hlediska zam stnanosti se po ítá s dojí kou ob an  Sokolova, plochy jsou umíst ny práv  s ohledem na
snadnou dostupnost.

Pro z ízení odpadového dvora s plochami pro skladování objemného, zvlá tního a nebezpe ného odpadu se
v území nepo ítá.

A.3.4.3.2 Drobná a emeslná výroba
Na úseku výroby a sklad  jsou v územním plánu e eny plochy pro drobnou výrobu a slu by, kde se po ítá se

zachováním stávajících mén  ru ivých za ízení. Proto, e jsou tyto plochy v návaznosti na stávající zástavbu, v dy se
bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídel, jako centry bydlení a o provozy, je  nemají
negativní vliv na ivotní prost edí.



8

8

A.3.4.3.3 Zem d lská výroba
Areály stávající zem d lské výroby budou zachovány. Nejsou roz i ovány, vzhledem k vnit ním prostorovým

rezervám. Mezi areály zem d lské výroby a bydlení jsou v návrhu v dy vlo eny p echodové funk ní plochy, které
vypl ují p edpokládané ochranné pásmo zele  sídelní, zele  zahrádká ských osad, nebo jsou zachovány stávající
plochy zelen .

A.3.4.4 Obyvatelstvo a bytový fond

A.3.4.4.1 Bydlení
 Návrh ploch pro bydlení bude slou it jako vyty ení mo ností sídla v oblasti usm r ování investic a pro volbu
postupu v konkrétních p ípadech zájmu investor  a vývoje sídla obecn .
 Z hlediska formy se po ítá hlavn  s výstavbou rodinných domk .

A.3.4.4.2 Po et obyvatel
Z hlediska vývoje po tu obyvatel je návrh ploch pro bydlení spolu s tvorbou nových pracovních míst hlavní

motiva ní pobídkou pro r st obce.
P edpokládá se  zvý ení po tu obyvatel, vzhledem ke spádovosti Sokolova a mo né nabídce zam stnání.

Zám rn  je navr eno více ploch pro bydlení z d vodu mo nosti variantního umíst ní, dle majetkových vztah  apod.

A.3.4.4.3 Zam stnanost
V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí p edev ím

návrhem ploch pro nové aktivity ve sfé e pr myslu a slu eb souvisejících s p em nou hlavního oboru  t by uhlí 
na jiné výrobní a kompleta ní innosti. Dal í pracovní p íle itosti mohou vzniknout na plochách navr ených pro
smí ené funkce a také v zem d lských areálech. P i návrhu nových ploch pro výrobu a slu by a výrobní sféru (v etn
informa ní a vývojové) obecn  pak vytvá í i podmínky pro zvý ení podílu a zlep ení struktury zam stnanosti.

A.3.4.5 Zele
Návrh e ení zelen  v rámci Územního plánu obce Staré Sedlo vychází z následujících zásad:

§ Zele  ve v ech formách je jednou z nejd le it j ích funk ních ploch, vymezených územním plánem.
§ Stávající plochy zelen  z stávají v maximální mo né mí e zachovány.
§ Stávající plochy zelen  ve volné krajin  jsou kvantitativn  posíleny (dopln ní o nov  navr enou zele ) v rámci

sportovních areál  a jejich propojení.
§ Sídelní zele  je navr ena k dopln ní podél komunikací a je tak napojena na plochy územního systému

ekologické stability a krajinnou zele .

Alejová zele
V e eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (hluková bariera),

esteticko izola ní funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provoz ) a p edev ím bioklimatickou funkci
obytného prost edí. Alejovou zele  je nutno zachovat a umis ovat p edev ím na p íjezdových komunikacích, ale i
podél komunikací v obytném území.

Pro zalo ení a údr bu alejové zelen  se navrhují následující obecné principy:
§ zele  u hlavních komunikací vytvo it z ke , hust  zapojených, doplnit ji vzrostlými d evinami
§ v místech kolize obytné zóny s hlukovými pom ry komunikací pou ít d eviny ve form  alejového porostu, p i

výrazn j ích st etech vybudovat protihlukové valy, dopln ných zelení
§ ochrannou zele  výrobních provoz  zalo it tak, aby základem byl ke ový porost, nejlépe stálezelených ke ,

optické krytí ze vzdálen j ích míst zajistit jehli nany, dopln nými místn  listná i
§ bioklimatickou funkci obytného a rekrea ního prost edí zd raznit vyu itím vzrostlých d evin (p evá n

listnatých) za p edpokladu posouzení alergenního p sobení

Zele  zahrádká ských osad
Nové významné plochy se nenavrhují pouze jako dopln ní stávajících.

Zele  sídelní
Tato zele  je v návrhu respektována a ponechána p edev ím pro její sídlotvornou funkci.
P i úprav  a zakládání nových ploch sídelní zelen  v centrech se navrhuje:

§ vytvá et ucelené trávníkové plochy, net í t né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin provád t
do kompaktních, zapojených porost  (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn j í hmotové uplatn ní v
kompozici), k vy í estetické kvalit  prost edí na vhodných místech pou ít solitéry

§ v centrech vyu ít a zd raznit vodní prvek
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Smí ená krajinná zóna - rekrea n  sportovní
Jedná o nezastav né plochy zelen  sportovních a rekrea ních areál  v návrhu navr eno ve vazb  na smí ené

plochy s p edpokladem výstavby domu s pe ovatelskou slu bou a víceú elovým sálem.

