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Obec Citice
Č.J. :.............................

V obci Citice dne..............................

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE

Zastupitelstvo obce Citice, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vydává
Změnu č. 1 Územního plánu Citice,
vydaného formou opatření obecné povahy č.j. 263/2011 ze dne 25.5.2011 s účinností ode dne
15.6.2011.

čl. I.
Změna č. 1 Územního plánu Citice (dále jen změna č. 1) navrhuje tyto změny a úpravy v textové
části Územního plánu Citice (dále jen ÚP):

1. V kap. 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v první větě zrušuje datum „15.8.2010“ na konci
první věty a nahrazuje se datem „15.2.2017“
2. Na konec kap. 2

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO

HODNOT se vkládá nový text, který zní: „V koridoru technické infrastruktury KD-1, který prochází
napříč územím, bude vedena nová trasa venkovního vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov.“

3. V kap. 3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE se na konci druhé věty druhého odstavce zrušuje
text „areál drobné výroby“ a nahrazuje se nový textem, který zní: „smíšené obytné plochy“

4. Kap. 3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ se upravuje takto:
4.1 V odstavci s nadpisem „*obec Citice“ se ve větě „V obci je navrženo víceúčelové hřiště, stávající
fotbalové hřiště je rozšířeno a doplněno o sociální zázemí a parkoviště.“ Se zrušuje text „je navrženo
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víceúčelové hřiště“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „jsou navržena hřiště v západní části a za
OÚ“
4.2 V odstavci s nadpisem „*obec Citice“ se dále na konci poslední věty zrušuje text „s možností
umístění víceúčelového hřiště“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „a plochu občanského
vybavení – sport pro víceúčelové hřiště“
4.3. V odstavci s nadpisem „* sídlo Hlavno“ se ve třetí větě zrušuje text „navržený areál drobné
výroby“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „smíšené obytné plochy, které řeší přestavbu
bývalého zemědělského areálu v sídle,“
4.4. Na konec této kapitoly se vkládá nový text, který zní:
„Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování stanovených
regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití.
Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou
v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce
území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle stavebního
zákona, v platném zněn. Stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat jejich změny a povolovat změny
jejich užívání – a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s regulačními podmínkami
vymezených ploch s rozdílným způsobem využití.“

5. Kap. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY se mění takto:
5.1. Tabulka s nadpisem „Zastavitelné plochy – Citice“ vložené na konci kap. 3.3. se mění takto:
5.1.1. V řádku označeném C/Z-B3 se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „0,5199“ a nahrazuje se novým číslem „0,0623“
5.1.2. V řádku označeném C/Z-B5 se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „0,2648“ a nahrazuje se novým číslem „0,1227“
5.1.3. V řádku označeném C/Z-B8 se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „1,2288“ a nahrazuje se novým číslem „0,7185“
5.1.4 Za řádek označený „C/Z-B10“ se vkládají dva nové řádky, které znějí:
„C/Z-B11 / Plochy na severozápadním okraji obce u hřbitova / Citice / Citice / Bydlení – BV – 0,3517
C/Z-B12 / Plocha jižně od hřbitova / Citice / Citice / Bydlení – BV – 0,0549“
5.1.5. V řádku označeném C/Z-O2 se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „0,2411“ a nahrazuje se novým číslem „0,1862“
5.1.6. V řádku označeném C/Z-P1 se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „1,1017“ a nahrazuje se novým číslem „1,0278“
5.1.7. Řádek označení C/Z-P6 se celý zrušuje a nahrazuje se novým řádkem, který zní: „C/Z-P7 /
Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce / Citice / Citice /
Veřejné prostranství – PVz1 – 0,3462“
5.1.8. Za poslední řádek označený „C/Z-D2“ se vkládá nový řádek, který zní: „C/Z-Z1 / Plocha zeleně
na severním okraji obce / Citice / Citice – Zeleň – 0,0913“
5.2. Tabulka s nadpisem „Zastavitelné plochy – Hlavno“ vložené na konci kap. 3.3. se mění takto:
5.2.1. Řádek označený „H/Z-B2“ se celý zrušuje.
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5.2.2. V řádku označeném „H/Z-B3“ se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „1,9540“ a nahrazuje se novým číslem „1,5487“
5.2.3. Řádek označený „H/Z-P5“ se celý zrušuje
5.2.4. Za poslední řádek označený „H/Z-D1“ se vkládá nový řádek, který zní: „H/Z-Z1 / plocha zeleně
na východním okraji sídla / Hlavno / Hlavno / Zeleň – ZS – 0,1545“

6. Kap. 3.4 PLOCHY PŘESTAVBY se mění takto:
6.1. Tabulka s nadpisem „Přestavbové plochy – Citice“ vložené na konci kap. 3.4. se mění takto:
6.1.1. Před řádek označený „C/P-O1“ se vkládá nový řádek, který zní: „C/P-B1 / Rozšíření plochy
bydlení C/Z-B2 u hřbitova / Citice / Citice / Bydlení – BV – 0,0080“
6.1.2. Za řádek označený „C/P-O2“ se vkládá nový řádek, který zní: „C/P-O3 / Přestavba za OÚ na
občanské vybavení / Citice / Citice / Občanské vybavení – OS – 0,2126“
6.1.3. V řádku označeném „C/P-P1“ se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „1,1830“ a nahrazuje se novým číslem „1,0945“
6.1.4. V řádku označeném „C/P-P3“ se v pátém sloupci s názvem „Způsob využití plochy – rozloha
(ha)“ zrušuje číslo „0,4107“ a nahrazuje se novým číslem „0,2980“
6.1.5. Za řádek označený „C/P-S3“ se vkládá nový řádek, který zní: „C/P-S4 / Přestavba veřejného
prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území / Citice / Citice / Smíšené obytné – SM –
0,1510“
6.1.6. Za řádek označený „C/P-D1“ se vkládá nový řádek, který zní: „C/P-Z1 / Přestavba veřejného
prostranství s veřejnou zelení na zeleň vyhrazenou – soukromou na jihovýchodě obce pod řekou Ohře
/ Citice / Citice / Zeleň – ZS – 0,0922“
6.2. Tabulka s nadpisem „Přestavbové plochy – Hlavno“ vložené na konci kap. 3.4. se mění takto:
6.2.1. Řádek označený „H/P-V1 se celý zrušuje a nahrazuje se novým řádkem, který zní: „H/P-S1 /
Přestavba zemědělského areálu a veřejného prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území
/ Hlavno / Hlavno / Smíšené obytné – SV 0,4896“
6.2.2. Na konec kap. 3.4 PLOCHY PŘESTAVBY se vkládá nový text, který zní:
„Pro vybrané přestavbové plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné
podmínky realizace:
 pro plochu C/P-S4: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení
hygienických limitů dle platných předpisů v chráněném venkovním prostoru
 pro plochu H/P-S1: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení
hygienických limitů dle platných předpisů v chráněném venkovním prostoru“

7. Kapitola „3.5. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se upravuje takto:
7.1. Ve větě třetího odstavce se za text „izolační zeleň podél železnice“ vkládá nový text, který zní“ č.
140, částečně izolační zeleň podél vlečky do elektrárny Tisová“
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8. Kap. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ se upravuje takto:
8.1. Na začátek kap. 4.2.2 Zásobování elektrickou energií se vkládá nový text, který zní: „Územím
obce povede nová trasa venkovního vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov a to v koridoru
technické infrastruktury KD-1.“
8.2. Veškerý text v kapitole „4.2.5 Sdělovací rozvody“ se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který
zní: „Stávající podmínky pro napojení zástavby na sdělovací rozvody budou v řešeném území
zachovány“

9. Kapitola „4.3.1 Ostatní občanské vybavení“ se zrušuje včetně nadpisu.

10. Kapitola „5.2. NÁVRH SYSTÉMU ÚSES“ se upravuje takto:
10.1. Na konci první věty prvního odstavce se zrušují slova „2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání
krajiny“ a nahrazují se novým textem, který zní: „2.1. Hlavní výkres“, dále se zrušuje celá druhá věta:
„ÚSES je samostatně jako část koncepce krajiny zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP ve
schématu A.1. Krajina - ÚSES, M 1:5 000.“
10.2. Přiložené seznamy jednotlivých prvků ÚSES za třetím odstavcem se upravují takto:
10.2.1.Seznamy v části nazvané „BIOKORIDORY NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ“ se upravují takto:
10.2.1.1. „K40“: v řádku katastrální území, p.p.č.: Hlavno se zrušuje text „166“ a na konec řádku se
vkládá se nový text, který zní: „174/49“
10.2.1.3. „K40“: v řádku katastrální území, p.p.č.: Citice se zrušuje text „355/2, 390, 391, 420“ a na
konec řádku se vkládá nový text, který zní: „391/1, 355/35, 420/1, 390/1, 338, 10, 334/9, 426/2, 390/2, 436/6, 436/2, 436/2, -391/3, -391/2, 390/4, 420/2, 438/2, 436/1, 436/4, 436/5, 437/2, 438/1,
436/3, 436/4, 436/5“
10.2.2.Seznamy v části nazvané „BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŽENÁ“ se upravují takto:
10.2.2.1. „4“: v řádku katastrální území, p.p.č.: Citice se vkládá se nový text, který zní: „334/9, 436/6,
334/7, 334/6“ a v řádku katastrální území, p.p.č.: Hlavno se se zrušuje text „166“ a vkládá se nový
text, který zní: „166/1, 166/2“

11. Celý text kap. „5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ“ se zrušuje a nahrazuje se
novým textem, který zní:
„Kamenolom Dasnice a výsypka Gustav jsou postupně sanovány a rekultivovány a budou zapojeny do
veřejně přístupné kulturní krajiny na území obce.“
12. Celý text kap. „5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM“ se zrušuje a nahrazuje se novým textem,
který zní: „Na území obce nejsou navržena žádná protipovodňová opatření.“

13. Druhý odstavec v kap. „5.6. OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ
STABILITY KRAJINY“ který zní: „ X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví
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X2.1. vymezení prvků ÚSES“ se zrušuje.

14. Kap. 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT,
PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

NEPŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

POPŘÍPADĚ

PODMÍNĚNÉHO

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ,

VČETNĚ

ZÁKLADNÍCH

PODMÍNEK

KRAJINNÉHO

RÁZU

(NAPŘÍKLAD

VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) se upravuje
takto:
14.1. V odstavci „* Plochy občanského vybavení“ se v řádku „- občanské vybavení - veřejná
infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 SZ – OI“ zrušuje text, který zní: „ve smyslu §2 odst.1, k3 SZ“
14.2. V odstavci „* Plochy veřejných prostranství“ se v řádku „- veřejná prostranství - veřejná zeleň
- parky - PVz1“ na konci slova „parky“ zrušuje písmeno: „y“
13.3. V názvu odstavce „* Sídelní zeleň vyhrazená“ se zrušuje první slovo „Sídelní“ a ve slově zeleň
se mění „z“ na „Z“
14.4. V odstavci „* Plochy těžby nerostů“ se zrušuje řádek „-plochy těžby nerostů – NT“ a nahrazuje
se novým řádkem, který zní: „-plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace – NT1“
14.5. Před kap. „6.1 PLOCHY BYDLENÍ“ se vkládá nový odstavec, který zní:
„Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 odst. (5) stavebního zákona, v platném
znění, se stanovují tyto omezující podmínky:
-

na plochách vymezených pro ÚSES (NP, NSp), na plochách vodních a vodohospodářských
(W) a na ostatních plochách přírodních (NP) lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření
pouze pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro ochranu přírody a krajiny, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

-

zemědělské stavby lze

umisťovat pouze na plochách zemědělských nebo na plochách

smíšených nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m,
-

oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské a lesní nebo na plochy
smíšené nezastavěného území zemědělské a lesnické a to do výšky 2 m bez podezdívky a
pouze pokud neomezí prostupnost krajinou.

Pokud je u ploch smíšených nezastavěného území uvedeno více indexů, platí regulační podmínky
všech uvedených indexů zároveň.“
14.6. Za odstavec „E. Podmínky prostorového uspořádání“ plochy „*Bydlení individuální
venkovského typu – BV“, který zní:
„E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 30,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 60.“ se vkládá nový text, který zní:
„6.2 PLOCHY REKREACE“
14.7. V kap. 6.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ se na konci názvu plochy „* Občanské
vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 – OI“ ruší text:“ ve smyslu §2 odst.1,
k3“
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14.8. V kap. „6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“ v názvu plochy „* Veřejná prostranství veřejná zeleň - parky - PVz1“ se ve slově „parky“ zrušuje písmeno „y“
14.9. Kap. 6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ se upravuje takto:
14.9.1. U plochy „* Smíšené obytné městského typu – SM“ se na konec odstavce C. Podmínečně
přípustné využití vkládá nový bod 4., který zní: „4. pro přestavbovou plochu C/P-S4 se stanovuje tato
specifická podmínka: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení
hygienických limitů dle platných předpisů v chráněném venkovním prostoru.“
14.9.2. U plochy „* Smíšené obytné venkovského typu – SV“ se na konec odstavce C.
Podmínečně přípustné využití vkládá nový bod 5., který zní: „5. pro přestavbovou plochu H/P-S1 se
stanovuje tato specifická podmínka: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání
nepřekročení hygienických limitů dle platných předpisů v chráněném venkovním prostoru.“
14.10. V kap. „6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ“ se název plochy „* Výroba - těžkého
průmyslu a energetiky- VT“ zrušuje a nahrazuje se novým názvem, který zní: „* Výroba těžká – VT“
14.11. Celý text v kap. „6.14 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ“ se zrušuje a nahrazuje se novým textem,
který zní:
„* Plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace – NT1
A. Hlavní využití
území krajiny dotčené těžební činností a skládkováním odpadů určené k sanaci a rekultivaci.
B. Přípustné využití
1. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů
(výsypky a odvaly),
2. pozemky úložišť odpadů,
3. technická rekultivace výsypek, odvalů a úložišť odpadů
4. biologická rekultivace výsypek – zemědělská, lesnická, hydrická rekultivace,
5. ostatní rekultivace úložišť odpadů,
6. ostatní rekultivace výsypek,
7. hospodárnice, manipulační plochy,
8. cyklotrasy, rozcestníky, naučné stezky,
9. mimolesní zeleň,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. zajištění následné bezzásahovosti území v případě, že existují předpoklady (na základě
půdně-ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva.
D. Nepřípustné využití
1. jiný účel využití území.“
14.12. Kap. „6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ se upravuje takto:
14.12.1. U plochy „* Plochy smíšené nezastavěného území – NSx“ v odstavci „A. Hlavní využití“
v bodě „a)“ se vkládá za slovo „smíšené“ nový text, který zní: „nezastavěného území“, v bodě „b)“ se
vkládá za slovo „smíšené“ nový text, který zní: „nezastavěného území“, v bodě „c)“ se ruší slovo
„lesní“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „nezastavěného území lesnické“, v bodě „d)“ se ruší
text „vodní a“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „nezastavěného území“, v bodě „e)“ se ruší text
„s ochrannou funkcí“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „nezastavěného území ochranné“
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14.12.2. V názvu plochy „* Plochy smíšené přírodní – NS“ se za slovo „smíšené“ vkládá nový text,
který zní: „nezastavěného území“
14.12.3. V názvu plochy „* Plochy smíšené zemědělské – NSz“ se za slovo „smíšené“ vkládá nový
text, který zní: „nezastavěného území“
14.12.4. V názvu plochy „* Plochy smíšené lesní – NSl“ se zrušuje slovo „lesní“ a nahrazuje se
novým textem, který zní: „nezastavěného území lesnické“
14.12.5. V názvu plochy „* Plochy smíšené vodní a vodohospodářské – NSv“ se zrušuje text
„vodní a“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „nezastavěného území“
13.12.6. Název plochy „* Smíšená ochranná krajinná zóna – Nso“ se zrušuje a nahrazuje se novým
textem, který zní: „* Plochy smíšené nezastavěného území ochranné – Nso“

15. Kap. 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT se
upravuje takto:
15.1. V názvu kap. 7.1. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 SZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 SZ se za slovem
„VYVLASTNĚNÍ“ zrušuje text v závorce „(DLE §170 STZ)“a za slovem „PRÁVO“ se zrušuje text:
„PODLE § 101 SZ“
15.2. V názvu prvního odstavce „* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)SZ)“
se zrušuje text v závorce „(dle §2, odst.1,písm.k)SZ)“
15.3. V prvním odstavci s názvem „ Dopravní infrastruktura“ se zrušuje čtvrtý řádek, který zní:
„D4 – parkoviště u hříště- rozv.pl. H/Z-D1“
15.4. Na konec druhého odstavce s názvem „Technická infrastruktura“ se vkládá nový řádek ,který
zní: „- trafostanice“
15.5. Třetí odstavec s názvem „* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m)SZ)
 X1.A Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami“ se
zrušuje včetně názvu
15.6. V názvu kap. 7.2.PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170
SZ) se zrušuje za slovem „vyvlastnění“ text v závorce, který zní „(DLE §170 SZ)“
15.7. V názvu prvního odstavce „* Vybrané veřejné prospěšné stavby (dle §2,odst,1,písm.d)SZ)“
se zrušuje text v závorce „(dle §2,odst,1,písm.d)SZ)“
15.8. Na začátek prvního odstavce se za název „Technická infrastruktura“ vkládá nový text, který
zní: „T1 – vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov“ a na konec tohoto odstavce se vkládá nový
text, který zní: „- venkovní vedení VN 22kV