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování

A.4.1. Koncepce dopravy
V echny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy

automobilové dopravy, ale sou asn  musí p sobit esteticky a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového
provozu v prost edí sídel.

Ve v ech funk ních územích budou, d sledn  respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na
komunikace, konstrukce a za ízení.

A.4.1.1 ir í vztahy
 Katastrální území obce se okrajov  dotýká stávající silnice I/6 a výhledové vedení trasy rychlostní silnice R6
sleduje s drobnými úpravami trasu sou asnou. Nov  je p evzato e ení komunikací v areálu Transmotel.

A.4.1.2 Automobilová doprava
Zásady dopravního e ení

 Vedení silnic I. a III.t ídy z stává v e eném území nezm n no. Návrh e í dopln ní a propojení sít  místních
obslu ných komunikací.

Navr ené plochy funk ního vyu ití území umo ují budování komunikací.

Individuální automobilová doprava
Komunika ní sí  v sídle
Oproti sou asnému stavu je nejvýznamn j í zm nou zokruhování paprsk  místních komunikací a jejich

napojení na  III/2099. Pro trasování propojení je vyu it koridor stávajících polních cest, tak e zásah do stávajících
pozemk  nebude tak komplikovaný. Nejvhodn j í napojení na komunikaci III. t ídy je okru ními k i ovatkami.
Hlavním cílem návrhu je zpomalit pr jezd pr tahem obcí vytvo ením k i ovatek (okru ních), které pásmovým
zp sobem budou  sm rem od Sokolova postupn  rozvád t dopravu do pr myslových ploch, dále do ploch pro sport a
bydlení. Vytvo ením mo nosti objí ky kolem obce se umo ní budoucí oprava mostu p es Starosedelský potok
v etn  úpravy vý kové nivelety vozovky. Dopravní bariéru, kterou tvo í silnice III.t ídy v obci, je dále mo no zmírnit
vybudováním nových p echod  pro chodce. Dále je mo no na této komunikaci e it zpomalova e dopravy - nap .
st ední d lící ostr vky nebo místní zú ení komunikace.
 Po et vjezd  na silni ní sí  a po et k i ovatek místních komunikací se silni ní sítí je minimalizován.
Koncep ní p ístup uplatn ný p i e ení dopravní ásti územního plánu v zásad  ponechává stávající komunika ní
skelet. Nové komunikace jsou navr eny pro nové zastavitelné plochy. Jejich hlavním ú elem je zaji t ní variantní
obsluhy území, kterým procházejí. Ve výkresové ásti jsou vyzna eny významné stávající i navr ené ú elové
(zem d lské) komunikace.

Jednotlivé závady jsou e eny následujícím zp sobem:
§ Nespln né po adavky SN  jakékoliv stavební úpravy stávajících k i ovatek a komunikací musí spl ovat

po adavky platných p edpis .
§ technický stav komunikací  jsou navr eny opravy technického stavu vozovek.

Ostatní dopravní za ízení
Územní plán neuva uje s vymezením dal í plochy p ípustné pro umíst ní erpací stanice pohonných hmot.

A.4.1.3 Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji t no prioritn  v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn  platí, e ka dý

investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
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prost edky. Investor je povinen p i p íprav  staveb respektovat ve kerou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn  pasá í souvisejících s e ením dopravy v klidu.

V centru obce Staré Sedlo bude vhodné umístit parkovací plochy ve vazb  na sportovi t , novostavbu domu
s pe ovatelskou slu bou a víceú elový sál (dle budoucího umíst ní). Parkování v rámci uli ního prostoru (tzv. stání
na ulicích) bude omezeno jen na krátkodobá stání.

A.4.1.4 Hromadná doprava
Autobusová doprava
Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k dopravnímu spojení sídla se sousedními obcemi

(Loket, Sokolov). V obci budou technicky do e eny autobusové zastávky.

elezni ní doprava
elezni ní trasa e eným územím neprochází a v návrhu se neuva uje s jejím roz í ením.

A.4.1.5 Nemotoristická doprava
P í trasy
Sou ástí návrhu je obnovení polních a p ích turistických cest a návrh nových, zejména v návaznosti na

koupali t  Michal a Sokolov. Chodníky budou realizovány podél komunikace III. t ídy a u v ech nových místních
obslu ných komunikací, pokud nebudou podrobn ji zat íd ny do obytné zóny.

Cyklistické trasy
Nová trasa je navr ena jako spojnice koupali t  Michal a sportovního areálu. Dále je navr eno propojení

stávající stezky podél Oh e s obcí. P esto e zatím nejsou cyklistické stezky v e eném území fyzicky z ízeny (tj.
zejména dopravn  vyzna eny), je mo no podle mapových podklad  ji  v sou asnosti, a  na malé výjimky,
provozovat.

A.4.2. Koncepce odkanalizování

Rozsah stokové sít  a umíst ní erpacích achet je dáno p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou
pozemk  ur ených k zástavb . Roz i ování stokové sít  bude provád no dle postupného odprodeje pozemk  a
rozr stání obce. Zájmové území je odvodn no oddílnou kanalizací. Spla ková kanalizace je odvád na do erpací
achty. Stejným sm rem je situována de ová kanalizace. Ta bude odvád t de ové vody do vodote e. De ové vody

budou likvidovány té  postupným vsakováním p ípadn  dal ím vyu itím  zavla ováním.

A.4.3. Koncepce zásobování vodou

A.4.3.1 Vodní toky
P i úprav  Starosedelského potoka postupovat dle studie Sanace potok , vypracovanou pro mikroregion

Sokolov  východ. Hlavním principem je umo nit zvý ením nivelety mostk  v t í propustnost pro jarní vody a
mo né úpravy b eh .

A.4.3.2 Koncepce zásobování pitnou vodou

Zásobovací ady
Pro nov  e ené pozemky na východním okraji obce bude p iveden nový vodovodní ad, který bude napojen

na p ívodní ad pro obec. Vodovodní ady budou vedeny v komunikacích a jednotlivé objekty budou zásobovány
vodou samostatnými vodovodními p ípojkami. Pro pozemky navazující na výstavbu obce budou jednotlivé ady
prodlou eny p ípadn  posíleny. Vodovod bude roz i ován sou asn  s rozvojem obce a postupným prodejem
pozemk .

A.4.4. Koncepce zásobování teplem a plynem
Ochranná a bezpe nostní pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
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Pro roz í ení bytové výstavby po ji ním a západním okraji obce bude roz í ena i stávající STL plynovodní sí ,
která bude p evá n  v tvená a áste n  zokruhovaná.

Pro plánovanou zástavbu v celé západní ásti e eného zájmového území, ve kterém je plánovaná nová
výstavba bytová a pr myslová zóna, bude v blízkosti spojovací komunikace Staré Sedlo  Sokolov na parcele .763/1
vybudována nová VTL/STL regula ní stanice a pro nov  zastavované území bude vybudována nová STL plynovodní
sí .

Obec Staré Sedlo poskytuje, a v budoucnosti p i jejím rozvoji bude ve zvý ené mí e nabízet, prostor pro
výstavbu dal ích obytných, výrobních a obchodních objekt . Zaji t ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu tak
p isp je k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

A.4.4.1 Záv r
Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh  paliv a energií. S ohledem na

zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) doporu ujeme postupn  nahradit nevyhovující pevná paliva.
Pro zásobování e eného území:

- vyu ít u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan, tepelné erpadlo, el. energie
- nahradit nevyhovující kotle  nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
- provést plynofikaci

Rozvojem plynovodní sít  se p edpokládá nahrazení lokálního zp sobu vytáp ní pomocí pevných paliv.
Návrh nep edpokládá masivní vyu ití plynu pro výrobu.

A.4.5. Koncepce zásobování elektrickou energií

A.4.5.1 Rozvoj sítí VN a NN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídle.

Hlavním cílem Z E v lokalit  je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru
(výroba, drobné podnikání, rekreace atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým rozvojem,
zavád ním nových technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk  automatizace a regulace, je tento
po adavek prvo adý.

Uva ované distribu ní za ízení:
Pro výhledovou zástavbu, navr enou v ÚP, je nutné posílit distribu ní soustavu o dal í trafostanice. Posílení

jednotlivých zastavovaných lokalit jsou patrné z výkresové dokumentace ÚP. U stávajících trafostanic bude dle
pot eby navý en p íkon a  do hodnoty jednoho transformátoru 630 kVA.

Nové NN kabelové rozvody budou vedeny v zemi podél komunikací dle situace a stávající vzdu né vedení NN
se nahradí také kabelovým vedením v navrhovaných trasách. Tento NN distribu ní rozvod bude smy kován v nových
rozpojovacích i p ípojkových sk íních v blízkosti jednotlivých odb rných míst.

A.4.6. Spojová za ízení

A.4.6.1.1 Sít  spole nosti Telefónica O2 Czech Republic
V souvislosti s p edpokládaným rozvojem sídla dle územního plánu budou provedeny nové rozvody

telefonních sítí.
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A.5. Koncepce 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 nerost  a podobn

A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny

Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území nejsou upravovány a jsou zna eny v souladu
s funk ním vyu itím dle kultury zapsané v katastrální map  :

- plochy zem d lsky vyu ívané p dy - orná p da, zahrady, sady, trvalý travní porost
- vodote e, vodní plochy, mok iny
- plochy ur ené k pln ní funkcí lesa
Územní plán vymezuje tyto nové plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy smí ené krajinné zóny - rekrea n  sportovní   (S.r)
plochy p írodní krajinné zóny - trvalý travní porost  (P)

A.5.2. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ivotní
prost edí

A.5.2.1 Ochrana p írody
Územní plán e í z hlediska ochrany p írody zachování a dopln ní stávajících významných ploch zelen .

Navrhované e ení chrání významné krajinné prvky. ÚP po ítá s obnovou stromo adí, s ochranou doprovodné zelen
vodote í a se zvý ením podílu kvalitní zelen  v intravilánu.
  V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany vodohospodá ské stability,
zachování ivo i ných a rostlinných spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny uzemní plán
optimalizuje ve kerou antropogenní innost.

A.5.2.2 Ochrana ovzdu í
Návrh územního plánu umo uje eliminaci zdroj  zne i t ní ovzdu í p echodem palivové základny tepelných

zdroj  v ech velikostí z tuhých paliv na u lechtilej í zdroje (el.energie, plyn apod.), u významn j ích zdroj  v
kombinaci se za ízením na likvidaci plynných kodlivin. Dále je vhodné zvý it ú innost spalovacího procesu
v kotlích  vým nou zastaralých kotl . Je vhodné podporovat netradi ní zdroje spalování d evního odpadu, tepelná
erpadla v kombinaci s el. energií a kogenera ní jednotky.