16. Kap. „8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO“ se upravuje takto:
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16.1. V první větě této kapitoly se za slovy „veřejně prospěšné stavby a“ zrušuje text: „veřejně
prospěšná opatření“ a nahrazuje se novým textem, který zní: „veřejná prostranství“
16.2. Odstavec s názvem „Občanské vybavení“ se zrušuje včetně názvu
16.3. Nadpis „* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l) SZ)“ se zrušuje
16.4. V odstavci s názvem „ Veřejná prostranství, * Veřejná prostranství - komunikační koridory
a shromažďovací plochy“ se zrušuje třetí řádek, který zní:
„PPK3 - veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce - rozv.pl. C/Z-P6“
16.5. V odstavci s názvem „* Veřejná prostranství s veřejnou zelení“ se zrušují druhý a třetí řádek,
které znějí:
„PPZ2

- veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na křižovatce v Linci - rozv.pl. C/Z-

P2
PPZ3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severovýchodním okraji obce rozv.pl. C/Z-P3“,
zároveň se zrušuje i poslední řádek, který zní:
„PPZ7 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východě sídla - rozv.pl. H/Z-P5“ a
nahrazuje se novým řádkem, který zní:
„PPZ8 – veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce – rozv.pl.
C/Z-P7“
16.6. Odstavce s názvem „* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)
 X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy,  X2 Opatření
k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví“ se zrušují včetně názvu
16.7. Na konec textu kap. 8. Se vkládá nový text, který zní: „Poznámka: Přiložené tabulky veřejně
prospěšných staveb s možností uplatnění předkupního práva“

17. Přiložené tabulky se upravují takto:
17.1. V názvu tabulek „* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)“ se
zrušuje text v závorce „(dle §2, odst,1, písm.k) SZ)“
17.2. Tabulky s názvem „ Dopravní infrastruktura“ se upravují takto:
17.2.1. V řádku označeném „D1“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „374/35, 374/31“
17.2.2. V řádku označeném „D2“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „39/1“
17.2.3. Řádek označený „D4“ se celý zrušuje
17.2.4. V řádku označeném „D6“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „173/1, 209/1,
234, 173/10, 197/4, 197/8, 162, 27, 28“ a na konec řádku se vkládá nový text, který zní: „174/49“
17.2.5. V řádku označeném „D7“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „103, 374/31,
374/34, 388/2, 388/6, 392/1, 401/2, 403/1, 405, 408/1, 409/1, 410, 411, 430/4“ a na konec řádku se
vkládá nový text, který zní: „420/1, 437/1, 438/3, 420/2, 438/2, 355/35, 385/2, 438/5, 436/6, 355/2,
337, 436/2, 436/3, 389, 391/1, 390/1, 374/61“
17.3. Na konec tabulky s názvem „Technická infrastruktura“ se vkládá nový řádek, který zní:
„trafostanice / Citice / 387, 332/3, 136/4, 311/1, 355/35 / Obec Citice
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Hlavno / 153/2, 16/1, 215/6“
17.4. Tabulky s názvem „* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)
 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami“ a
tabulky s názvem „* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l)SZ)
 Občanské vybavení“ se zrušují včetně názvu
17.5. Tabulka s názvem „ Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími
plochami“ se upravuje takto:
17.5.1. V řádku označeném „PPK1“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „205/1“
17.5.2. V řádku označeném „PPK2“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „404, 378,
377/2“
17.5.3. Řádek označený „PPK3“ se celý zrušuje
17.5.4. V řádku označeném „PPK4“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „37/1, 374/31,
388/6, 392/1, 374/34, 403/1, 388/2, 369/4, 374/31, 388/1“ a na konec řádku se vkládá nový text, který
zní: „86, -130, 374/1“
17.5.5. V řádku označeném „PPK5“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „156/8“
17.5.6. V řádku označeném „PPK6“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „185“
17.5.7. V řádku označeném „PPK7“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „77/2, 244“
17.5.8. V řádku označeném „PPK8“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „142, 141/4“
17.6. Tabulka s názvem „ Veřejná prostranství s veřejnou zelení“ se upravuje takto:
17.6.1. V řádku označeném „PPZ1“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „374/31,
374/35, 374/34, 378“
17.6.2. Řádky označené „PPZ2“ a „PPZ3“ se celé zrušují
17.6.3. V řádku označeném „PPZ4“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „374/34, 401/2,
403/1, 182, 169/1, 374/31, 403/2, 403/11, 403/12, 409/1, 60“
17.6.4. V řádku označeném „PPZ5“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „418, 45, 39/1,
42“
17.6.5. V řádku označeném „PPZ6“ se ve čtvrtém sloupci p.p.č. zrušuje text, který zní: „156/6“ a na
konec řádku se vkládá nový text, který zní: „156/10“
17.6.6. Poslední řádek označený „PPZ7“ se zrušuje a nahrazuje se novým řádkem, který zní: „ PPZ8 /
veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce – rozv.pl. C/Z-P7 /
Citice / 387, 386 / Obec Citice“
17.7. Tabulky s názvem „* Veřejně prospěšná opatření  Snižování ohrožení území způsobené
civilizačními vlivy“ a „* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)
 X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví
X2.1 – vymezení prvků ÚSES“ se zrušují včetně názvů

18. Na konci poslední věty kap. 10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE
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STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ
DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI se zrušuje text „12/2015“ a
nahrazuje se novým textem, který zní: „12/2022“

19. Kap. 14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE
§ 177 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

se celá zrušuje včetně nadpisu a nahrazuje se novým

textem, který zní:
„Seznam zkratek:
BC - biocentrum
BK - biokoridor
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot
DO - dotčený orgán
DP - dobývací prostor
DUR - dokumentace k územnímu řízení
ETI - elektrárna Tisová
FUN - funkční
CHLÚ - chráněné ložiskové území
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
k.ú. - katastrální území
LOK - lokální
OP - ochranné pásmo
ORR – odbor regionálního rozvoje
P+R - průzkumy a rozbory
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1
RD - rodinný dům
REG - regionální
RS - regulační stanice
SP - stavební povolení
STL plynovod - středotlaký plynovod
TS - trafostanice
ÚAPO - územně analytické podklady obce
ÚP - územní plán
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚPO - územní plán obce
ÚR - územní rozhodnutí
ÚS - územní studie
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
VPO - veřejně prospěšná opatření
VPS - veřejně prospěšná stavba
VTL plynovod - vysokotlaký plynovod
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ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území
ZÚR KK- zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“

čl. II.
Textová část změny č.1 je vypracovaná v rozsahu 13 stran textu včetně titulní strany, obsahu i včetně
vložených tabulek

B. Grafická část změny č.1 Územního plánu Citice:
v. č. 1 Výkres základního členění území - situace a),b)

M 1:5 000

v. č. 2.1. Hlavní výkres

M 1:5 000

v. č. 2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny

M 1:5 000

v. č. 2.3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – situace a), b), c)

M 1:5 000

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1:5 000
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP CITICE
Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Citice podléhá postupu ze stavebního zákona, včetně jeho
prováděcích vyhlášek, a soulad s tímto postupem zajišťuje pořizovatel.
Dne 14.9.2015 předala obec Citice pod č.j. 78719/2015/OSÚP/VLPO Městskému úřadu Sokolov,
odboru stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) 11 návrhů na Změnu Územního plánu
Citice (dále jen „návrh“) k posouzení podle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"). Pořizovatel posoudil
úplnost předaných návrhů a jejich soulad s právními předpisy. U sedmi z nich zjistil neúplnost, proto
dne 2.10.2015 vyzval písemně tyto navrhovatele k doplnění návrhů do 30 dnů od převzetí Výzvy
k doplnění návrhu. Dva navrhovatelé svůj návrh nedoplnili, proto Pořizovatel v souladu s § 46 odst. 2
stavebního zákona tyto návrhy odmítl, písemně tuto skutečnost sdělil navrhovatelům a informaci o tom
předložil Zastupitelstvu obce Citice. Návrhy které splnily všechny stanovené náležitosti pořizovatel
posoudil, vypracoval k nim své stanovisko (č.j. 100575/2015/OSÚP/VLPO) a toto stanovisko předložil
dne 14.12.2015 Zastupitelstvu obce Citice k rozhodnutí.
O pořízení Změny č. 1 Územního plán Citice (dále jen „Změna ÚP Citice“) rozhodlo Zastupitelstvo
obce Citice na svém řádném zasedání dne 22.2.2016 usnesením č. 19/2016. Na tomto zasedání byl
rovněž schválen Ing. Radek Hošek jako člen zastupitelstva určený pro spolupráci s pořizovatelem
(dále jen „určený zastupitel“).
22.3.2016 podala obec u pořizovatele žádost o pořízení Změny ÚP Citice.
V březnu a dubnu 2016 provedl pořizovatel terénní průzkumy území se zaměřením na podané návrhy.
V dubnu 2016 zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zadání Změny ÚP
Citice, který dne 27.4.2016 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu, pod č.j. 32461/2016/OSÚP/VLPO. Zároveň doručil návrh Zadání Změny ÚP
Citice veřejnou vyhláškou (č.j. 32464/2016/OSÚP/VLPO), vyvěšenou na úředních deskách Obecního
úřadu Citice a Městského úřadu Sokolov. Pořizovatel zajistil po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky na úředních deskách umožnění nahlédnutí do návrhu Zadání Změny ÚP Citice na
Obecním úřadu Citice, Městském úřadu Sokolov a na internetových stránkách obce Citice a města
Sokolov.
Po skončení lhůty pro podání požadavků, podnětů a připomínek byl návrh Zadání Změny ÚP Citice
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle zaslaných vyjádření dotčených
orgánů a podnětů. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém
stanovisku zn. 1542/ZZ/16 ze dne 20.5.2016 nestanovil požadavek na posouzení Změny ÚP Citice
z hlediska vlivů na životní prostředí ani na zpracování variantního řešení, a dle stanoviska Krajského
úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 1598/ZZ/16 ze dne 3.5.2016
byl vyloučen vliv návrhu Zadání Změny ÚP Citice na soustavu Natura 2000.
Upravené Zadání Změny ÚP Citice bylo pořizovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona
dne 21.6.2016 předloženo Zastupitelstvu obce Citice ke schválení.
Zastupitelstvo obce Citice dne 29.6.2016 projednalo a usnesením č. 56/2016 schválilo upravené
Zadání Změny ÚP Citice, zároveň projednalo a usnesením č. 58/2016 schválilo zhotovitele Změny ÚP
Citice – Ing. arch. Alexandru Kaskovou.
Pořizovatel předal dne 9.8.2016 pod č. j. 60200/2016/OSÚP/VLPO schválené Zadání Změny ÚP
Citice zhotoviteli, spolu se žádostí o zahájení prací na návrhu Změny ÚP Citice.
Konečný návrh Změny ÚP Citice byl zhotovitelem vyskladněn a předán v dubnu 2017.
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Pořizovatel

v souladu

s

§

50

odst.

2

stavebního

zákona

oznámil

dne

2.5.2017,

pod č.j. 32422/2017/OSÚP/JADO termín a místo konání společného jednání k návrhu Změny ÚP
Citice,

které proběhlo dne 12.6.2017 na Obecním úřadu Citice. Dotčené orgány byly vyzvány

k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své
připomínky.

Zároveň

pořizovatel

doručil

návrh

Změny

ÚP

Citice

veřejnou

vyhláškou

(č.j. 32426/2017/OSÚP/JADO), vyvěšenou na úředních deskách Obecního úřadu Citice a Městského
úřadu Sokolov. Pořizovatel zajistil po dobu 30 dnů od doručení návrhu Změny ÚP Citice veřejnou
vyhláškou umožnění nahlédnutí do návrhu Změny ÚP Citice na Obecním úřadu Citice, Městském
úřadu Sokolov a na internetových stránkách obce Citice a města Sokolov.
Po

uplynutí

lhůt

pro

podání

stanovisek

a

připomínek

zaslal

pořizovatel

dne

9.8.2017,

pod č.j. 59158/2017/OSÚP/LUSA Krajskému úřadu Karlovarského kraje obdržená stanoviska
a připomínky a požádal o vydání stanoviska v souladu s § 50, odst. 7 stavebního zákona.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního
plánování vydal stanovisko pod č. j. 1186/RR/17 dne 5.9.2017.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a dne 20.9.2017 pod
č. j. 69994/2017/OSÚP/LUSA předal zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu Změny ÚP Citice před
řízením o územním plánu.
Upravený a posouzený návrh Změny ÚP Citice byl vystaven od 7.11.2017 – 27.12.2017 k veřejnému
nahlédnutí na odboru stavebním a územního plánování Městského úřadu Sokolov a na Obecním
úřadu Citice, a zároveň byl vystaven i na internetové adrese Městského úřadu Sokolov a Obecního
úřadu Citice.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP se konalo dne 20. 12. 2017 na Obecním
úřadu Citice. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání.
K návrhu Změny ÚP Citice nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Projektantce byly zaslány
pokyny dne 31.1.2018 pod č. j. 5237/2018/OSÚP/LUSA
Dále pořizovatel s určeným zastupitelem přezkoumal soulad návrhu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního
zákona.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
 Nové požadavky v území dle PÚR ČR (Politika územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č.1)
 PÚR ČR nevymezuje na území obce Citice žádné změny v území, které by bylo nutno řešit touto
změnou č.1
 Změna č.1 přiměřeně sleduje zejména tyto priority územního plánování stanovené v PÚR ČR:
-

urbanistická struktura obou sídel je zachována

-

aktualizované ÚAPO jsou zapracovány

-

zapracovává ukončené sanace a rekultivace na výsypce Gustav

-

změna č.1 rozvíjí zejména plochy bydlení, plochy veřejných prostranství jsou aktualizovány –
některé jsou zrušeny, je navržena 1 plocha pro nový park C/Z-P7

-

změna č.1 chrání ZPF, naprostá většina rozvojových ploch je řešena na ostatních plochách
v ZÚ nebo na dříve vymezených rozvojových plochách, kde se mění dříve navržená funkce
ploch
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-

upravený návrh změny č.1 před řízením nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu s novým
záborem ZPF bilancovaným dle společného metodického doporučení MMR a MŽP

-

změna č.1 nemění vazby obce na své okolí

-

změna č.1 nemá negativní vliv na EVL Natura a ptačí oblasti, nebylo požadováno zpracování
posudku Natura 2000

-

změna č.1 nemá negativní vliv na životní prostředí, nebylo požadováno zpracování posudku
SEA

-

změna č.1 řeší i přestavbové plochy, které tak šetří nezastavěnou kulturní krajinu před další
výstavbou

-

charakter krajiny je zachován, ÚSES je respektován včetně LBK 1, který měl být požadavkem
dle zadání změny č.1 částečně přeložen do nové trasy a území mělo být uvolněno pro novou
zastavitelnou plochu bydlení H/Z-B8 – viz.kap. j) odůvodnění – posouzení RNDr. J. Křivance, na
základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením byla plocha H/Z-B8 ze
změny č.1 vypuštěna

-

změna č.1 zachovává koncepci dopravní a technické infrastruktury i občanského vybavení
charakteru veřejné infrastruktury

-

změna č.1 aktualizuje koncepci veřejných prostranství

-

změna č.1 zachovává migrační prostupnost v území dle ÚP, jsou zapracovány ukončené
lesnické rekultivace na výsypce Gustav

-

změna č.1 neovlivňuje negativně podmínky cestovního ruchu, jak je řešil ÚP Citice

-

nové obytné plochy jsou vymezovány podél místních komunikací a silnic III. třídy, pouze plocha
C/P-S4 pro SM je umístěna těsně u železniční vlečky v blízkosti celostátní železniční tratě č.140

-

na území obce nedochází k dlouhodobému překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, změna č.1 tuto skutečnost zachovává

-

změna č.1 respektuje stanovené záplavové území Q 100 řeky Ohře včetně aktivní zóny, v tomto
území nenavrhuje změna č.1 žádnou rozvojovou plochu

-

změny veřejné infrastruktury jsou řešeny pouze pro veřejná prostranství v ZÚ nebo
v rozvojových plochách u obce a u Hlavna bez vlivu na širší územní vazby

-

změna č.1 rozvíjí zejména sociální pilíř udržitelného rozvoje území

-

změna č.1 řeší zejména naprosto konkrétní jmenovité požadavky obyvatel a další veřejnosti na
území obce, rovněž tak i požadavky obce a to dle zadání změny č.1, na základě pokynů
pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením byly zcela vypuštěny ze změny č.1
zastavitelné plochy bydlení v Hlavně H/Z-B8, H/Z-B9, H/Z-B10, v těchto lokalitách platí vydaný
ÚP Citice