Opat ení na stran  spot ebitele
· Zajistit odstran ní nedostatk  v oblasti tepelné ochrany vytáp ných budov.
· Zajistit realizaci racionálních zm n v provozu budov.
· Zaji t ní d sledné regulace otopných systém  v budovách.
· Zaji t ní d sledného m ení individuální spot eby tepla v bytech.
· Sní ení distribu ních ztrát.
· Zajistit racionální provoz systému P íprava teplé u itkové vody.
· Zajistit reálná opat ení v místech kone né spot eby TUV.

Dal í opat ení na úseku ochrany ovzdu í
 Dal í opat ení v oblasti zlep ení kvality ovzdu í jsou navrhovány optimálním e ením funk ních ploch,
návrhem dopravního e ení a dal ími opat eními, které jsou popsány v jiných kapitolách (zele , nakládání s odpady
atd.). Navrhuje se:

· zalo it nové plochy zelen , udr ovat a obnovovat v echny kategorie zelen
· dislokovat výrobní a stavební provozy a výrobní slu by mimo obytná území
· omezit sekundární pra nosti a plynných emisí odklon ním hlavní komunikace mimo centrální ást
· upravit místní a obslu né komunikace za ú elem sní ení pra nosti
· druhové slo ení d evin v lesních i nelesních porostech provád t s ohledem na alergizující ú inky v zájmu

vytvo ení optimálního venkovského prost edí
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A.5.2.3 Ochrana proti hluku a vibracím
Cílem územního plánu je vytvo it podmínky pro výsadbu zelen  s funkcí ochranných clon u exponovaných

komunikací. Trvalé zdroje hluku odstínit pomocí protihlukových zdí a vyu itím vhodných objekt . Koncep n
vycházet p edev ím z urbanistického e ení návrhem optimálních dopravních tras a funk ním zónováním
zaji ujícím vhodné situování potencionálních zdroj  hluku.

Pro sní ení negativních vliv  hluku na zdravotní stav obyvatel se navrhuje:
· odklonit hlavní komunikaci mimo centrální ást - odleh ovací trasy umo ující rozlo ení dopravy
· upravit organizaci parkování na území obce
· optimalizovat návrh funk ních ploch tak, aby nedocházelo k zat ování zejména obytných zón
· dislokovat výrobní a zem d lské areály do samostatných funk ních zón, odd lit je od obytných lokalit a zajistit

jejich optické a  hlukové odstín ní zelení
· z ídit protihluková opat ení u komunikace III/2099 v úseku nov  navrhovaných ploch (protihlukové zdi, terénní

úpravy, zvukov  izola ní konstrukce v navrhovaných stavbách)
A.5.2.4 Ochrana vod
e ení územního plánu uva uje s ist ním odpadních vod, návrhem a dopln ním kanaliza ní sít  v e eném

území.

Navrhuje se:
· vybudovat kanalizaci a v echny nov  navr ené objekty, zejména výrobní provozy napojit na kanalizaci, uvést do

souladu s kanaliza ním ádem (u více zne i t ných odpadních vod provést p ed i t ní)
· dávky strojených hnojiv podle kultur a p dy stanovovat na optimum a vyu ívat formy a druhy bez negativních

dopad  na kvalitu povrchových i podzemních vod
· organická hnojiva pou ívat podle schválených hnojných plán , aplikovat je bez vniku nebezpe í zne i t ní vod
· u zem d lských za ízení zajistit uskladn ní hnojiv, biocid , ropy, krmiv a odpad  tak, aby nedo lo ke

kontaminaci vod (vhodná technologie uskladn ní, pot ebná kapacita)
· meliora ní opat ení provád t pouze v lokalitách, kde je zaru en výsledný efekt z hlediska zem d lské výroby a

kde nedojde ke zbyte né likvidaci p irozených ekosystém
· toky zachovávat ve svých p irozených e i tích, dbát na zachování p íznivých pr tokových pom r , ekologicky

vyvá eném inunda ním území a zaji t ní funkce samo ist ní vody a estetiky prost edí
· d sledn  dodr ovat zásady vyhlá ených ochranných pásem
· v rekrea ních lokalitách a za ízeních se zásobením z lokálních zdroj  vody vyu ít suchých zp sob  likvidace

výkal  nebo vybudovat malé OV

A.5.3. Návrh místního územního systému ekologické stability

Vypracoval:  RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY, Ji ní 3 � 360 01  Karlovy Vary �
tel./fax  353 563 963 � mobil  603 293 697 � e-mail  jan.krivanec@tiscali.cz

A.5.3.1 Nadregionální ÚSES
Do e eného území zasahuje jeden prvek nadregionálního ÚSES - nadregionální  biokoridor K 40,

procházející údolím Oh e. V e eném území má vymezeny dv  osy - vodní a mezofilní bu innou. Osy jsou vymezeny
dle platného ÚPN VÚC. Ochranná zóna má hranici vedenou zhruba na ji ní hranici obce, navrhuje se její up esn ní
tak, e bude p esn  kopírovat hranici obce. V takto vymezeném prostoru se prvky ÚSES v ech úrovní pova ují
rovn  za integrální sou ást nadregionálního biokoridoru a m ly by být vymezeny ve v t í hustot  ne  na ostatním
území. Smyslem tohoto ustanovení je podpora tzv. koridorového efektu.

V e eném území bude nutné najít propojení tohoto biokoridoru s jinými prvky ji ním sm rem - na území
sousedního Sokolova toto pro rozsáhlé antropické bariéry nebylo mo né.

A.5.3.2 Regionální ÚSES
 V e eném území se nacházejí následující prvky  regionálního významu:
§ regionální biokoridor . 20 116 spojující údolí Oh e s prostorem Slavkovského lesa, sledující na území obce

Starosedelský potok. P i pr chodu obcí nelze dodr et po adované prostorové parametry, bude proto vy adováno
jen zaji t ní kontinuity toku (nep ípustné je jeho zakrývání, zatrub ování apod.).
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§ regionální biokoridor . 1016 spojující údolí Oh e s prostorem Slavkovského lesa podél Kamenitého potoka,
území obce se dotýká jen krátkým úsekem p i jihovýchodní hranici

Vymezení prvk  je v souladu s nad azenými dokumentacemi, pouze s up esn ním p i p evedení do
podrobn j ího m ítka.

A.5.3.3 Místní ÚSES
Krom  skladebných prvk  vy í hierarchie (regionálních), které se po up esn ní staly sou ástí místního

ÚSES, byl pro e ené území koncipován systém místních prvk .
P i koncipování místního ÚSES byla vzata do úvahy tato hlediska:

§ ÚSES musí umo ovat existenci v ech významn j ích ekosystém , které mohou v území existovat - jde tedy o
respektování rozmanitosti potenciálních ekosystém . V e eném území zahrnují biocentra v echny
reprezentativní STG.

§ Místní prvky musí navazovat na sousední území - jedná se o biocentrum . 1 (p ímo navazuje na biocentrum . 1
Pod T ovickým vrchem v obci T ovice, a o biokoridory . 1 (p echází z m sta Sokolov) a . 4 (navazuje na
biokoridor .  z Lokte)

§ v echna biocentra jsou navr ena tak, aby byla alespo  z ásti funk ní a mohla být pouze jednoduchými a
finan n  nenáro nými opat eními dotvo ena a p ípadn  udr ována v po adovaném stavu. len ní prvk  na
funk ní a navr ené je spí e metodickou zále itostí, s praktickým významem a  p i návrhu komplexních
pozemkových úprav, z hlediska zákona o ochran  p írody a krajiny nemá význam.

§ je nutno brát v úvahu ekologické bariéry antropického p vodu stávající (zastav né plochy) i p edpokládané
(pr myslová zóna) - návrh i v rámci omezených prostorových mo ností vytvá í logickou sí  vzájemn
propojených prvk

§ p i vymezování zejména navrhovaných prvk  lze ji  vyu ít zku eností se zapracováváním ÚSES do návrh
pozemkových úprav a zpracováváním projekt  ÚSES

§ je pot ebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky s ur itým re imem
hospoda ení (p írodní a antropicky podmín né prvky). Striktním lp ním na kritériu reprezentativnosti by ÚSES
v n kterých lokalitách paradoxn  p isp l k ochuzení p írodních hodnot území - na míst  pestrých luk by byl
druhov  pom rn  jednotvárný lesní porost.

Vzhledem k charakteru území jsou trasy podél Oh e, Starosedelského a Kamenitého potoka koncipovány jako
mokré, propojení mezofilní bu inné osy nadregionálního biokoridoru K 40 s lesními porosty ji ní ásti obce lze
charakterizovat jako suché.

V sou asné dob  není dostate n  funk ní propojení mezi údolím Oh e a svahy Slavkovského lesa. Pro
biocentra se poda ilo nalézt v dy ekologicky stabiln j í plochu jako jejich základ, není tedy nutno zakládat zcela
nový prvek. Prvo adým úkolem pro biocentra v sou asné dob  je územní ochrana lokalit, opat ení k zaji t ní plné
funk nosti jsou a  druhotná. Výrazn j í zásah bude pot ebné uplatnit u biokoridoru suché trasy mezi údolím Oh e a
Slavkovským lesem, který je áste n  vymezen v nestabilním prost edí.

Interak ní prvky p edstavují dopln ní sít  biocenter a biokoridor . Nejsou pro n  stanoveny ádné prostorové
parametry, rovn  re im vyu ívání je zpravidla voln j í. Jejich vymezení a stanovení po adovaných zásah  a re imu
vyu ívání je dle dosavadních zku eností vhodné provést a  v rámci podrobn j ích dokumentací, pozemkových úprav,
prodeje pozemk  apod. Proto nejsou v této dokumentaci zahrnuty a doporu uje se, aby v územních plánech nebyly
navrhovány a vymezovány. Sou asn  je nutno uvést, e zákon . 114/1992 Sb. termín interak ní prvek nezná, co
zna n  znevýhod uje jejich praktické prosazování.

A.5.3.4 Tabulkové p ehledy
 Prvky ÚSES regionálního a místního významu nacházející se v e eném území jsou uvedeny v tabulkách.
Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to p edpokládá úrove  plánu ÚSES. Navrhovaná
opat ení p edstavují ur ité rámcové zásady pro zaji t ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, e tyto
zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgán  státní správy a pro zpracování navazujících
dokumentací, nap . urbanistických studií, územních plán , pozemkových úprav, revitaliza ních studií a projekt ,
projekt  ÚSES.
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a: Vymezení biocenter

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 1

Název : Pod T ovickým vrchem

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BC

Charakteristika : p evá n  p íkré svahy s vystupujícími skalkami nad pravým b ehem Oh e.
Smí ený porost s dubem, borovicí, smrkem, b ízou.

Geobiocenologická typizace - STG : 4 AB 3, 4 AB 4,  4 AB 2, 4 BC 3

Funk nost : navr ené BC

Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu - výhradn  místní
ekotypy. Zvý it podíl dubu a dal ích listná  (javory, lípa, jilm apod.) i jedle a borovice. Postupn  redukovat smrk a
introdukované d eviny. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.