-

dle upřesňujících pokynů pořizovatele ze dne 27.3.2017 a 5.4.2017 řeší změna č.1 další
rozvojovou plochu C/P-B1

-

je zachována koncepce technické infrastruktury s důrazem na zásobování území pitnou vodou
a zpracování odpadních vod

-

v souladu se zadáním změny č.1 neřeší změna č.1 žádnou plochu pro rozvoj efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů

 Změna č.1 je zpracována přiměřeně v souladu s PÚR ČR.
 ZÚR KK nevymezuje na území obce Citice žádné změny v území, které by bylo nutno řešit
touto změnou č.1. ÚP byl vydán po vydání ZÚR KK a plně v souladu s touto nadřazenou
ÚPD. Změna č.1 respektuje veškeré skutečnosti navržené v ÚP dle ZÚR KK.
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 Změna č.1 řeší další zastavitelné plochy pro bydlení, i když nebyla prokázána nemožnost zastavět
dříve vymezené zastavitelné plochy bydlení dle § 55, odst. (4) stavebního zákona, v platném znění
- viz. kap. k)
 Změna č.1 je zpracována v souladu s prioritami územní plánování kraje pro zajištění URU, neboť
řeší:
zkvalitnění podmínek pro bydlení – plochy bydlení, plocha pro sport, nové veřejné prostranství

-

s parkem
-

přestavbové plochy smíšené obytné s možností provozovny jako zdroje nových pracovních míst

-

dle ÚP sledování probíhajících sanací a rekultivací výsypky Gustav v aktualizovaném rozsahu
(ukončené rekultivace)
koridor pro nové nadzemní vedení VVN 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov včetně nové VPS

-

ozn. T1 pro toto vedení jako nadmístní aktivita
-

dostavba ZÚ dle ÚP, aktualizace hranice ZÚ

-

minimum nových zastavitelných ploch nad rámec ÚP na úkor dosud nezastavěné krajiny

-

změna č.1 nebyla dle stanovisek DO vyhodnocena na její vliv na EVL a ptačí oblasti ani na
životní prostředí

 Změna č.1 je zpracována v souladu s podmínkami pro rozhodování o změnách v území
v nadregionální rozvojové ose OS7 vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR KK:
posílení technické infrastruktury koridorem KD-1 pro nové vedení VVN 2x110kV TR Vítkov – TR

-

Jindřichov
-

bez negativního vlivu na EVL a ptačí oblasti a bez vlivu na životní prostředí (stanoviska DO)

-

dle ÚP sledování probíhajících sanací a rekultivací výsypky Gustav v aktualizovaném rozsahu
(ukončené rekultivace)

 Změna č.1 nemá negativní vliv na specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko:
-

plošně náročné investice nejsou řešeny

-

změna č.1 nemění stávající ani navržené podmínky pro rekreaci a cestovní ruch dle ÚP Citice
(řešená plocha sportu navrhuje víceúčelové hřiště za budovou OÚ zejména pro místní
obyvatele - matky s dětmi)

 Změna č.1 je zpracována přiměřeně v souladu se ZÚR KK.

c)

VYHODNOCENÍ

SOULADU

S CÍLI

A

ÚKOLY

ÚZEMNÍHO

PLÁNOVÁNÍ,

ZEJMÉNA

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Změna č. 1 je přiměřeně zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18
a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění.
Zpracovaná změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na
území spravovaném obcí Citice.
Ve změně č. 1 navržený rozvoj obce Citice nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při respektování
navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování
v území.
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d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změna č. 1 ÚP Citice je přiměřeně zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění předpisů.

e)

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE

STANOVISKY

DOTČENÝCH

ORGÁNŮ

PODLE

ZVLÁŠTNÍCH

PŘEDPISŮ,

POPŘÍPADĚ

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Změna č. 1 ÚP Citice byla zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
V dosavadním průběhu pořizování návrhu Změny č. 1 ÚP Citice nebyl řešen žádný rozpor mezi
pořizovatelem a dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem.
Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Citice, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené
orgány hájí, jsou v návrhu Změny č. 1 ÚP respektovány a zohledněny.

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu Změny č. 1 ÚP Citice
(na základě společného jednání)

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR SOKOLOV
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Č.j.: HSKV-1469-2/2017-SO
Ze dne 3.5.2017
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“),
a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci
předloženou dne 2. května 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO
a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené
ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu
k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám
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definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánován
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále
splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
Kontaktní osoba: plk. Mgr. Martin Mulač
Ředitel Územního odboru Sokolov


Souhlasné stanovisko

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Č.j.: MPO 28431/2017
Ze dne 6.6.2017
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2
stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci další připomínky. Požadujeme
respektovat ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1. zákona o geologických
pracích výhradní ložiska se stanoveným chráněným ložiskovým územím nebo dobývacím prostorem.
Zákres dobývacího prostoru v koordinačním výkresu neodpovídá zákresu územně analytických
podkladů, s návrhem změny č. 1. Územního plánu nesouhlasíme.
Kontaktní osoba: Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
Ředitel odboru hornictví


Nesouhlasné stanovisko


V koordinačním výkresu bude zákres dobývacího prostoru upraven dle územně analytických
podkladů.

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJŮ PRAHA
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Č.j.: 94724/2017-8201-OÚZ-LIT
Ze dne: 12.6.2017
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice – společné jednání
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost
o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Citice.
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1,
písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních
a resortních předpisů.
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011
Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu
v platném znění, jednám souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 1 územního plánu“ Citice.
Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek.
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Kontaktní osoba: Dana Horská
Vrchní referent, oddělení ochrany územních zájmů


Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Č.j.: 972/DS/17
Ze dne: 13.6.2017
Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 2.5.2017
Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice ve smyslu ustanovení
§ 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá ke společnému jednání o návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Citice připomínky.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Malý
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Souhlasné stanovisko

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
Č.j.: KHSKV 4936/2017/HOK/Nov
Ze dne 28.6.2017
Citice, Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice – stanovisko ke společnému jednání
Na základě oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního
plánu Citice, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
(dále jen „KHS KK“) předmětný návrh.
Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK, jako dotčený
orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, toto stanovisko: S Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Citice se nesouhlasí.
Odůvodnění:
Dne 2.5.2017 bylo na KHS KK doručeno oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor
stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání
o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice, který zpracovala Projekční kancelář Ing. arch. Alexandra
Kasková, Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary v dubnu 2017 a které se konalo dne 12.6.2017
v zasedací místnosti na Obecním úřadu Citice.

21

ZMĚNA Č.1 ÚP CITICE

Při tomto jednání bylo zjištěno, že upozornění, uvedené v našem vyjádření ze dne 18.5.2016
č.j. KHSKV 5375/2016/HOK/Nov k zadání Změny č. 1 Územního plánu Citice, nebylo v návrhu změny
zohledněno. Vzhledem k tomu, že dne 1.12.2015 vstoupila v platnost změna (zákon č. 267/2015 Sb.)
našeho zákona, která upravila mimo jiné § 77, který rozšířila o odst. 2 až 5 a povinnosti orgánu
ochrany veřejného zdraví posuzovat nové stavby (zde BV – bydlení venkovské a SM, SV – smíšené
obytné), které by mohly být dotčeny hlukem či vibracemi a zároveň platí stávající úprava, kdy krajské
hygienické stanici náleží uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany
veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, bylo nutné tyto aspekty v našem
stanovisku uplatnit.
Jedná se zejména o tyto navržené dílčí změny funkčního využití území:
Citice
Změna územního plánu vymezuje plochu C/P-S4 na plochu smíšenou obytnou – přestavba veřejného
prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území městského typu – SM, které má stanoveno
hlavní využití – bydlení v bytových domech v obcích a příměstských oblastech, obslužná sféra
a nerušící výrobní činnost místního významu. Tato dílčí změna jednak ruší část stávající ochranné
veřejné zeleně u železniční vlečky do elektrárny Tisová ve prospěch navržené zastavitelné plochy;
ochranná a izolační zeleň zde v minulosti byla vymezena z důvodu odstínění ploch BV (bytové
výstavby) a SM (smíšené obytné). A jednak tato plocha dle hlavního využití předpokládá bydlení
v bytových domech, které však musí být z hlediska ochrany před hlukem posouzeno orgánem ochrany
veřejného zdraví (§ 30 odst. 1 a zejména § 77 odst. 2 zákona ve spojení s ustanovením § 12 nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
dále jen „NV“), což se v tomto případě jeví jako velmi komplikované.
Hlavno
Nové zastavitelné plochy:
● H/Z-B8 na plochu bydlení individuální venkovského typu – plocha na východním okraji sídla; z ploch
zemědělských NZ do ploch umožňujících výstavbu rodinných domů – BV
● H/Z-B9 na plochu bydlení individuální venkovského typu – plocha na východním okraji sídla jižně
u silnice III/21218 do Citic; z veřejných prostranství, veřejné zeleně a parků PVz1 do ploch
umožňujících výstavbu rodinných domů – BV
● H/Z-B10 na plochu bydlení individuální venkovského typu – specifické – plocha na východním okraji
sídla jižně u silnice III/21218 do Citic; z veřejných prostranství, veřejné zeleně a parků PVz1
do podmínečně zastavitelné plochy bydlení pouze po prokázání možnosti realizace sousedící stykové
křižovatky na silnici – BV1
Přestavbová plocha:
● H/P-S1 na plochu smíšenou obytnou – přestavba zemědělského areálu a veřejného prostranství
s veřejnou zelení na smíšené obytné území venkovského typu – SV, které má stanoveno hlavní
využití – bydlení v bytových domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech
s hospodářským zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti.
Vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení těsně u vodoteče – občasného vodního toku
(H/Z-B9 pro BV a H/Z-B10 pro BV1) dojde k výraznému zmenšení veřejné zeleně, zrušena bude
i stávající veřejná zeleň v kontaktu s bývalým zemědělským areálem, která bude přičleněna k nové
přestavbové ploše smíšené obytné (H/P-S1) a zejména hlavní využití výše uvedených ploch
předpokládá bydlení v rodinných a bytových domech, jejichž umístění však musí být z hlediska
ochrany před hlukem posouzeno orgánem ochrany veřejného zdraví (§ 30 odst. 1 a zejména § 77
odst. 2 zákona ve spojení s ustanovením § 12 NV). Dle našich dostupných podkladů však lze důvodně
předpokládat, že navrhované plochy k bydlení se umísťují do hlukově zatíženého území, zejména
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z provozu na železniční dráze (železnice 140) a z provozu průmyslového areálu (elektrárna Tisová).
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska KHS vyplývá ze znalosti místní situace a také skutečnosti,
že vzhledem k lokalizaci ploch navrhované změny je vysoká pravděpodobnost působení negativních
jevů na lidský organismus (zvýšené zdravotní riziko při dlouhodobém pobytu osob) v souvislosti
se zvýšenou zátěží životního prostředí hlukem za souběžného působení znečišťujících složek
ovzduší.
KHS KK přezkoumala důvodnost tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a společné
jednání dotčených orgánů a dospěla k závěru, že věc nevyhovuje požadavkům předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví.
Kontaktní osoba: Ing. Edita Novotná
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Sokolov


Nesouhlasné stanovisko


U plochy s rozdílným způsobem využití SV – smíšené obytné území venkovského typu,
se do podmínečně přípustného využití doplní: při povolování staveb pouze na ploše H/P – S1
bude prokázáno, že v chráněném venkovním prostoru nebudou překročeny hygienické limity
dle platných předpisů,



U plochy s rozdílným způsobem využití SM – smíšené obytné území městského typu,
se do podmínečně přípustného využití doplní: při povolování staveb pouze na ploše C/P – S4
bude prokázáno, že v chráněném venkovním prostoru nebudou překročeny hygienické limity
dle platných předpisů

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KARLOVARSYKÝ KRAJ, POBOČKA KARLOVY VARY
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č.j.: SPU 310282/2017
Ze dne 30.6.2017
Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný
správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje
následující:
Nadále platí naše vyjádření č.j. SPU 270119/2016 ze dne 25.5.2016.
Ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice nemáme žádné další připomínky
ani námitky.
Kontaktní osoba: Ing. Josef Rau
Vedoucí pobočky Karlovy Vary, Státní pozemkový úřad


Souhlasné stanovisko
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Rokycsnova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 52542/2017/OSÚP/IRKU
Ze dne 10.7.2017
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče
obdržel dne 2.5.22017 oznámení o konání společného jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Citice, který zpracovala Projekční kancelář Ing. arch. Alexandra Kasková, Sokolovská 54,
356 05 Karlovy Vary v dubnu 2017 a které se konalo dne 12.6.2017 v zasedací místnosti na Obecním
úřadu Citice.
Z hlediska zájmů státní památkové péče není, ke společnému jednání o návrhu Změny č. 1 Územního
plánu Citice, připomínek.
Upozorňujeme, že nadále zůstává v platnosti naše stanovisko pod č.j.: 37434/2016/OSÚP/IRKU
ze dne 30.5.2016.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů.
Kontaktní osoba: Irena Kučková
Referent odboru stavebního a územního plánování


Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Č.j.: 1587/ZZ/17
Ze dne 12.7.2017
CITICE – jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu - stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 2.5.2017
Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice a k tomuto vydává
následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503)
K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice nemáme připomínky. K zadání návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Citice vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, stanovisko zn. 1542/ZZ/16 ze dne 20.5.2016 s tím, že nemá
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny
č. 1 Územního plánu Citice na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko
zůstává nadále v platnosti.
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Souhlasné stanovisko