55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 2

Název : Na samot

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BC

Charakteristika : smí ený lesní porost s duby, b ízami, smrky, je áby, osikami, borovicemi
typu acidofilní doubravy na plo in  nebo mírných svazích. V západní ásti ú labí vodote e místy s ol emi.

Geobiocenologická typizace - STG : 4 AB 3, 4 AB 4, 4 B 4, 4 AB 2, 4 BC 3

Funk nost : funk ní BC

Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu - výhradn  místní
ekotypy. Omezovat smrk na úkor dubu a borovice. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie
naru ující p dní povrch. Neroz i ovat zástavbu uvnit  lesa.

55555555555555555555555555555555555555555
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66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo : 3

Název : Za Michalem

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BC

Charakteristika : trvalé travní porosty v plochém území p i Starosedelském potoce,
s hojnými porosty ol í, vrb, b íz, jív, osik, místy zamok ené a  vlhké

Geobiocenologická typizace - STG : 4 B 3, 4 B 4, 4 B 5, 4 BC 4, 4 BC 3
Funk nost : navr ené BC

Návrh opat ení : zachovat porosty d evin, trvalé travní porosty extenzivn  vyu ívat nebo
ponechat spontánnímu zar stání, nezales ovat
55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo : 4

Název : Pod Mýtinou

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BC

Charakteristika : výrazné ú labí drobné vodote e. Mezi okolními smr inami smí ený porost
javoru a buku.

Geobiocenologická typizace - STG : 4 AB 3, 4 B 4, 4 AB 2, 4 BC 3
Funk nost : navr ené BC

Návrh opat ení : v smí ených porostech preferovat p irozenou obnovu - výhradn  místní
ekotypy. Zvý it v okolí podíl buku, dubu a dal ích listná  i jedle a borovice. Postupn  redukovat smrk a
introdukované d eviny. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.
55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 5

Název : U vedení

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BC

Charakteristika : mírné svahy a  plo ina se zbytkem zarostlé louky. V okolních lesních
porostech r znorodé výsadby dubu, borovice, smrku s p ím smi, v severní ásti smí ený b ezový porost.

Geobiocenologická typizace - STG : 4 AB 3
Funk nost : navr ené BC

Návrh opat ení : preferovat p irozenou obnovu - výhradn  místní ekotypy. Zvý it podíl
dubu, buku a dal ích listná  (javory, lípa apod.) i jedle. Zachovat smí ený b ezový porost. Postupn  redukovat smrk
a introdukované d eviny. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.
55555555555555555555555555555555555555555
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b: Vymezení biokoridor

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : K 40

Název- spojnice : Amerika - Svato ské skály

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : nadregionální BK - vodní osa

Charakteristika : eka Oh e s b ehovými porosty ol í a vrb, p irozená tvá nost toku

Funk nost : funk ní BK

Návrh opat ení : zachovat stávající stav

55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo : K 40

Název- spojnice : Amerika - Svato ské skály

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : nadregionální BK - mezofilní bu inná osa

Charakteristika : p evá n  p íkré svahy s vystupujícími skalkami (pseudokrasové jevy -
jesky ky v pískovcích) nad pravým b ehem Oh e. Smí ený porost s dubem, borovicí, smrkem, b ízou.

Funk nost : funk ní BK

Návrh opat ení : nezasahovat do skalek, jeskyn k a balvani , v lesních porostech omezovat
smrk a introdukované d eviny ve prosp ch borovice a listná , podporovat p irozenou obnovu. Vylou it chemizaci -
v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.

55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo : 1016

Název - spojnice : hranice obce (K 40) - hranice obce (R BC 1139)

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : regionální BK

Charakteristika : údolí Kamenitého potoka; p irozený tok byst inného charakteru, navazující
lesní porosty v t inou kulturní smr iny

Funk nost : navr ený BK

Návrh opat ení : zachovat p irozený charakter toku, omezovat smrk ve prosp ch listná .

55555555555555555555555555555555555555555
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66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 20 116

Název- spojnice : K 40 - hranice obce (R BC 10 111)

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : regionální BK

Charakteristika : nad obcí ploché údolí Starosedelského potoka s pastvinami a etnými
ol inami, v obci probíhá tok mezi zástavbou.

Funk nost : navr ený BK

Návrh opat ení : nad obcí vymezit plochy pro spontánní vývoj a etrné vyu ívání (nap .
pastva), v obci zachovat volný úsek toku - nezakrývat, nezatrub ovat

55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 1

Název- spojnice : BC 2 - hranice obce

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BK

Charakteristika : ú labí drobné vodote e s ol inami mezi zem d lskými pozemky

Funk nost : navr ený BK

Návrh opat ení : ponechat spontánnímu vývoji

55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 2

Název- spojnice : BC 5 - BC 6

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BK

Charakteristika : okraje les , mimo les zarostlé meze a suché strán , p íkopy a okraje cest na
zem d lské p d

Funk nost : navr ený BK

Návrh opat ení : zachovat stávající d evinné porosty, v holých úsecích doplnit skupinky
d evin (biokoridor nemusí být úpln  souvislý), v lesních porostech omezovat smrk ve prosp ch listná

55555555555555555555555555555555555555555
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66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 3

Název- spojnice : BC 4 - BC 5

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BK

Charakteristika : lesní porosty, v t inou kulturní smr iny, ob as s p ím sí borovice, buku,
dubu, mod ínu.

Funk nost : navr ený BK

Návrh opat ení : v smí ených porostech preferovat p irozenou obnovu - výhradn  místní
ekotypy. Zvý it podíl buku, dubu a dal ích listná  i jedle a borovice. Postupn  redukovat smrk a introdukované
d eviny. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.

55555555555555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo : 4

Název - spojnice : BC 5 - R BK 1016

Katastrální území : Staré Sedlo

Biogeografický význam : místní BK

Charakteristika : lesní porosty, v t inou kulturní smr iny, ob as s p ím sí borovice, buku,
dubu, mod ínu.

Funk nost : navr ený BK

Návrh opat ení : v smí ených porostech preferovat p irozenou obnovu - výhradn  místní
ekotypy. Zvý it podíl buku, dubu a dal ích listná  i jedle a borovice. Postupn  redukovat smrk a introdukované
d eviny. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.

55555555555555555555555555555555555555555

A.5.4. Hranice záplavových území
Situování v ech nov  navrhovaných stavebních objekt , komunikací a stavebních úprav bude provedeno

s ohledem na stanovené záplavové území toku Oh e. Výstavbou v záplavovém území nesmí dojít ke zhor ení
odtokových pom r , ani vznikat bezodtoková místa.
 Na Starosedelském potoce se p edpokládá zvý ení nivelety u mostk  a roz í ení sv tlosti pr chodu pod
komunikací III.t ídy. Kritický je zejména jeho pr b h ji ní ástí zastav ného území.

V návrhu územního plánu není v záplavových územích navr ena ádná rozvojová plocha.
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A.6. Podmínky 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, pop ípad  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, intenzity vyu ití pozemk
v plochách)

A.6.1. len ní území
Správní území obce se lení z hlediska charakteru území, jím  se rozumí soubor podstatných p írodn

krajinných, sociáln  ekonomických a kulturn  civiliza ních znak , na plochy funk ního vyu ití území.

Plochy funk ního vyu ití území se dále lení z hlediska charakteru, jím  se rozumí p eva ující urbánní typ,
místn  utvá ený p írodn  krajinnými podmínkami, dobou vzniku, vazbami na okolí a mírou stability, na lokality.

Pozemkem, parcelou, geometrickým ur ením nemovitosti a katastrálního území, polohovým ur ením
nemovitosti a katastrálního území, vým rou parcely a identifikací parcel se pro ú ely této závazné ásti rozumí
pojmy vymezené a u ívané obecn  závazným právním p edpisem. Nejmen í jednotkou území se z hlediska správního
ízení územního, stavebního, pop ípad  souvisícího rozumí pozemek zobrazený v ortogonálním pr m tu jako

parcela.

A.6.2. Funk ní uspo ádání území
A.6.2.1 Struktura osídlení území
e ené sídlo se bude rozvíjet jako souvisle urbanizované území. Stávající rozptýlené objekty (mimo

zastavitelné plochy) jsou zahrnuty do hranice zastavitelných ploch. Ve volné krajin  nebudou vytvá ena nová sídla,
ani nové sídelní lokality. Tendence je roz i ování sídla západním sm rem a jeho sr stání se sokolovskou aglomerací.

A.6.2.2 Funk ní uspo ádání území
Funk ní uspo ádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické p íloze Hlavní výkres v m ítku

1:5 000, v n m  je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy bydlení vesnického       (BV)
plochy smí eného vyu ití vesnického typu    (SV)
plochy ob anského vybavení - nekomer ního    (OV)
plochy ob anského vybavení - komer ního   (OK)
plochy sportu        (RS)
plochy rekreace individuální     (RI)
plochy zahrádká ských osad     (RZ)
plochy výroby drobné a emeslné      (VD)
plochy výroby pr myslové a sklad      (VP)
plochy výroby zem d lské      (VZ)
plochy technické obsluhy      (TO)
plochy dopravní obsluhy      (DO)
plochy zelen  sídelní       (ZS)
plochy zelen  h bitov       (ZH)

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy smí ené krajinné zóny - rekrea n  sportovní   (S.r)
plochy p írodní krajinné zóny - trvalý travní porost  (P)

Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.
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Zbývající plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území nejsou upravovány a jsou zna eny v souladu
s funk ním vyu itím dle kultury zapsané v katastrální map  :

- plochy zem d lsky vyu ívané p dy - orná p da, zahrady, sady, trvalý travní porost
- vodote e, vodní plochy, mok iny
- plochy ur ené k pln ní funkcí lesa

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.
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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.

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.
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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.

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.
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A.6.2.4 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území

Plochy smí ené krajinné zóny - rekrea n  sportovní (S.r)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka

(S.r) Jsou nezastavitelné plochy pro rekreaci nepobytovou

krajinná zóna pro nepobytovou rekreaci a relaxaci se sezónním
vyu itím. Jedná se o slune ní louky, piknikové louky, plochy pro
volnou jízdu na koních, areály zdraví, nau né stezky a podobn .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy p írodní krajinné zóny - trvalý travní porost (P)
zna ka p evládající ú el vyu ití poznámka

(P) Jsou nezastavitelné plochy dlouhodobé stabilizace p írodních ploch
- pro obnovení trvalého travního porostu, pro ochranu a rozvoj
p vodních a p írod  blízkých ekosystém .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Zbývající plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území nejsou upravovány a jsou zna eny
v souladu s funk ním vyu itím dle kultury zapsané v katastrální map  :

- plochy zem d lsky vyu ívané p dy - orná p da, zahrady, sady, trvalý travní porost
- vodote e, vodní plochy, mok iny
- plochy ur ené k pln ní funkcí lesa

Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec nebo která lze zastav t výjime n  a za
zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn  závaznými právními p edpisy nebo územn  plánovací
dokumentací.