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle ustanovení § 48a odst.
2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace
umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Předložená
dokumentace k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice s výše uvedeným umisťováním staveb
nepočítá. Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a místě
společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice a výzvu pro uplatnění stanoviska
ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, které se koná dne 12.06.2017.
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona ČNR
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice podle zákona a s ohledem
na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání územně
plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných
souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona (dále jen „metodický pokyn“),
Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice, jejímž zodpovědným
projektantem je Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář, Sokolovská 54, 360 05 Karlovy
Vary, datum zpracování duben 2017, stanoviska krajského úřadu k návrhu zadání Změny
č. 1 Územního plánu Citice č. j. 1542/ZZ/16 ze dne 20.05.2016. Dále posouzení vycházelo z vyjádření
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu poskytnutého krajskému úřadu ve smyslu článku II
odst. 2 metodického pokynu Městským úřadem Sokolov pod č. j. 50577/2017/OŽP/EVBR ze dne
3.7.2017.
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k návrhu vymezení zastavěného území
a rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným v návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Citice na základě posouzení předložené dokumentace, s přihlédnutím
ke stanovisku Městského úřadu Sokolov uplatňuje podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
Ve výměře předložené k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je v navrhovaném řešení
cca 2,77 ha záboru zemědělského půdního fondu pro funkční využití bydlení. Jedná se o změnu
funkčního využití již odsouhlaseného záboru v platném územním plánu. Zároveň se ruší dříve
navržené zastavitelné plochy či jejich části. Krajský úřad požadoval zapracovat číslování ploch lokalit
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změny v návaznosti na poslední lokalitu č. 52 (H/P-V1) uvedenou v tabulkové části 9.1 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond platného Územního plánu
Citice – odůvodnění. Požadavek číslování se týkal pouze zemědělského půdního fondu, části
odůvodnění – textové, tabulkové a grafické části. Požadavek číslování nebyl do návrhu změny
zapracován dle krajského úřadu a z tohoto důvodu přiřadil krajský úřad nově navrhovaným lokalitám
č. 1 (H/Z-B8) číslo lokality 53 (H/Z-B8), č. 2 (H/Z-B9) číslo lokality 54 (H/Z-B9) a č. 3 (H/Z-B10) číslo
lokality 55 (H/ZB10). Důvodem je zajištění přehlednosti číslování lokalit. Čísla lokalit č. 1, 2 a 3 jsou již
použita v platném územním plánu.
Lokality č. C/Z-B11, C/Z-P7, C/P-B1, C/P-O3, C/P-S4, CP-Z1, H/P-S1 jsou navržené bez záboru
zemědělského půdního fondu a proto nejsou předmětem hodnocení z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
Lokality č. C/Z-Z1, H/Z-Z1 jsou navržené pro funkční využití zeleň bez záboru zemědělského půdního
fondu a proto nejsou předmětem hodnocení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Lokalita č. C/Z-B12, navržená pro bydlení v zastavěném území se z hlediska záborů zemědělského
půdního fondu nevyhodnocuje a proto není předmětem hodnocení z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
K lokalitám s navrhovaným záborem zemědělské půdy poskytl krajskému úřadu ve smyslu článku II
odst. 2 metodického pokynu stanovisko Městský úřad Sokolov. Jsou to:
v k.ú. Hlavno lokalita č. 53 (H/Z-B8) – 2,22 ha, navrhované využití pro bydlení. Jedná
se o zemědělskou půdu v druhu zahrady, zařazenou do V. třídy ochrany,
lokalita č. 54 (H/Z-B9) – 0,48 ha, navrhované využití změna lokalit č. 41 (H/Z-O1) občanská
vybavenost a č. 45 (H/Z-P2) veřejné prostranství na bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu
trvalý travní porost, zařazenou do IV. a V. třídy ochrany,
lokalita č. 55 (H/Z-B10) – 0,07 ha, navrhované využití změna lokality č. 44 (H/Z-P1) veřejné
prostranství na bydlení. Jedná se o zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou
do IV. třídy ochrany.
Z předloženého návrhu dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Citice vyplývají následující
skutečnosti: Rozvojové plochy č. 53, 54, 55, v rámci kterých je navržen zábor zemědělského půdního
fondu o výměře 2,77 ha, jsou navrhované pro funkční využití bydlení.
Z pohledu vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelné plochy pro funkční využití bydlení ve vazbě
na rozsah a dosavadní naplnění zastavitelných ploch se shodným funkčním využitím vymezených
v územním plánu obce Citice (viz bilance na str. 40 – 42 textové části předmětného návrhu Změny
č. 1) nelze navrhované plochy lokalit č. 53 (H/Z-B8), č. 54 (H/Z-B9) a č. 55 (H/Z-B10) považovat
za nezbytný případ ve smyslu § 4 zákona z dále uvedených důvodů. Konkrétním platným územním
plánem obce Citice je schváleno celkem cca 16,22 ha zastavitelných ploch bydlení a 2,4 ha
zastavitelných ploch smíšeného bydlení, tj. celkem 18,62 ha pro bydlení. Dle projektanta (viz str. 41)
na navržených 18,62 ha zastavitelných plochách bydlení a smíšeného bydlení mohou vzniknout
podmínky pro celkem 300 nových obyvatel = 35,8 % počtu obyvatel (údaje pro výpočet: 1 RD = 1500
m2 bydlení, 2500 m2 smíšeného bydlení, stávající obložnost 2,75 obyv./1 byt by byla snížena na 2,5
obyv./1 byt dle celorepublikové demografické situace, počty obyvatel a obydlených bytů ze sčítání
v r. 2011).
Za 5 let od vydání územního plánu bylo na území obce zkolaudováno pouze 9 rodinných domů
na 1,09 ha dříve schválených zastavitelných plochách bydlení. Dále změna č. 1 ruší ještě část plochy
lokality č. 8 C/Z-B8 a stabilizuje zde BV – stav (zahrady u stávajících RD) o rozloze 0,5 ha, na další
části plochy lokality č. 8 C/Z-B8 o rozloze 0,1 ha je navržen C/ZP7. Dříve schválené zastavitelné
plochy bydlení a smíšeného bydlení o rozloze 18,62 ha jsou změnou č. 1 zmenšeny o 1,6 ha
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na 17,00ha. Změna č. 1 ve svém důsledku navyšuje zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení
o nových 1,60 ha.
Pro důvěryhodné posouzení potřeby dalších zastavitelných ploch bydlení na území obce Citice byl
projektantem zadán výpočet v programu „Urbanka“ (přiloženo k dokumentaci Změny č. 1), se kterým
byla seznámena obec dopisem projektanta Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2016 v rámci přípravy této
Změny č. 1. Dle tohoto výpočtu je za přijatelné považovat pouze 5,52 ha zastavitelných ploch bydlení
a smíšeného bydlení do r. 2013 = 37 nových bytů v RD. Po aktualizaci bilance zastavitelných ploch
bydlení a smíšeného bydlení by bylo v území dle tohoto návrhu Změny č. 1 navrženo 20,2 ha těchto
zastavitelných ploch, což je o 14,68 ha = o 266 % více než ukázal výpočet „Urbanka“ a zároveň o 1,6
ha více než v původním územním plánu.
Změna č. 1 nehodlá rušit dříve vymezené zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení, zároveň
předkládá důvody, že není třeba navyšovat nové rozvojové plochy bydlení a smíšeného bydlení. Obec
se přesto rozhodla pořídit tuto změnu č. 1.
Krajský úřad souhlasí s projektantem (str. 42), že takto navržená Změna č. 1 neodůvodněně
a nepřiměřeně dále navyšuje již tak velkou rozlohu zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení.
Dle odůvodnění Změny č. 1 není třeba navyšovat nové rozvojové plochy bydlení a smíšeného bydlení.
Krajský úřad, na základě posouzení předložených podkladů nesouhlasí po projednání s Městským
úřadem Sokolov se zařazením lokality č. 53 (H/Z-B8), č. 54 (H/Z-B9) a č. 55 (H/Z-B10). Důvodem je,
že využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany zemědělského půdního fondu
již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci pro bydlení a smíšené bydlení, je minimální.
Také vývoj počtu obyvatel v posledních letech navrhovanému rozvoji neodpovídá.
Dle § 4 odst. 1 a 2 zákona nelze považovat předložený návrh Změny č. 1 za nezbytný případ.
Nezbytnost požadavku na odnětí nebyla prokázána. Z těchto důvodů nelze souhlasit se zařazením
lokalit.
K návrhu vymezení hranice zastavěného území ke dni 15.02.2017. Byly aktualizovány dvě lokality
(hranice byla rozšířena o část lokality č. 3 – C/Z-B3, část lokality č. 37 – H/Z-B3). Zbývající část
zastavěného území k 15.08.2010 zůstává beze změn. Krajský úřad po posouzení textové a grafické
části a údajů katastru nemovitostí nesouhlasí s návrhem vymezení zastavěného území v k.ú. Citice
a Hlavno. Návrh jednotlivých p.p.č. na zařazení do zastavěného území není odůvodněn dle § 2 a § 58
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon).
Pro zpracování Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond v dalším stupni územního plánu krajský úřad požaduje zachovat označení lokalit 53 (H/Z-B8),
č. 54 (H/Z-B9) a č. 55 (H/Z-B10).
Dále požaduje uvést do souladu číslování ploch lokalit Změny č. 1 s platným Územním plánem Citice
– odůvodnění, odsouhlasené Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond, tj. číslování lokalit č. 1 – 52. Požadavek uvádění odsouhlaseného
číslování lokalit č. 1 – 52, … se týká pouze zemědělského půdního fondu, části odůvodnění – textové,
tabulkové a grafické části. Přehlednost a posuzování Změny č. 1 a platného Územní plán Citice
s uvedením jiného označením lokalit je tak orgánům ochrany zemědělského půdního fondu ztížena.
Výše uvedené stanovisko bude zapracováno do návrhu dalšího stupně územního plánu. V případě
trvání pořizovatele a projektanta na zahrnutí výše uvedených částí lokalit č. 3 – C/Z-B3 a č. 37 – H/ZB3 do zastavěného území ke dni 15.2.2017, je nutno doplnit odůvodnění jednotlivých
p.p.č. na zahrnutí do zastavěného území dle § 2 a § 58 stavebního zákona a předložit krajskému
úřadu k odsouhlasení dle § 5 odst. 2 zákona.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
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Upozornění: V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích
zemědělského půdního fondu) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu a požádat o stanovisko krajský
úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu.


Nesouhlasné stanoviska


Navrhované plochy lokalit č. 53 (H/Z-B8), č. 54 (H/Z-B9) a č. 55 (H/Z-B10) budou vypuštěny.



Číslování lokalit bude navazovat na poslední lokalitu z platného ÚP Citice, č. 52 (H/P – V1).



Pro lokality č. 3 – C/Z-B3 a č. 37 – H/Z-B3 , které byly začleněny do zastavěného území
ke dni 15.2.2017, bude doplněno odůvodnění zahrnutí do zastavěného území, dle § 2 a § 58
stavebního zákona.

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová/221)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad
s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.


Není příslušným dotčeným orgánem

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí
a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce
Citice Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. Vzhledem k výše uvedenému pouze upozorňuje
na následující skutečnosti: Navrhované plochy změny se nenacházejí v aktuálně stanovených
záplavových územích řeky Ohře. Řešené území se nenachází v blízkosti kritického bodu
definovaného studií „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“, tudíž se zde
nepředpokládá výskyt povodní z přívalových srážek. Nově navržené plochy individuální bydlení
v centrální části obce Citice se nacházejí v dosahu vodovodní a kanalizační sítě obce, jež je
evidována v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále jen „Plán“). Nově
navržené plochy individuální bydlení v části obce Citice – Hlavno jsou v dosahu vodovodní sítě obce,
jež je evidována v Plánu. Kanalizační síť v této části obce vybudována není, dle textové části Plánu je
zde navrženo vybudování kanalizační sítě s odváděním odpadních vod na čistírnu odpadních vod
v centrální části obce. V mapové části Plánu tento návrh doposud zakreslen není.
Kontaktní osoba: Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


Není příslušným dotčeným orgánem
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 38180/2017/OŽP/JIRY
Ze dne: 19.7.2017
SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ - Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice“
Dne 03.05.2017 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné
vyjádření k výše uvedenému návrhu. K návrhu Změny č. 1 ÚP Citice vydává odbor životního prostředí
Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.) (Bc. Brandlová, tel. 359808 178)
Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
nemáme k návrhu Změny č. 1 ÚP Citice připomínky.


Souhlasné stanovisko

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) (Ing. Škrabalová, tel. 359808 170)
Příslušným orgánem ochrany ovzduší k uplatnění stanoviska k územním plánům obcí je dle § 11 odst.
2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad Karlovarského kraje.


Není příslušným dotčeným orgánem

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) (Ing. Tomeszová,
tel. 359808 166)
Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k územním plánům z hlediska
přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností s návrhem zadání Změny č. 1 Územního plánu Citice souhlasíme bez zvláštních
připomínek.


Souhlasné stanovisko

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)
(Ing. Škrabalová, tel. 359808 170)
Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu k uplatnění stanoviska dle § 5 odst. 2
zákona č. 334/1992 o ochraně ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství.


Není příslušným dotčeným orgánem

Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.) (Ing. Musilová, tel. 359808 171)
Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek
k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Citice souhlasíme za předpokladu dodržení následujících
podmínek týkajících se lokality CZ/Z-B11:
1. Bude dodrženo ochranné pásmo 20 metrů od okraje lesního pozemku parc. č. 374/27 k.ú. Citice,
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kde nebudou umisťovány žádné trvalé stavby a objekty. Umístění oplocení v této zóně lze tolerovat za
předpokladu, že majitel nemovitosti nebude požadovat náhradu škody od vlastníků lesa způsobené
mu hospodařením na lesním pozemku nebo náhodným pádem dřevin či větví z lesního porostu.
2. Bude zachováno volné přístupové pásmo 10 m podél okraje lesního pozemku parc. č. 374/27
k.ú. Citice, kam nebudou umístěny žádné stavby ani oplocení.


Souhlasné stanovisko s podmínkou


Na základě konzultace s dotčeným orgánem a následovném přehodnocení stanoviska
(viz. č. j. 65023/2017/OŽP/JAMU), není podmínka uplatněna.

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.) (Bc. Brandlová, tel. 359808 178)
Jako správní orgán příslušný dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/201 Sb. o vodách nemáme k návrhu
Změny č. 1 ÚP Citice připomínky.
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Škrabalová
Vedoucí odboru životního prostředí


Souhlasné stanovisko

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 65023/2017/OŽP/JAMU
Ze dne: 31.8.2017
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, vydal dne 19.7.2017 souhrnné vyjádření
č. j. 38180/2017/OŽP/JISK k Návrhu Změny č. 1 ÚP Citice. Ve vyjádření z hlediska státní správy lesů,
jako příslušného orgánu dle § 48 odst. 2. písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k územním
plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, byl udělen
souhlas s Návrhem Změny č. 1 ÚP Citice za předpokladu dodržení následujících podmínek týkajících
se lokality CZ/Z-B11:
1.

Bude dodrženo ochranné pásmo 20 metrů od kraje lesního pozemku parc. č. 374/27
k.ú. Citice, kde nebudou umisťovány žádné trvalé stavby a objekty. Umístění oplocení v této
zóně lze tolerovat za předpokladu, že majitel nemovitosti nebude požadovat náhradu škody
od vlastníků lesa způsobené mu hospodařením na lesním pozemku nebo náhodným pádem
dřevin či větví z lesního porostu.

2.

Bude zachováno volné přístupové pásmo 10 m podél okraje lesního pozemku parc. č. 374/27
k.ú. Citice kam nebudou umístěny žádné stavby ani oplocení.

Na základě ústního projednání a s ohledem na skutečnost, že v přiléhající lokalitě pro bydlení,
se kterou lokalita CZ/Z-B11 sousedí, žádné podmínky pro již stojící trvalé stavby a objekty k dodržení
ochranného pásma 20 metrů od okraje lesních pozemků ani podmínky zachování volného
přístupového pásma 10 m podél okraje lesního pozemku stanoveny nebyly a podmínky by navíc
znemožnily využití lokality CZ/Z-B11 pro bydlení, přehodnotil orgán státní správy lesů své vyjádření
a mění souhrnné vyjádření č.j. 38180/2017/OŽP/JISK v části vyjádření z hlediska státní správy lesů
následovně:
Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.) (Ing. Musilová, tel. 359808 171)
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Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek
k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
s Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Citice souhlasíme.
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Škrabalová
Vedoucí odboru životního prostředí


Souhlasné stanovisko

Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Č.j.: 1186/RR/17
Ze dne 5.9.2017
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona - návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 9. 8. 2017 žádost o
stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice (dále jen „Změna ÚP“). Žádost zaslal Městský
úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje Změnu ÚP
v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). K žádosti byl předložen
opis stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny ÚP na základě § 50 odst. 2 a 3 stavebního
zákona.
Základní údaje o pořizované Změně ÚP:
Záměr na pořízení Změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Citice dne 22. 2. 2016. Zadání
Změny ÚP bylo Zastupitelstvem obce Citice schváleno dne 29. 6. 2016. Návrh Změny ÚP zpracovala
Ing. arch. Alexandra Kasková, autorizovaná architektka, v dubnu 2017. Společné jednání o návrhu
Změny ÚP se konalo dne 12. 6. 2017.
Návrh Změny ÚP řeší zejména:
- zrušení nebo zmenšení dříve navržených zastavitelných a přestavbových ploch z důvodu
realizace navržených změn v území,
- aktualizaci hranice zastavěného území ke dni 15. 2. 2017,
- zrušení dříve navržených opatření v krajině z důvodu realizace navržených změn v území,
- vymezení nových zastavitelných a přestavbových ploch,
- úpravu návrhu systému ÚSES.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán
územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 50 odst. 7
stavebního zákona vydává k návrhu Změny ÚP stanovisko:
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1/ Posouzení souladu návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem
na širší územní vztahy:
Návrh Změny ÚP má v částech vymezení prvků ÚSES vazbu na sousední území měst Sokolov (má
platný právní stav po Změně č. 1 Územního plánu Sokolov) a Březová (má rozpracovaný Územní plán
Březová ve fázi zpracovaného návrhu po společném jednání) a obcí Šabina (má platný právní stav po
vydání Změny č. 1 Územního plánu Šabina), Dasnice (má rozpracovaný Územní plán Dasnice ve fázi
upraveného návrhu po opakovaném veřejném projednání) a Bukovany (má platný Územní plán
Bukovany). Pozn. Údaje převzaty z Evidence územně plánovací činnosti ke dni 5. 9. 2017.
Návrh Změny ÚP v částech vymezení prvků ÚSES z výše uvedeného hlediska nekoliduje s územně
plánovací dokumentací sousedních obcí.
2/ Posouzení souladu návrhu Změny ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“):
Z PÚR ČR pro správní území obce Citice vyplývá následující:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice
ČR/Německo (-Bayreuth) – obec s výraznou vazbou na dálnici II. třídy D6.
Návrh Změny ÚP není v rozporu s PÚR ČR.
3/ Posouzení souladu návrhu Změny ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“):
Ze ZÚR KK pro území řešené Změnou ÚP vyplývá následující:
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
- vymezení nadregionální rozvojové osy OS7 jako zpřesnění vymezení rozvojové osy OS7
vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008,
- vymezení specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko,
- vymezení veřejně prospěšné stavby E05 – vedení VVN 400 kV – propojení TR VítkovPomezí - PÚR ČR již tento koridor nevymezuje, ZÚR KK jsou v této části v rozporu s
následně vydanou PÚR ČR a nelze v této části podle ZÚR KK postupovat a rozhodovat,
- vymezení veřejně prospěšného opatření U112 – nadregionální biokoridor 40 AmerikaSvatošské skály,
- vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 40 Amerika-Svatošské skály.
Návrh Změny ÚP není v rozporu se ZÚR KK.
Vzhledem k tomu, že stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, lze zahájit řízení o Změně
ÚP dle §§ 51 až 53 stavebního zákona.
Připomínky uplatněné na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru ve věcech
územního plánování:
1/ V rámci projednání Aktualizace č. 1 ZÚR KK byl ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
v místě koridoru E05 (vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov-Pomezí), který byl v rámci
Aktualizace č. 1 PÚR ČR jako záměr technické infrastruktury vypuštěn, vznesen požadavek na
zachování ochrany koridoru pro zásobování elektrickou energií, ale nižší kategorie. V rámci jednání s
ČEZ Distribuce, a.s. byl vytvořen a upřesněn koridor pro zásobování elektrickou energií 110 kV –
propojení TR Vítkov – TR Jindřichov. Trasa tohoto záměru byla již zanesena do územně
analytických podkladů jako nový záměr rozvoje technické infrastruktury. Požadujeme tento záměr
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zapracovat do úpravy návrhu Změny ÚP před veřejným projednáním, a to jako koridor technické
infrastruktury. Zároveň požadujeme zajistit budoucí návaznost tohoto koridoru v sousedních
územně plánovacích dokumentacích obcí Dasnice a Šabina.
2/ Do úpravy návrhu Změny ÚP před veřejným projednáním v kapitole b) textové části odůvodnění
doplnit soulad návrhu Změny ÚP se ZÚR KK (soulad s prioritami územního plánování kraje,
zohlednění podmínek pro rozhodování o změnách v území v nadregionální rozvojové ose OS7,
posouzení dopadu záměrů z návrhu Změny ÚP do vymezené specifické oblasti rekreace a cestovního
ruchu SR9 Sokolovsko).
3/ „Seznam zkratek“ uvedený v textové části odůvodnění návrhu Změny ÚP požadujeme začlenit
do textové části návrhu Změny ÚP, tedy do výroku opatření obecné povahy, a to nejen z důvodu,
aby se stal závazný pro rozhodování o změnách v území, ale také aby se propsal do právního stavu a
přispěl tak k jednoznačnosti a srozumitelnosti Územního plánu Citice i po následně vydané Změně
ÚP.
4/ Upozorňujeme pořizovatele, aby pro obec zajistil vyhotovení Územního plánu Citice zahrnujícího
právní stav po vydání Změny ÚP dle § 55 odst. 5 stavebního zákona.
5/ Informujeme, že bylo zahájeno řízení o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK dle § 39 stavebního
zákona. Dokumentace upraveného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK pro veřejné projednání je
v současné době k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx
nebo cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz → Témata – Rozvoj regionu a územní plánování
→ Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje. Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je
potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚP, bude
potřeba Změnu ÚP uvést do souladu s ní.
6/ Informujeme, že byla vydána nová Metodika vymezování územního systému ekologické
stability, zpracovaná v březnu 2017. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva
životního prostředí ČR:
https://www.mzp.cz/cz/uzemni_system_ekologicke_stability.
Kontaktní osoba: Ing. arch. Jaromír Musil
Vedoucí odboru regionálního rozvoje