Na nezastav ných plochách není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je
ur eno pro funk ní vyu ití t chto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb
technického vybavení, meliorací zem d lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

A.6.3. Regulace funk ního vyu ití území
Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy  nejsou v souladu s

po adavky tohoto územního plánu, pokud nebudou negativn  ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad
p ípustnou míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.

Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich
u ívání) a rozhodovat o zm n  vyu ití území je mo no jen v souladu s tímto územním plánem.

Zastav ní ploch kvalitní neve ejné zelen  nebo ve ejné zelen , která je zahrnuta do zastavitelných ploch, je
nep ípustné.

Umis ování za ízení technické a dopravní obsluhy, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch funk ního
vyu ití území, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.

Umis ování parkovi  a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch funk ního vyu ití
území, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.

Ve v ech zastavitelných plochách funk ního vyu ití území je p ípustné umis ovat:

a) komunikace vozidlové slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu

b) zele

c) liniové stavby technické infrastruktury
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A.6.4. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena

urbanistická hmotová struktura okolí.

Jednotlivé spole ensky významné objekty mohou být výjime n  vy í ne  je stanoveno regulativy jen v
p ípad , e toto bude prokázáno v podrobn j í územn  plánovací dokumentaci, o t chto p ípadech rozhoduje
stavební ú ad v p íslu ném ízení. Jednotlivé dominantní ásti staveb mohou být výjime n  vy í. O mo nosti
takového zvý ení rozhoduje - s p ihlédnutím k místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá  -
stavební ú ad.

Dal í po adavky prostorového vyu ití území - pro p ístavby a nástavby stávajících objekt  v zastav ných
územích  stanoví stavební ú ad v rámci p íslu ného ízení s p ihlédnutím k charakteru okolního zastav ní.

Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji t n prioritn  v rámci vlastního území
(pozemku) stavby a stanoví se v souladu s platnými právními p edpisy a normami.

A.6.5. Regulativy prostorového vyu ití
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.)

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
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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.

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

A.7.1. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných staveb
Jako plochy ve ejn  prosp ných staveb jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.1.1 Doprava
W-D.2. Ú elová komunikace  sm r Sokolov, v etn  souvisejících k i ovatek
W-D.3. Obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek
W-D.4. Obslu ná komunikace v západní ásti Starého Sedla, v etn  souvisejících k i ovatek
W-D.5. Obslu ná komunikace ve východní ásti e eného území, v etn  souvisejících k i ovatek

A.7.1.2 Technické vybavení Kanalizace
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

A.7.1.3 Technické vybavení  Vodovod
V-VO.1. Vodovod pitný

A.7.1.4 Technické vybavení  El. energie
W-EL.1. Trafostanice
V-EL.1. Vedení VN

A.7.1.5 Technické vybavení  Plynovod
W-PL.1.a Regula ní stanice plynu
V-PL.1.b VTL plynovod
V-PL.2. STL plynovod

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

k i ovatek
Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

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

Staré Sedlo Obec Staré Sedlo

W-KA.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
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A.7.2. Vyvlastn ní
Vymezení ve ejn  prosp né stavby v územním plánu je podkladem pro p ípadné vyvlastn ní pozemk  a

staveb dle stavebního zákona, pokud nebude mo no e ení majetkoprávních vztah  dosáhnout dohodou nebo jiným
zp sobem.

A.7.3. Vymezení ploch asana ních úprav
 Návrhy funk ních zm n v e eném území nevyvolávají nároky na plo né asana ní zásahy.

A.8. Vymezení dal ích ve ejn  prosp ných staveb a ve ejn  prosp ných
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo

A.8.1.1 Rekreace  sport
P-R.1. Sportovní plocha

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

P-R.1. Sportovní plocha 591/1 Staré
Sedlo

Obec
Staré
Sedlo

Vysv tlivky:  W-  mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
 P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.9. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich vyu ití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh ty pro
po ízení územní studie, její schválení po izovatelem a vlo ení dat o této
studii do evidence územn  plánovací innosti

V e eném území je vymezena plocha nacházející se v lokalit  U hlini t  - U koupali t , ve které je vyu ití
územní podmín no prov ením zm n územní studií. Plocha, ve které je stanovena územní studie, se nachází
v severozápadní ásti obce a je ur ena pro vyu ití - plochy bydlení vesnického (BV). Pro tuto plochu je t eba
zpracovat územní studii, která vy e í parcelaci, trasování komunikací a in enýrských sítí. Lh ta pro zapsání územní
studie do registru je 31.12.2011.

A.10. Po et list  územního plánu a po et výkres

I. TEXTOVÁ  ÁST
 Po et list     28
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II. GRAFICKÁ    ÁST
 A.1.  - Základní len ní území    1 : 10 000

 B.1.  - Hlavní výkres    1 :   5 000
 B.1.a- Detail hlavního výkresu centra sídla Staré Sedlo    1 :   2 880

B.2. -  Koncepce ve ejné infrastruktury        1 :   5 000

B.3. -  Koncepce technické infrastruktury        1 :   5 000

 C.1.  - Vymezení ploch ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a asanací   1 :   5 000

Pou ení:
Proti územnímu plánu obce Staré Sedlo vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona .500/2004 Sb., správní ád).

 .      .
 místostarosta obce        starosta obce