Souhlasné stanovisko s připomínkami


Bude zapracován záměr vyplývající z ÚAP: koridor pro zásobování elektrickou energií 110 kV
– propojení TR Vítkov – TR Jindřichov. Zároveň bude zajištěna návaznost tohoto koridoru na
sousední obce.



Bude doplněn v kapitole b) textové části odůvodnění soulad návrhu Změny ÚP se ZÚR KK
(soulad s prioritami územního plánování kraje, zohlednění podmínek pro rozhodování o
změnách v území v nadregionální rozvojové ose OS7, posouzení dopadu záměrů z návrhu
Změny ÚP do vymezené specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko).



Seznam zkratek bude začleněn do textové části návrhu Změny ÚP, tedy do výroku opatření
obecné povahy.
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu Změny č. 1 ÚP Citice
(na základě veřejného projednání)

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR SOKOLOV,
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
Č.j.: HSKV-3913-2/2017-SO
Ze dne: 21.11.2017
Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“),
a dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci
předloženou dne 7. listopadu 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO
a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené
ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu
k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám
definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále
splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
Kontaktní osoba: plk. Mgr. Martin Mulač
ředitel Územního odboru Sokolov


Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Č.j.: 3899/ZZ/17
Ze dne 11.12.2017
CITICE – veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu – stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 07.11.2017
Změna č. 1 Územního plánu Citice a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko
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Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Minaříková/229)
K upravenému návrhu změny č. 1 Územního plánu Citice pro veřejné projednání nemáme
připomínky. K návrhu zadání vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, stanovisko zn. 1542/ZZ/17 ze dne 20.05.2016 s tím,
že nestanovuje požadavek vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ani na zpracování variantního
řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti.


Souhlasné stanovisko

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415)
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č. j. 1542/ZZ/16 ze dne 20.5.2016.


Souhlasné stanovisko

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel
oznámení č. j. 83307/2017/OSÚP/LUSA ze dne 07.11.2017 Městského úřadu Sokolov, odbor stavební
a územního plánování, o termínu a místě opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Citice a výzvu pro uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne opakovaného
veřejného jednání, které se koná dne 20.12.2017.
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona ČNR
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), posoudil dokumentaci Změny č. 1 Územního plánu Citice, úprava před veřejným
projednáním podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo
ve vzájemných souvislostech přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy
ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96, Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“
ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice, úprava před
veřejným projednáním, jejímž projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková,
datum zpracování říjen 2017, stanoviska krajského úřadu k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice
č .j. 1587/ZZ/17 ze dne 12.07.2017.
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. zákona k upravenému návrhu Změny č. 1
Územního plánu Citice na základě posouzení předložené dokumentace úpravy před veřejným
projednáním uplatňuje k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona. K upravenému
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návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice nejsou připomínky. Části řešení, které byly od společného
jednání změněny, jsou doplněny dle požadavků uplatněných ve stanovisku č. j. 1587/ZZ/17. Lokality
č. 53 (H/Z-B8), č. 54 (H/Z-B9) a č. 55 (H/Z-B10) byly dle požadavku vyřazeny. Požadavek zapracovat
číslování ploch lokalit změny v návaznosti na poslední lokalitu č. 52 (H/P-V1) byl zapracován. Návrh
jednotlivých p. p. č. na zařazení do zastavěného území ke dni 15.02.2017 byl doplněn o odůvodnění
dle § 2 a § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
(stavební zákon). Požadavky krajského úřadu tak byly zohledněny.
Stanovisko krajského úřadu č. j. 1587/ZZ/17 ze dne 12.07.2017 zůstává nadále v platnosti. Stanovisko
podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.


Souhlasné stanovisko

Geologie a hornictví (Ing. Raška/2217)
V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení § 19
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat
příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje
v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne
podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Dle ustanovení § 19 odst. 2
zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v CHLÚ, které nesouvisí
s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. Podrobnosti k řešené problematice ložisek
nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostorů jsou uvedeny na internetových stránkách České
geologické služby (ČGS) na adrese mapového serveru http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapyonline/mapserver,

na

odkazu

„Nerostné

suroviny“

→

„Surovinový

informační

systém“

=

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5. Informace o poddolovaných územích jsou
na odkazu „Důlní díla“ → „Vlivy důlní činnosti“. Na mapovém serveru ČGS jsou i další průběžně
aktualizovaná data a podklady.


Souhlasné stanovisko

Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní
úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.


Není příslušným dotčeným orgánem

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)
Bez připomínek.


Souhlasné stanovisko

Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí
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a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce
Citice Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. Vzhledem k výše uvedenému pouze upozorňuje
na následující skutečnosti: Navrhované plochy změny se nenacházejí v aktuálně stanovených
záplavových územích řeky Ohře. Řešené území se nenachází v blízkosti kritického bodu
definovaného studií „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“, tudíž se zde
nepředpokládá výskyt povodní z přívalových srážek. Nově navržené plochy individuální bydlení
v centrální části obce Citice se nacházejí v dosahu vodovodní a kanalizační sítě obce, jež je
evidována v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále jen „Plán“). Nově
navržené plochy individuální bydlení v části obce Citice – Hlavno jsou v dosahu vodovodní sítě obce,
jež je evidována v Plánu. Kanalizační síť v této části obce vybudována není, dle textové části Plánu je
zde navrženo vybudování kanalizační sítě s odváděním odpadních vod na čistírnu odpadních vod
v centrální části obce. V mapové části Plánu tento návrh doposud zakreslen není.
Kontaktní osoba: Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


Souhlasné stanovisko

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KARLOVARSYKÝ KRAJ, POBOČKA KARLOVY VARY
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č.j.: SPU 584120/2017
Ze dne 7.11.2017
Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný
správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje
následující: Nadále platí naše vyjádření č.j. SPÚ 270119/2016 ze dne 25.5.2016 Ke společnému
jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice nemáme žádné další připomínky ani námitky.
Kontaktní osoba: Ing. Josef Rau
Vedoucí Pobočky Karlovy Vary


Souhlasné stanovisko

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJŮ PRAHA
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Č.j.:98829/2017-8201-OÚZ-LIT
Ze dne: 14.12.2017
Návrh změny č. 1 územního plánu Citice – veřejné projednání
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost
o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Citice. Výše uvedená akce byla posouzena
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Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a re-sortních předpisů. Ministerstvo obrany –
Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO,
Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,
jednám souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 1 územního plánu“ Citice.
Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek.
Kontaktní osoba: Dana Horská
Vrchní referent – oddělení ochrany územních zájmů


Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Č.j.: 1890/RR/17
Ze dne 20.12.2017
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona – návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 7. 11. 2017 oznámení
o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice (dále jen „Změna ÚP“), které
proběhlo dne 20. 12. 2017.
Změnu ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“).
Základní údaje o pořizované Změně ÚP:
Záměr na pořízení Změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Citice dne 22. 2. 2016. Zadání
Změny ÚP bylo Zastupitelstvem obce Citice schváleno dne 29. 6. 2016. Návrh Změny ÚP zpracovala
Ing. arch. Alexandra Kasková, autorizovaná architektka, v dubnu 2017. Společné jednání o návrhu
Změny ÚP se konalo dne 12. 6. 2017. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny
ÚP, zpracovaného v říjnu 2017, proběhlo dne 20. 12. 2017. Úprava návrhu Změny ÚP řeší:
- zastavitelné plochy H/Z-B8, H/Z-B9, H/Z-B10 byly zrušeny a území v těchto lokalitách bylo
navráceno zpět dle řešení ÚP, tzn.:
o

místo H/Z-B8 je NZ stav,

o

místo H/Z-B9 jsou zastavitelné plochy H/Z-O1, H/Z-P2,

o

místo H/Z-B10 jsou zastavitelné plochy H/Z-P1, H/Z-P2,

- byl zapracován koridor technické infrastruktury KD-1 pro nové vedení VVN 110kV TR Vítkov – TR
Jindřichov,
- pro plochy H/P-S1 a C/P-S4 byly doplněny regulační podmínky.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán
územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 3
stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání
změněny, stanovisko:
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1/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny,
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy:
Návrh Změny ÚP má v části vymezeného koridoru technické infrastruktury KD-1 vazbu
na sousední území obcí a měst s jejich platnými či rozpracovanými územně plánovacími
dokumentacemi: - Šabina – platný Územní plán Šabina a jeho Změna č. 1, - Dasnice –
rozpracovaný Územní plán Dasnice ve fázi upraveného návrhu po opakovaném veřejném
projednání. Pozn. Údaje převzaty z Evidence územně plánovací činnosti ke dni 19. 12. 2017.
Návrh Změny ÚP v části vymezeného koridoru technické infrastruktury KD-1 z výše uvedeného
hlediska nekoliduje s předmětným koridorem vymezeným v upraveném návrhu Územního plánu
Dasnice z října 2017. V sousední územně plánovací dokumentaci obce Šabina není koridor
technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií 110 kV – propojení TR Vítkov – TR
Jindřichov vstupující do území jako nový záměr dosud řešen.
2/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny,
s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“):
Z PÚR ČR pro správní území obce Citice vyplývá následující:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice ČR/Německo
(Bayreuth).
Části řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu s PÚR
ČR.
3/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského
kraje (dále jen „ZÚR KK“):
Ze ZÚR KK pro území řešené Změnou ÚP vyplývá následující:
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
- vymezení nadregionální rozvojové osy OS7 jako zpřesnění vymezení rozvojové osy OS7 vymezené
v Politice územního rozvoje ČR 2008,
- vymezení specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko,
- vymezení veřejně prospěšné stavby E05 – vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov- Pomezí PÚR ČR již tento koridor nevymezuje, ZÚR KK jsou v této části v rozporu s následně vydanou PÚR
ČR a nelze v této části podle ZÚR KK postupovat a rozhodovat,
- vymezení veřejně prospěšného opatření U112 – nadregionální biokoridor 40 Amerika- Svatošské
skály,
- vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 40 Amerika-Svatošské skály.
Části řešení návrhu Změny ÚP, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu
se ZÚR KK.
Informujeme, že bylo zahájeno řízení o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK dle § 39 stavebního
zákona. Dokumentace upraveného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK pro veřejné projednání je
v současné

době

k

nahlédnutí

na

webové

stránce

Karlovarského

kraje:

http://www.kr-

karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx nebo cesta na tutéž stránku:
www.kr-karlovarsky.cz > Témata – Rozvoj regionu a územní plánování > Region menu – Územní
plánování – Dokumentace kraje. Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato
dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚP, bude potřeba Změnu ÚP uvést do souladu
s ní (např. vymezení regionálního biocentra 1169).
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Informujeme, že od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony (dále jen „novela stavebního zákona“). Doporučujeme zvážit
dopady novely stavebního zákona na pořízení a vydání Změny ÚP (např. nabytí účinnosti změny
územního plánu, vyhotovení územně plánovací dokumentace v elektronické verzi ve strojově čitelném
formátu).
Kontaktní osoba: Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje


Souhlasné stanovisko

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 83909/2017/OŽP/JIRY
Ze dne: 27.12.2017
SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ
„Návrh Změny č. 1 Územního plánu Citice“
Dne 08.11.2017 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné
vyjádření k výše uvedenému návrhu. K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Citice vydává odbor
životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)
(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)
Jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství příslušný dle § 79odst. 1 písm. j) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
nemáme k návrhu Změny č. 1 ÚP Citice připomínky, změna se netýká odpadového hospodářství.


Souhlasné stanovisko

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)
(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)
Příslušným orgánem ochrany ovzduší k uplatnění stanoviska k územním plánům obcí je dle § 11 odst.
2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad Karlovarského kraje.


Není příslušným dotčeným orgánem

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)
(Ing. Linda Tomeszová, tel. +420 354228 166)
Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) k uplatňování stanovisek
k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obce s rozšířenou působností, obecního
a pověřeného obecního úřadu k návrhu Změny č. 1 ÚP Citice nemáme žádné zvláštní připomínky.


Souhlasné stanovisko
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Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)
(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 354228 170)
Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu k uplatnění stanoviska dle § 5 odst.
2 zákona č. 334/1992, o ochraně ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství.


Není příslušným dotčeným orgánem

Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.)
(Ing. Jana Musilová, tel. +420 354228 171)
Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek
k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Citice souhlasíme.


Souhlasné stanovisko

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)
(Ing. Robin Štrudl, tel. +420 354228 163)
Jako příslušný vodoprávní úřad, dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Citice
souhlasíme.


Souhlasné stanovisko

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Škrabalová
vedoucí odboru

f) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 CITICE
 V souladu se zadáním změny č.1 řeší změna č.1 tyto skutečnosti:
 nové zastavitelné plochy dle konkrétních požadavků: C/Z-B11, C/Z-B12, C/Z-Z1, H/Z-Z1, na
základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením byly zcela vypuštěny ze
změny č.1 zastavitelné plochy bydlení v Hlavně H/Z-B8, H/Z-B9, H/Z-B10 (řešené v návrhu změny
č.1 IV./2017), v těchto lokalitách je zpět zapracován vydaný ÚP Citice
 nové přestavbové plochy dle konkrétních požadavků: C/P-S4, C/P-Z1, C/P-O3, H/P-S1
 změna funkce stávajícího bytového domu st.p. 6 k.ú. Citice z BV stav na BH stav
 další rozvojové plochy: C/Z-P7 (PVz1) dle dohody pořizovatele a obce ze dne 22.2.2017, C/P-B1
(BV) dle upřesněného požadavku pořizovatele ze dne 27.3.2017 a 5.4.2017
 zapracování zkolaudovaných staveb včetně změny ploch se zkolaudovanými stavbami z návrhu do
stavu: části C/Z-B3, C/Z-B5, H/Z-B3, celá plocha H/Z-B2 (celkem 9 RD)
 aktualizace hranice ZÚ k novému datu 15.2.2017 ve vazbě na zkolaudované stavby – pouze část
H/Z-B3 a část C/Z-B3, ostatní zkolaudované stavby v ZÚ
 dále dle dohody pořizovatele a obce ze dne 27.3.2017 změna funkce části C/Z-B8 v ZÚ na BV –
stav: rozšíření zahrad u stávajících RD o další pozemky
 oprava funkce dříve schválené plochy S/Z-S3 na SM – v textové části = odstranění chyby ÚP
 koncepce dopravy beze změny
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 koncepce technické infrastruktury beze změny
 řešení střetu změny č.1: LBK č.1 x nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení H/Z-B8: na
základě odborného posouzení autorizovaného projektanta ÚSES RNDr. J. Křivance ze dne
2.2.2017 nelze LBK č. 1 posouvat mimo p.p.č. 140/3 k.ú. Hlavno, proto byla nová plocha H/Z-B8
zkrácena pouze k LBK č.1, na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před
řízením byla plocha H/Z-B8 ze změny č.1 vypuštěna
 doplnění regulačních podmínek o umisťování staveb dle §18 odst. 5) stavebního zákona,
v platném znění
 nejsou vymezeny žádné územní rezervy
 nejsou vymezeny žádné nové VPS ani VPO
 nejsou vymezeny žádné nové plochy ani koridory s podmínkou vydat regulační plán, zpracovat
územní studii nebo uzavřít dohodu o parcelaci
 změna č.1 není zpracována ve variantách
 obsahově vychází změna č.1 z ÚP Citice
 změna č.1 je zpracována digitálně dle ÚP Citice
 do textové zprávy odůvodnění byly doplněny STOÚ č. 409 1006 a 409 1007 a opraveno umístění
elektrické sirény
 číslování rozvojových ploch navazuje na číslování ploch v ÚP Citice
 vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno dle společného metodického doporučení MMR a MŽP
 textová část vydané změny č.1 je zajištěna proti výměně listů
 změnu č.1 nebylo třeba posoudit z hlediska jejího vlivu na EVL a ptačí oblasti ani z hlediska jejího
vlivu na životní prostředí, proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivu návrhu změny č.1 na
udržitelný rozvoj území
 Dále byly ve změně č.1 řešeny další skutečnosti:
-

byla zcela aktualizována koncepce VPS a VPO dle ÚP a to dle velké novely stavebního zákona
k 1.1.2013, zároveň byly tyto dříve navržené VPS a VPO dále upraveny: problematika obecních
pozemků, uskutečněných VPS a VPO, zrušení VPS z důvodu vymezení nových jiných rozvojových
ploch na jejich plochách, zrušené VPO, které nemají povahu VPO

-

byla zapracována ukončená lesnická rekultivace na části výsypky Gustav

-

byla odstraněna chyba v ÚP a do Hlavního výkresu byl zapracován ÚSES a to v původním rozsahu
dle ÚP

-

pro změnu č.1 byla použita nová DKM a v textové části výroku ÚP byly prověřeny všechny
uváděné p.p.č.

-

byly ověřeny a zapracovány aktualizované ÚAP – část v aktualizované poloze, část úplně nových
limitů využití území

-

byly odstraněny chyby v ÚP, které se týkaly zejména sladění textové části výroku ÚP s grafickou
částí výroku ÚP, např. sjednocení názvů funkčních ploch

 Nad rámec zadání změny č.1 navrhuje změna č.1 tyto skutečnosti:
-

je odstraněna chyba v ÚP, kdy kamenolom Dasnice je v grafické části řešen jako funkční plocha
NT – plochy těžby určené výhradně pro těžbu a úpravu surovin, zároveň je zde navržena sanace a
rekultivace, v textu je sledována pouze sanace a rekultivace. Změna č.1 proto vymezila na ploše
kamenolomu Dasnice novou funkční plochu NT1 – plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a
rekultivace a to včetně regulačních podmínek, zároveň je původní funkční plocha NT vypuštěna
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z řešení ÚP, neboť se na území obce již nevyskytuje, území, které je zasaženo důlní činností, je na
území obce již sanováno a rekultivováno, těžba nerostů na území obce již neprobíhá.
 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením byly řešeny tyto
skutečnosti:
-

zastavitelné plochy H/Z-B8, H/Z-B9, H/Z-B10 byly zrušeny a území v těchto lokalitách bylo
navráceno zpět dle řešení ÚP, tzn.:
 místo H/Z-B8 je NZ stav
 místo H/Z-B9 jsou zastavitelné plochy H/Z-O1, H/Z-P2
 místo H/Z-B10 jsou zastavitelné plochy H/Z-P1, H/Z-P2

-

byl zapracován koridor technické infrastruktury KD-1 pro nové vedení VVN 110kV TR Vítkov – TR
Jindřichov

-

pro plochy H/P-S1 a C/P-S4 byly doplněny regulační podmínky

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 po veřejném projednání ze dne
31.1.2018 provedl projektant tyto úpravy:
-

v textové části odůvodnění změny č.1 byly aktualizovány kap. a), e), o), p), které zpracoval a
poskytl pořizovatel

-

veškeré jednotlivé výkresy změny č.1 i textová zpráva změny č.1 byly opatřeny záznamem o
účinnosti poskytnutým pořizovatelem

-

v seznamu zkratek byl u „ÚS“ opraven text „územní studie“ místo původního textu „urbanistická
studie“

-

na základě poskytnuté části elektrického vedení 22kV SÚ, právní nástupce, a.s. ze dne 9.2.2018
byla v Citicích provedena aktualizace části trasy tohoto vedení

 Na základě předaných doplněných pokynů k úpravě návrhu změny č.1 k vydání ze dne
27.2.2018 byla problematika podmínky následně zpracovat dvě ÚS pro plochy H/Z-B3 a H/ZB5 ponechána beze změny tak, jak jí řešily všechny předchozí stupně pořízení této změny
č.1 – tzn. povinnost zpracovat ÚS se pro tyto dvě zastavitelné plochy ponechala a prodloužil
se termín jejich zpracování, projednání a vložení do evidence k datu 12/2022.
 Změna č.1 je zpracována přiměřeně v souladu se zadáním změny č.1 a zejména v souladu
s pokyny pořizovatele pro úpravu návrhu změny č.1.

g)

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dle samostatného stanoviska KÚKK zn. 1598/ZZ/16 ze dne 3.5.2016 nemůže mít změna č. 1
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, protože záměr nezasahuje za hranice
žádné stávající evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a představuje zásah takového
charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky soustavy
Natura 2000.
Dle stanoviska KÚ KK zn. 1542/ZZ/16 ze dne 20.5.2016 nebude změna č. 1 posuzována z hlediska
vlivů na životní prostředí a KÚKK nevznesl požadavek na zpracování variantního řešení změny č. 1,
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protože navrhované změny ÚP Citice nestanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedeného
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Protože KÚ KK vyloučil vliv změny č. 1 na životní prostředí, EVL a ptačí oblasti, nebylo potřeba
zpracovávat vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 na udržitelný rozvoj území.

h) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Dle samostatného stanoviska zn. 1598/ZZ/16 ze dne 3.5.2016 Krajského úřadu Karlovarského kraje,
jako orgánu ochrany přírody příslušného dle zákona o ochraně přírody a krajiny bylo konstatováno,
že „Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Citice“ nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti, protože záměr nezasahuje za hranice žádné stávající EVL nebo
ptačí oblasti a představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit
předmět ochrany jakékoliv složky soustavy Natura 2000 a ve stanovisku Krajského úřadu
Karlovarského kraje, jako příslušného orgánu z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí
č.j. 1542/ZZ/16 ze dne 20.5.2016, je uvedeno, že Změna č. 1 Územního plánu Citice nebude
posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, ani nebyl vznesen požadavek na zpracování
variantního řešení této změny územního plánu.
Na základě závěrů těchto stanovisek nebylo potřeba zpracovávat vyhodnocení z hlediska vlivů Změny
č. 1 Územního plánu Citice na udržitelný rozvoj území.

i) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.

j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
A. ZMĚNY V ÚZEMÍ OD VYDÁNÍ ÚP V r.2011:
 A.1. Aktuální DKM
Změna č. 1 je zpracovaná nad novou aktuální DKM ve formátu *.shp. Výškopis řešeného území
zůstává beze změny a není tedy v grafické části změny č. 1 zobrazen. Aktuální DKM byla zohledněna
v seznamech p.p.č. pro ÚSES i pro VPS.
 A.2. Zrušené dříve navržené zastavitelné a přestavbové plochy z důvodu realizace
navržených změn v území.
Dle předaných podkladů pořizovatele jsou do změny č. 1 zapracovány zkolaudované stavby jako
stabilizované plochy, funkční využití zůstalo shodné s dříve schválenou funkcí konkrétních
rozvojových ploch. Zároveň byly příslušné zbývající rozvojové plochy zmenšeny o tyto stabilizované
plochy. Pokud stabilizované plochy zkolaudovaných staveb vyplnily celou dříve schválenou rozvojovou
plochu, byla tato rozvojová plocha logicky zcela zrušena a to jak v grafické části ÚP včetně seznamu
rozvojových ploch, tak i z textové části výroku ÚP.
Přiloženy seznamy zmenšených nebo rušených dříve schválených rozvojových ploch:
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 Seznam dříve schválených rozvojových ploch, které byly změnou č.1 zmenšeny z důvodu realizace a kolaudace staveb:
Rozloha
Označení

Popis plochy

plochy

Funkce
plochy

Poznámka

Rozloha dle

zmenšené

ÚP

rozvojové

(ha)

plochy dle
zm. č.1 v ha

Zastavitelné plochy
Citice
C/Z-B3
C/Z-B5

Dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce v Linci severně od bývalé
silnice do Bukovan
Dostavba ZÚ na západním okraji obce v Linci jižně od silnice III/21217 do
Bukovan

BV

mimo ZÚ, (5 RD)

0,5199 ha

0,0623 ha

BV

v ZÚ, (2 RD)

0,2648 ha

0,1227 ha

BV

mimo ZÚ, (2 RD)

1,9540 ha

1,5487 ha

Hlavno
H/Z-B3

Plocha na jihovýchodním okraji sídla

 Seznam dříve schválených rozvojových ploch, které byly změnou č.1 úplně zrušeny z důvodu realizace a kolaudace staveb:
Rozloha
Označení

Popis plochy

plochy

Funkce
plochy

Poznámka

Rozloha dle

rušené

ÚP

rozvojové

(ha)

plochy dle
zm. č.1 v ha

Zastavitelné plochy
Hlavno
H/Z-B2

Dostavba ZÚ jižně pod silnicí III/21218 do Citic

BV

v ZÚ, (1 RD)

0,0851 ha

0,0851 ha
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 Seznam dříve schválených rozvojových ploch, které byly změnou č.1 zmenšeny z důvodu převedení do stavu na základě požadavku obce:
Rozloha
Označení

Popis plochy

plochy

Funkce
plochy

Poznámka

Rozloha dle

zmenšené

ÚP

rozvojové

(ha)

plochy dle
zm. č. 1v ha

Zastavitelné plochy
Citice
C/Z-B8

Dostavba ZÚ severního okraje obce

BV

v ZÚ, (zahrady u
stávajících RD)

1,2288 ha

0,7185 ha
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 A.3. Aktualizace hranice ZÚ:
Projektant v souladu se stavebním zákonem, v platném znění, prověřil průběh hranice ZÚ vymezený
v ÚP k 15.8.2010. Na vybraných zastavitelných plochách mimo ZÚ byly od roku 2011, kdy byl ÚP
vydán, zkolaudované stavby, které bylo třeba zahrnout do ZÚ. Změna č. 1 aktualizuje hranici ZÚ
k 15.2.2017 v nové poloze pro nové stabilizované plochy na místě těchto rušených zastavitelných
ploch mimo hranici dříve vymezeného ZÚ:
Citice:
C/Z-B3 – západní část
Hlavno:
H/Z-B3
Na západní části plochy H/Z-B3 byly zkolaudovány tyto 3 RD, které byly již zaneseny do aktuální
použité DKM:
 RD na st.p. 374/63 a související pozemek č. p. 374/55 (ostatní plocha užívaná jako zahrada)
téhož majitele se společným oplocením
 RD na st.p. 374/65 a související pozemek č. p. 374/54 (ostatní plocha užívaná jako zahrada)
téhož majitele se společným oplocením
 RD na st.p. 374/58 a související pozemek č. p. 374/48 (ostatní plocha užívaná jako zahrada)
téhož majitele se společným oplocením
Na jižní části plochy H/Z-B3 byl zkolaudován RD na st.p.č. 158/3 se souvisejícím pozemkem č.p.
158/1 (TTP) téhož majitele, společně oplocený pozemek užívaný jako zahrada k RD.
Všude jinde zůstává i nadále průběh hranice ZÚ beze změny dle ÚP, datum vymezení ZÚ se mění
z 15.8.2010 na 15.2.2017.
 A.4. Zrušená dříve navržená opatření v krajině z důvodu realizace navržených změn v území
Projektant změny č. 1 prověřil navržená opatření v krajině dle ÚP s novou DKM a v místech, kde
navržené opatření v krajině bylo již provedeno a stabilizováno v DKM, byl návrh tohoto opatření nebo
jeho část zrušen.
Poznámka:
 V ÚP Citice nebyl zaveden pojem „plocha změn v krajině K“, a proto změna č.1 rovněž s tímto
pojmem nepracuje a sleduje pouze pojem „opatření v krajině“, které navrhuje změnu struktury
nezastavěné krajiny.
 Je třeba důsledně rozlišovat pojmy, „opatření v krajině“ a „veřejně prospěšná opatření v krajině.
 Seznam dříve navržených opatření v krajině, které jsou změnou č.1 zmenšeny z důvodu realizace
navrženého opatření:
- opatření X1.B2 – sanace a rekultivace výsypky – zalesnění: ukončení 70,1 ha lesnické
rekultivace a převedení těchto 70,1 ha do PUPFL – stav (jižní svahy výsypky Gustav)
- nadále zůstává část lesnické rekultivace na výsypce Gustav severně nad obcí v rozsahu pouze
54,8 ha
 A.5. Zapracování limitů využití území dle předaných aktualizovaných ÚAPO:
- poddolované území – bod
- staré důlní dílo
- dobývací prostor 3/0016 Habartov
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- CHLÚ
- poddolované území
- památný strom – Klen v Hlavně
- území zvláštní povodně pod vodním dílem Skalka, Jesenice, Horka
- zrušení závazné linie těžby
- zrušení interakčního prvku u Hlavna na pozemcích dráhy
- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
- OP hřbitova
- archeologické naleziště II. kategorie
- ochranná protipovodňová hráz – aktualizovaný rozsah
- telekomunikační zařízení
- radiový směrový spoj
- DP ke zrušení
- venkovní vedení VVN 220kV a 110kV – aktualizovaná poloha
- venkovní vedení VN 22kV (ČEZ a.s., Sú, právní nástupce, a.s.) – aktualizovaná poloha
- výhradní ložisko nerostných surovin ke zrušení
- ochranné pásmo mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata s výškovým
omezením staveb
B. NAVRŽENÉ DÍLČÍ ZMĚNY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ:
 Nové rozvojové plochy na základě konkrétních jmenovitých požadavků schváleného zadání,
upraveno dle pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením:
 p.p.č.: 374/31, 374/34, k.ú. Citice částečně mimo ZÚ: nová zastavitelná plocha C/Z-B11 –
plochy na severozápadním okraji obce u hřbitova – BV, zároveň se ruší části dříve schválených
rozvojových ploch C/P-P1, C/Z-P1, plocha zasahuje do plochy NP při jižním okraji výsypky
Gustav
 p.p.č. 356/9, k.ú. Citice v ZÚ: nová přestavbová plocha C/P-S4

- přestavba veřejného

prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území – SM, na místě stávající ochranné
zeleně (PVz3)u železniční vlečky v OP vlečky
 p.p.č. 94, 95, k.ú. Citice v ZÚ: nová zastavitelná plocha zeleně (zahrad) C/Z-Z1 – plocha zeleně
na severním okraji obce – ZS, na místě části dříve vymezené plochy C/Z-P6 pro PVk
 p.p.č. 39/1, 42, k.ú. Citice v ZÚ: nová přestavbová plocha C/P-O3 – přestavba za OÚ na
občanské vybavení – OS, na místě části navrženého parku C/P-P3 a stávající plochy SM
 p.p.č. 352/3, k.ú. Citice, nová přestavbová plocha C/P-Z1 – přestavba veřejného prostranství
s veřejnou zelení na zeleň vyhrazenou – soukromou na jihovýchodě obce pod řekou Ohře – ZS,
zahrada na místě stávající veřejné zeleně na pravém břehu řeky Ohře
 p.p.č. 75/2, -76/2, 76/3, k.ú. Hlavno v ZÚ: nová přestavbová plocha H/P-S1 – přestavba
zemědělského areálu a veřejného prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území –
SV, na místě přestavbové plochy H/P-V1 a veřejné zeleně PVz (p.p.č. 77/1), část převedeno do
BV stav ve vazbě na KN, plocha rozšířena o zbytkové p.p.č. 244 a 77/2
 p.p.č. 403/22, k.ú. Citice v ZÚ: nová zastavitelná plocha C/Z-B12 – plocha jižně od hřbitova –
BV, na místě části zastavitelné plochy C/Z-O2 pro OS, plocha rozšířena i o zbytkový p.p.č.
403/11
 p.p.č. 141/1, k.ú. Hlavno mimo ZÚ: nová zastavitelná plocha H/Z-Z1 – plocha zeleně na
východním okraji sídla – ZS, zahrada na místě zastavitelné plochy H/Z-P5 pro PVz1
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 Nové rozvojové plochy dle upřesňujícího pokynu pořizovatele ze dne 27.3.2017 a 5.4.2017:
 p.p.č. 403/1, k.ú. Citice v ZÚ: nová přestavbová plocha C/P-B1 – rozšíření plochy bydlení C/ZB2 u hřbitova - BV, na místě stávajícího veřejného prostranství PVk, podkladem oddělovací
plán – nová p.p.č. 403/29, dosud není zapracováno v KN
 Další změny v ÚP na základě požadavku schváleného zadání:
 st.p.č. 6, k.ú. Citice v ZÚ: změna funkce stávajícího bytového domu z BV - stav na BH - stav –
odstranění chyby v ÚP
 p.p.č. 75/7, k.ú. Hlavno v ZÚ: změna funkce z VD – návrh na BV - stav dle KN, odstranění
chyby v ÚP
 Nové rozvojové plochy dle společné konzultace obce, pořizovatele a projektanta změny č.1:


pro p.p.č 386, 387, k.ú. Citice v ZÚ: nová zastavitelná plocha C/Z-P7 – veřejné prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce – PVz1, na částech zastavitelných
ploch C/Z-P6 pro PVk a C/Z-B8 pro BV

 Nové koridory na základě pokynu pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením:
 KD-1 – koridor technické infrastruktury pro trasu venkovního vedení VVN 110kV jako propojení
TR Vítkov – TR Jindřichov
Pro tento nový koridor technické infrastruktury KD-1 byla navržena nová VPS pouze s možností
vyvlastnění.
 Úprava regulačních podmínek druhů ploch s rozdílným způsobem využití dle pokynů
pořizovatele k úpravě návrhu změn č.1 před řízením:
 výhradně pro novou přestavbovou plochu řešenou změnou č.1 H/P-S1 (SV) byly upraveny
regulační podmínky plochy SV – nový bod C.5.: pro přestavbovou plochu H/P-S1 se stanovuje
tato specifická podmínka: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání
nepřekročení hygienických limitů dle platných předpisů v chráněném venkovním prostoru
 výhradně pro novou přestavbovou plochu řešenou změnou č.1 C/P-S4 byly upraveny regulační
podmínky plochy SM – nový bod C.4.: pro přestavbovou plochu C/P-S4 se stanovuje tato
specifická podmínka: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání
nepřekročení hygienických limitů dle platných předpisů v chráněném venkovním prostoru.
B.1 ZMĚNA Č.1 ŘEŠÍ VE SVÉM DŮSLEDKU TYTO ZMĚNY DŘÍVE NAVRŽENÝCH FUNKČNÍCH
PLOCH:
 Zmenšení nebo zrušení dříve schválených rozvojových ploch z důvodu zkolaudovaných
staveb téže funkce:
dříve schválená
funkce dle ÚP
plocha
C/Z-B3
BV
(3 části)
C/Z-B5
BV
(část plochy)
C/Z-P6
PVk
(celá plocha)
H/Z-B3
BV
(celá plocha)
H/Z-B2
BV
(celá plocha)

zkolaudované
stavby

rozloha části
rušené plochy v ha

funkce stav

RD

0,4576

BV

RD

0,1422

BV

místní
komunikace

0,3413

PVk

RD

0,4053

BV

RD

0,0851

BV
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 Zmenšení dříve schválených rozvojových ploch z důvodu rozšíření zahrad ke stávajícím RD
v ZÚ (BV stav):
dříve schválená
plocha
C/Z-B8
(část plochy)
H/P-V1
(část plochy)

funkce dle ÚP

zkolaudované
stavby

rozloha části
rušené plochy v ha

funkce stav

BV

---

0,5103

BV

VD

---

0,0698

BV

 Zmenšení dříve schválených rozvojových ploch z důvodu návrhu nových rozvojových ploch
jiné funkce:
dříve schválená
plocha
C/P-P1
(část plochy)
C/Z-P1
(část plochy)
C/P-P3
(část plochy)
H/P-V1
(celá plocha)
C/Z-O2
(část plochy)
H/Z-P5
(celá plocha)
C/Z-P6
(část plochy)
C/Z-P6
(část plochy)

funkce dle ÚP

rozloha části
rušené plochy v
ha

nová rozvojová
plocha

nová funkce

PVk

0,0977

C/Z-B11

BV

PVz1

0,0739

C/Z-B11

BV

PVz1

0,1127

C/P-O3

OS

VD

0,3084

H/P-S1

SV

OS

0,0549

C/Z-B12

BV

PVz1

0,1542

H/Z-Z1

ZS

PVk

0,2407

C/Z-P7

PVz1

PVk

0,0537

C/Z-Z1

ZS

 Celkem změna č.1 ruší tento rozsah dříve schválených zastavitelných a přestavbových
ploch:

bydlení

zrušené zastavitelné

zrušené přestavbové

plochy

plochy

1,6005

---

celkem zrušeno
1,6005

rekreace

---

---

---

občanské vybavení

0,0549

---

0,0549

smíšené bydlení

---

---

---

veřejná prostranství

0,8638

0,2104

1,0742

výroba a skladování

---

0,3782

0,3782

CELKEM

2,5192

0,5886

3,1078

 Změna č.1 odstraňuje chyby v ÚP a řeší:
-

vybrané názvy ploch s rozdílným způsobem využití v textové zprávě výroku ÚP byly uvedeny do
souladu s názvy ploch v grafické části ÚP (PVz1, zeleň vyhrazená, VT, NSv, NSo)
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-

VPS dle ÚP byly zmenšeny o ty pozemky majitelů, v jejichž prospěch je navrženo vyvlastnění nebo
předkupní právo, tímto způsobem některé VPS byly celé zrušeny

-

z textové zprávy výroku ÚP je odstraněna celá kap. 4.3.1. Ostatní občanské vybavení, neboť do
této kap. 4 o veřejné infrastruktuře nepatří

-

v grafické části ÚP je do v.č.2.1. Hlavního výkresu zapracován kompletní dříve vymezený ÚSES

-

do v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací byly doplněny nové VPS
technické infrastruktury s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva pro trafostanice a
nové VPS technické infrastruktury s možností vyvlastnění pro venkovní vedení VN 22kV, a to zcela
v souladu s koncepcí ÚP, kde však na stávajícím výkresu č.3 tyto VPS chybějí

-

v grafické části ÚP byla opravena chyba v legendě: původní text: „nadregionální biokoridor –
ochranné pásmo“ byl nahrazen novým textem: „nadregionální ochranná zóna“

-

v Hlavně byl zrušen interakční prvek ÚSES na celostátní železniční trati

-

ve výkresu č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací byla zrušena východní část
VPS PPK8 (H/Z-P6), která zůstala ve vydaném ÚP z etapy návrhu ÚP, kdy komunikace na PPK8
byla navržena pro původně navrhovanou plochu H/Z-B9 (BV), která byla z řešení ÚP zrušena, ve
všech ostatních výkresech vydaného ÚP byla komunikace H/Z-P6 zkrácena pouze v rozsahu
plochy H/Z-B7

j)1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
 Změna č.1 navrhuje jeden nový druh plochy s rozdílným způsobem využití:
 NT1 – plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace, a to výhradně pouze pro
stávající plochu kamenolomu Dasnice, na kterém byla již ukončena důlní činnost a kamenolom je
sanován a rekultivován dle Zvláštního režimu, plán sanací a rekultivací na období 2016 – 2020.
V ÚP je kamenolom chybně řešen jako plocha NT – plochy těžby určené výhradně pro těžbu a
úpravu surovin. Pro plochu NT1 je navržen tento regulativ:
* Plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace – NT1
A. Hlavní využití
území krajiny dotčené těžební činností a skládkováním odpadů určené k sanaci a rekultivaci.
B. Přípustné využití
1. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů
(výsypky a odvaly),
2. pozemky úložišť odpadů,
3. technická rekultivace výsypek, odvalů a úložišť odpadů
4. biologická rekultivace výsypek – zemědělská, lesnická, hydrická rekultivace,
5. ostatní rekultivace úložišť odpadů,
6. ostatní rekultivace výsypek,
7. hospodárnice, manipulační plochy,
8. cyklotrasy, rozcestníky, naučné stezky,
9. mimolesní zeleň,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury.
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C. Podmínečně přípustné využití
1. zajištění následné bezzásahovosti území v případě, že existují předpoklady (na základě půdněekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva.
D. Nepřípustné využití
1. jiný účel využití území.
 Změna č.1 ruší jeden stávající druh ploch s rozdílným způsobem využití:
 NT plochy těžby, neboť veškerá těžba surovin byla na správním území obce již ukončena, území
dotčené dolovou činností je sanováno a rekultivováno. Plochy NT se tudíž na území obce
nevyskytují.
 Změna č.1 pro ostatní navržené zastavitelné a přestavbové plochy nenavrhuje žádný jiný
nový druh plochy s rozdílným způsobem využití dle ÚP:
 pro rozvojové plochy bydlení C/Z-B11, C/Z-B12 bude použit druh plochy s rozdílným způsobem
využití BV – bydlení individuální venkovského typu včetně regulačních podmínek dle ÚP:
* Bydlení individuální venkovského typu - BV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu.
B. Přípustné využití
1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov
drobného hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad,
2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území,
4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m

2,

5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní,
7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb,
8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy,
4. nízkopodlažní bytové domy do 2. max. 3.NP.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
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E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 30,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 60.

 Pro rozvojovou plochu smíšenou obytnou C/P-S4 bude použit druh plochy s rozdílným způsobem
využití SM – smíšené obytné městského typu včetně regulačních podmínek upravených změnou
č.1:
* Smíšené obytné městského typu - SM
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech v obcích a příměstských oblastech, obslužná sféra a nerušící výrobní
činnost místního významu.
B. Přípustné využití
1. bydlení v bytových nízkopodlažních domech,
2. administrativa, stravování,
3. nevýrobní služby,
4. zázemí turistického ruchu,
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami,
6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 500 m

2,

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. zařízení místní správy a církve,
11. nerušící zařízení drobné výroby,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství .
C. Podmínečně přípustné využití
1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1 500 m

2

pouze v případě, že nezvýší výrazně

dopravní zátěž území,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy, čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně
dopravní zátěž území.
4. pro přestavbovou plochu C/P-S4 se stanovuje tato specifická podmínka: plocha podmínečně
zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení hygienických limitů dle platných
předpisů v chráněném venkovním prostoru.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 50,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
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3. minimální % ozelenění 40.

 Pro rozvojovou plochu smíšenou obytnou H/P-S1 bude použit druh plochy s rozdílným způsobem
využití SV – smíšené obytné venkovského typu včetně regulačních podmínek upravených změnou
č.1:
* Smíšené obytné venkovského typu - SV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským
zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti.
B. Přípustné využití
1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2. bydlení ve spojení s podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb,
3. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů,
4. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně
záhumenkového hospodářství,
5. bytové domy,
6. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. nerušící zařízení drobné výroby,
8. zařízení místní správy a církve,
9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb,
11. pozemky související dopravní infrastruktury,
12. pozemky související technické infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 500 m ,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy,
4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území.
5. pro přestavbovou plochu H/P-S1 se stanovuje tato specifická podmínka: plocha podmínečně
zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení hygienických limitů dle platných
předpisů v chráněném venkovním prostoru.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25 %.
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 Pro rozvojovou plochu občanského vybavení C/P-O3 bude použit druh plochy s rozdílným
způsobem využití OS – občanské vybavení - sport včetně regulačních podmínek dle ÚP:
* Občanské vybavení - sport - OS
A. Hlavní využití
plochy pro tělovýchovu a sport.
B. Přípustné využití
1. sportovní areály,
2. sportovní haly,
3. nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,
4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven,
5. zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť,
6. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
7. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
byty v nebytovém domě do 30 % podlažní plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 50,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 30 %.

 Pro rozvojové plochy zeleně C/Z-Z1, H/Z-Z1 bude použit druh plochy s rozdílným způsobem využití
ZS – zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) včetně regulačních podmínek dle ÚP:
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
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C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40 m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné využití
jakékoliv jiné trvalé stavby
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 5,
2. maximální podlažnost 1 NP ,
3. minimální % ozelenění plochy 85 %.

 Pro rozvojovou plochu veřejného prostranství C/Z-P7 bude použit druh plochy s rozdílným
způsobem využití PVz1 – veřejná prostranství – veřejná zeleň - parky včetně regulačních
podmínek dle ÚP:
* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení charakteru parku.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky,
c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udržovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů,
k) solitéry jednotlivých stromů.
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy.
C. Podmínečně přípustné využití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.
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 Změna č.1 navrhuje tyto nové zastavitelné a přestavbové plochy jak v Citicích, tak i
v Hlavně:
Obec Citice
* Zastavitelné plochy bydlení
Plochy bydlení
C/Z-B11 – plochy na severozápadním okraji obce u hřbitova – BV
C/Z-B12 – plocha jižně od hřbitova – BV
Plochy veřejných prostranství
C/Z-P7 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce – PVz1
Plochy zeleně
C/Z-Z1 – plocha zeleně na severním okraji obce – ZS

* Přestavbové plochy
Plochy bydlení
C/P-B1 – rozšíření plochy bydlení C/Z-B2 u hřbitova - BV
Plochy občanského vybavení
C/P-O3 – přestavba za OÚ na občanské vybavení . OS
Plochy smíšené obytné
C/P-S4 – přestavba veřejného prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území - SM
Plochy zeleně
C/P-Z1 – přestavba veřejného prostranství s veřejnou zelení na zeleň vyhrazenou – soukromou na
jihovýchodě obce pod řekou Ohře – ZS
Sídlo Hlavno
* Zastavitelné plochy
Plochy zeleně
H/Z-Z1 – plocha zeleně na východním okraji sídla - ZS
* Přestavbové plochy
Plochy Plochy smíšené obytné
H/P-S1 – přestavba zemědělského areálu a veřejného prostranství s veřejnou zelení na smíšené
obytné území - SV
Navržené nové rozvojové plochy jsou v samotné obci přiměřeně, prostorově i funkčně vyvážené,
výrazně polyfunkční, většinou na ostatních plochách mimo ZPF. Nový zábor kulturní nezastavěné
krajiny je minimální. V Citicích změna č.1 ruší veřejná prostranství s veřejnou zelení v rozsahu 0,187
ha, ale zároveň je navržen nový park C/Z-P7 o rozloze 0,35 ha. V Citicích nové rozvojové plochy leží
v ZÚ nebo přiléhají těsně k hranici ZÚ.
Rozsáhlé nové zastavitelné plochy v Hlavně H/Z-B8, H/Z-B9, H/Z-B10 řešené v návrhu změny č.1
(IV./2017) byly z řešení změny č.1 zcela vypuštěny a to na základě pokynů pořizovatele k úpravě
návrhu změny č.1 před řízením. Změna č.1 tak v sídle Hlavno navrhuje jen 1 přestavbovou plochu
zemědělského areálu a změnu funkce navrženého veřejného prostranství s parkem na soukromou
zahradu. V Hlavně se tedy nenavrhují žádné nové zastavitelné plochy na úkor dosud nezastavěné
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kulturní krajiny. Toto řešení je v souladu se stávajícím rozvojem území, kdy v Citicích bylo od r. 2011
zkolaudováno 7 RD, v Hlavně pouze 2.
 Změna č.1 navrhuje tento rozsah nových zastavitelných a přestavbových ploch:
Přestavbové plochy
Bydlení

Zastavitelné plochy

CELKEM

0,0080 ha

0,4066 ha

0,4146 ha

---

---

---

Občanské vybavení

0,2128 ha

---

0,2128 ha

Smíšené obytné

Rekreace

0,6406 ha

---

0,6406 ha

Veřejná prostranství

---

0,3462 ha

0,3462 ha

Skladování a výroba

---

---

---

Zeleň

0,0922 ha

0,2458 ha

0,3380 ha

CELKEM

0,9536 ha

0,9986 ha

1,9522 ha

Změna č.1 i nadále ponechává na ploše H/Z-B3, H/Z-B5 povinnost zpracovat územní studii (ÚS) pro
ověření změn v území. Oproti ÚP byl rozsah povinné ÚS zmenšen o zkolaudovaný 1 RD na ploše
H/Z-B3. Datum projednání těchto ÚS včetně následného vložení ÚS do evidence územně plánovací
činnosti byl posunut o další roky do 12/2022 (cca 4 roky po vydání změny č.1).

j) 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
 Změna č.1 zohledňuje limity využití území dle předaných aktualizovaných ÚAPO:
- poddolované území – bod
- staré důlní dílo
- dobývací prostor 3/0016 Habartov
- CHLÚ
- poddolované území
- památný strom – Klen v Hlavně
- území zvláštní povodně pod vodním dílem Skalka, Jesenice, Horka
- zrušení závazné linie těžby
- zrušení interakčního prvku u Hlavna na pozemcích dráhy
- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
- OP hřbitova
- archeologické naleziště II. kategorie
- ochranná protipovodňová hráz – aktualizovaný rozsah
- telekomunikační zařízení
- radiový směrový spoj
- DP ke zrušení
- venkovní vedení VVN 110kV – aktualizovaná poloha
- venkovní vedení VN 22kV (ČEZ a.s., Sú, právní nástupce, a.s.) – aktualizovaná poloha
- výhradní ložisko nerostných surovin ke zrušení
- ochranné pásmo mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata s výškovým
omezením staveb
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 Změna č.1 dle předaných aktualizovaných ÚAPO navrhuje koridor technické infrastruktury
KD-1 pro novou trasu VVN vedení 110kV TR Vítkov - TR Jindřichov
Poznámka:
Projektant neobdržel k některým rušeným limitům využití území jakékoliv bližší identifikační údaje.
Vybrané limity využití území jsou do změny č.1 zapracovány pouze v nové aktualizované poloze
(např. trafostanice, venkovní vedení VVN 220kV a 110kV, venkovní vedení VN 22kV a to včetně jejich
OP), z důvodu čitelnosti výkresu.

j) 3 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
 Změny v koncepci veřejné infrastruktury
 Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury je beze změny. Změna č.1 nenavrhuje žádnou rozvojovou
plochu dopravní infrastruktury, zároveň neruší žádnou dříve schválenou rozvojovou plochu
dopravní infrastruktury.
 Technická infrastruktura
Změna č. 1 zasahuje do koncepce technické infrastruktury dle ÚP:
 Dle aktualizovaných ÚAPO je do změny č.1 zapracován koridor technické infrastruktury KD1 pro nové vedení VVN 110kV jako propojení TR Vítkov – TR Jindřichov. Tento koridor
v současné době není zohledněn v ZÚR KK, ale je již řešen v A1-ZÚR KK, která je po
veřejném projednání. Dle konzultace s oprávněným investorem byla šířka tohoto koridoru
KD-1 upřesněna a zúžena jen na celkových 100 m, koridor je řešen jako překryvný bez vlivu
na funkční využití území, neboť je určen pro nadzemní elektrické vedení. Koridor KD-1 na
území obce Citice vede mimo ZÚ i mimo navržené rozvojové plochy dle ÚP a změny č.1.
V rozsahu řešeného koridoru KD-1 byla ve změně č.1 navržena VPS ozn. T1 s možností
pouze vyvlastnění pro Českou republiku - ČEZ, a.s.
 Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury
Koncepce občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury je beze změny. Změna č.1
nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury,
zároveň neruší žádnou dříve schválenou rozvojovou plochu občanského vybavení charakteru
veřejné infrastruktury.
 Veřejná prostranství
Změna č.1 zasahuje do koncepce veřejných prostranství dle ÚP:
 Jsou zrušena tato dříve navržená veřejná prostranství s komunikacemi:
Citice:
- C/Z-P6 – část převedena do stavu PVk, část navržena na zahrady C/Z-Z1 (ZS), část
navržena na park C/Z-P7 (PVz1) dle dohody
- C/P-P1 – část navržena na bydlení C/Z-B11 (BV), část převedena do stavu PVk
 Jsou zrušena tato veřejná prostranství s veřejnou zelení:
Citice:
- část stávající veřejné zeleně u autobusové zastávky na pravém břehu Ohře je navržena na
zahrady C/P-Z1 (ZS)
- část stávající ochranné veřejné zeleně u železniční vlečky je navržena na zastavitelnou
plochu C/P-S4 (SM)
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- C/Z-P1 – část navrženého parku PVz1 je navržena na bydlení C/Z-B11 (BV)
Hlavno:
- H/Z-P5 - park PVz1 je úplně zrušen a navržen na zahradu H/Z-Z1 (ZS)
Změna č.1 v souhrnu ruší 1,07 ha dříve navržených veřejných prostranství.
 Nejsou navrhována žádná nová veřejná prostranství s komunikacemi.
 Jsou navrhována tato nová veřejná prostranství s veřejnou zelení – parky:
- C/Z-P7 – navržen nový park jako změna části navrženého veřejného prostranství
s komunikacemi C/P-P6
 Požadované nové zastavitelné plochy pro bydlení H/Z-B9 a H/Z-B10 řešené v návrhu změny
č.1 (IV./2017), které podstatnou měrou zasahovaly do navržených veřejných prostranství
v Hlavně, byly ze změny č.1 zcela vypuštěny a to dle pokynů pořizovatele k úpravě návrhu
změny č.1 před řízením.

j) 4

KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ

 Změny v koncepci krajiny:
Dle zadání změny č.1 zůstává základní koncepce rozvoje krajiny stejná.
 Změna č.1 zapracovává již provedené ukončené biologické rekultivace výsypky Gustav
severně nad obcí – dle KN – viz. nová digitální katastrální mapa:
-

viz. v.č.2.2. Koncepce uspořádání krajiny: je řešena plocha „zalesnění ke zrušení, neboť na
těchto plochách již zalesnění proběhlo – jedná se cca o 54,8 ha, stávající PUPFL v rozsahu
70,1 ha.

-

ukončené sanace a rekultivace včetně ukončených lesnických rekultivací jsou ve změně č.1
zrušeny a nejsou zobrazovány, nový PUPFL je veden pouze jako stávající plocha NSlo beze
změny funkce, severní část výsypky Gustav, kde rekultivace stále probíhají, není změnou č.1
dotčena

-

celkem bylo ukončeno 70,1 ha lesnických rekultivací na výsypce Gustav, zbývajících 54,8 ha
probíhající lesnické rekultivace je stále sledováno

 Změna č.1 řeší v krajině další změny pouze formálního charakteru – viz. v.č. 2.2. Hlavní
výkres – koncepce uspořádání krajiny:
 změna č.1 zachovává dříve vymezené prvky ÚSES beze změny. Změna č.1 pouze v souladu
se stavebním zákonem, v platném znění, ruší navržená VPO pro „vymezení prvků ÚSES“
 změna č.1 ruší VPO pro snižování civilizačních vlivů, neboť tato opatření v krajině nemají
charakter VPO, ale pouze ostatních opatření v krajině. Jedná se o sanaci a rekultivaci výsypky
a sanaci a rekultivaci kamenolomu Dasnice. Obě tyto plochy jako opatření v krajině jsou
zrušeny jako VPO, ale zároveň dále sledovány jako ostatní opatření. Návrh sanace a
rekultivace výsypky pochopitelně zohledňuje již provedené a ukončené lesnické rekultivace dle
KN (PUPFL stav 70,1 ha).
 změna č.1 doplňuje do grafické části ÚP do v.č. 2.1. Hlavní výkres kompletní zákres ÚSES
včetně čísel prvků ÚSES, což v ÚP chybělo. ÚSES byl vymezen v ÚP v grafické části
odůvodnění ÚP ve v.č.1 Koordinační výkres a v jeho detailech 1a, 1b. Změna č.1 doplňuje
k vymezenému ÚSES v Koordinačním výkrese 1, 1a, 1b čísla navržených prvků ÚSES, která
v ÚP rovněž chyběla.
 Změna č.1 řeší změny rozsahu veřejně přístupné sídelní zeleně (plochy veřejných
prostranství PVz, PVz1) a rovněž změny v rozsahu ploch zeleně vyhrazené – zahrad:
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 Citice
 změna č.1 ruší část navrženého parku C/Z-P1 u hřbitova ve prospěch navrženého bydlení C/ZB11
 změna č.1 ruší část stávající veřejné zeleně u autobusové zastávky na pravém břehu Ohře ve
prospěch navržené zahrady C/P-Z1
 změna č.1 ruší část stávající ochranné veřejné zeleně u vlečky ve prospěch navržené
zastavitelné plochy C/P-S4
 změna č.1 navrhuje nový park C/Z-P7 na místě veřejného prostranství s komunikací
 je zrušena část navrženého parku za OÚ C/P-P3 ve prospěch nového hřiště C/P-O3
 Hlavno
 změna č.1 ruší celý navržený park H/Z-P5 ve prospěch navržené zahrady H/Z-Z1
 je zrušena stávající veřejná zeleň v kontaktu s bývalým zemědělským areálem, který byl v ÚP
řešen jako přestavbová plocha výroby H/P-V1, tato stávající veřejná zeleň byla přičleněna
k nové přestavbové ploše smíšené obytné H/P-S1, která ruší plochu H/P-V1
 Změna č.1 neposunula LBK1 do jiné polohy, jak bylo požadováno v zadání změny č.1, a to
dle odborného posouzení autorizovaného projektanta ÚSES RNDr. J. Křivance ze dne
2.2.2017:
„LBK 1 spojuje na podkladě komplexní pozemkové úpravy funkční reprezentativní biocentra LBK 1
a LBK 2 a nelze jej zrušit bez náhrady. Biokoridor je veden v souladu s metodickými požadavky po
pozemku s cílovou vyšší ekologickou stabilitou (p.p.č. 140/3 zahrada, k.ú. Hlavno) než mají
pozemky sousední (dle KN orná půda). Případné posunutí trasy by vyžadovalo vymezit pro
biokoridor nový pozemek, který by v KN měl ekologickou stabilitu stejnou nebo vyšší než je
stávající (např. les, ostatní plocha - neplodná).“
 Změna č.1 byla posouzena autorizovaným projektantem ÚSES RNDr. J. Křivancem
z hlediska ve vztahu k novým metodickým pravidlům dle Metodiky vymezování územního
systému ekologické stability (MŽP, březen 2017).
Podle nové Metodiky bylo zkontrolováno:
 Obvyklá hustota sítě (žádný bod v území není vzdálen více než 2 km od jakéhokoliv prvku
ÚSES)
- nevyhovuje pro severní část území
Lze řešit: ne.
Odůvodnění: jde o území zasažená těžbou hnědého uhlí, kde byly zcela přetrhány všechny
přírodní a krajinné vazby. Vymezování ÚSES standardním způsobem není v dohledné době
možné a neodpovídalo by závazným metodickým pravidlům.
- vyhovuje pro ostatní části území
 Biocentra - plocha celkem, funkčně spojitá plocha reprezentativních ekosystémů, tvar
- vyhovují všechna biocentra
 Biokoridory - šířka, délka, funkční vazby ekosystémů
- vyhovují všechny biokoridory; u nadregionálního biokoridoru K 40 je mezi vloženými biocentry
č. 4 a 5 větší vzdálenost (více než 1 km) z důvodu průchodu urbanizovaným územím, kde
nelze vymezit vložené biocentrum odpovídajících parametrů
 Tabulky - obsah, rozsah
- úprava tabulek: není z metodických důvodů potřebná.
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 Změna č.1 odstraňuje chybu ÚP a mění původní funkční využití plochy kamenolomu
Dasnice NT – plochy těžby nerostů (určeno pro těžbu a zpracování surovin) na NT1 – plochy těžby
nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace (určeno pro sanaci a rekultivaci těžbou zasažených
území po ukončené těžbě).
Nové funkční využití kamenolomu NT1 je zároveň zapracováno v souladu se Zvláštním režimem,
plán sanací a rekultivací na období 2016 – 2020. Změna č.1 pro nově vymezený druh plochy
s rozdílným způsobem využití NT1 stanovuje kompletní regulační podmínky, zároveň je zcela
zrušen druh plochy s rozdílným způsobem využití NT včetně regulačních podmínek, neboť se v
území nevyskytuje.
 změna č.1 zapracovává nové limity využití území na ochranu přírodních a kulturních hodnot:
- památný strom Klen v Hlavně
- území zvláštní povodně pod vodním dílem
- archeologické naleziště II. kategorie
- OP hřbitova
- aktualizace hranice území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
 ve vztahu na velkou novelu stavebního zákona k 1.1.2013 byla korigována navržená VPO pro
opatření v krajině nestavební povahy:
 byla zcela zrušena VPO ozn. X2.1 pro vymezení prvků ÚSES - není charakter opatření
 byla zcela zrušena navržená VPO pro ozn. X1.B2, X1.B3 pro snižování ohrožení území
způsobené civilizačními vlivy – převedeno do ostatních opatření
 změna č.1 ruší celé VPS s předkupním právem pro veřejná prostranství s veřejnou zelení PPZ2,
PPZ3, PPZ7 a navrhuje novou VPS PPZ8 – blíže viz. kap. j)5
 dle jmenovitého požadavku zadání změny č.1 byla do textové zprávy výroku ÚP doplněna regulace
výstavby v nezastavěné kulturní krajině dle § 18:
 Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 odst. (5) stavebního zákona, v
platném znění, se stanovují tyto omezující podmínky:
-

na plochách vymezených pro ÚSES (NP, NSp), na plochách vodohospodářských a na
plochách přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro veřejnou
dopravní a technickou

infrastrukturu,

pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a to
z důvodu ochrany přírodních hodnot území, která je prioritou těchto území,
-

zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách smíšených nezastavěného území
zemědělských a to pouze do výšky 5 m a to ve vazbě na zemědělskou půdu a § 79
stavebního zákona, v platném znění,

-

oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy smíšené nezastavěného území
zemědělské a lesnické a to do výšky 2 m bez podezdívky a pouze pokud neomezí
prostupnost krajinou a to ve vazbě na zemědělskou a lesnickou půdu a § 79 stavebního
zákona, v platném znění.

 Pokud je u ploch smíšených nezastavěného území uvedeno více indexů, platí regulační
podmínky všech uvedených indexů zároveň.

j) 5 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
 Změny v koncepci VPS a VPO:
 Změna č.1 zapracovává velkou novelu stavebního zákona k 1.1.2013:
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-

navržené VPO X1.B pro snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy (sanace a
rekultivace výsypky Gustav a sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice) jsou zrušena, neboť
tato opatření nemají povahu VPO, jsou to pouze ostatní opatření v krajině (viz. v. 2.2)

-

navržené VPO X2.1 pro opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví (vymezení prvků
ÚSES) jsou zrušena, neboť vymezení ÚSES nemá povahu opatření v krajině se změnou
struktury krajiny

 Změna č.1 odstraňuje chyby ÚP:
-

jsou zrušeny VPS na obecních pozemcích a to v souladu s § 2 písmeno a) vyhl. 500/2006Sb.,
v platném znění. VPS nebo jejich části na obecních pozemcích jsou zrušeny pro dopravní
infrastrukturu D1, D2, D4, D6, D7 (z toho D4 se ruší celá), pro inženýrské sítě (lineární
technická infrastruktura), pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (celá O1),
pro veřejná prostranství s komunikacemi PPK1, PPK2, PPK3, PPK4, PPK5, PPK6, PPK7,
PPK8, (z toho PPK3 se ruší celá) pro veřejná prostranství s veřejnou zelení PPZ1, PPZ2,
PPZ3, PPZ4, PPZ5, PPZ7 (z toho PPZ2, PPZ3, PPZ7 se ruší celé)

-

jako nové VPS s možností vyvlastnění i s předkupním právem jsou navrženy nové TS, které
byly v ÚP řešeny,ale nebyly navrženy na VPS

-

jako nové VPS pouze s vyvlastněním jsou navrženy nové trasy venkovního vedení VN 22kV
k navrženým TS, které byly v ÚP řešeny, ale nebyly navrženy na VPS

-

jako nová VPS pouze s možností vyvlastnění je navržena VPS T1 v rozsahu navrženého
koridoru technické infrastruktury KD-1

-

je zrušena východní část VPS pouze s předkupním právem PPK8, tato rušená část PPK8
chybně zůstala v ÚP – byla určena pro obsluhu rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení H/ZB9, která navazovala v původním návrhu ÚP XII./2008 na zastavitelnou plochu H/Z-B7
z východu a která byla na základě pokynů pořizovatele v následných etapách ÚP úplně zrušena

-

je navržena nová VPS pouze s předkupním právem PPZ8 pro nově vymezený park C/Z-P7
v Citicích

 Vybrané rozvojové plochy řešenou změnou č.1 jsou navrženy na místě vymezených VPS dle ÚP, a
tedy se ruší příslušné části těchto dříve vymezených VPS: PPK3, PPZ7
 Vybrané části VPS pro veřejná prostranství se ruší zároveň z důvodu obecních pozemků a
z důvodu návrhu nové rozvojové plochy: PPZ1, PPZ5
 Změna č.1 navrhuje novou VPS pouze s předkupním právem pro veřejné prostranství s parkem
PPZ8 (zastavitelná plocha C/Z-P7)
 Dále změna č.1 odstraňuje ve v.č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací chybu
ÚP a ruší zákres hranice ZÚ, a to v souladu s vyhl. 500/2006Sb., v platném znění

j) 6 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
 Změna č.1 zapracovává aktualizované ÚAPO předané pořizovatelem a ruší tyto limity využití
území:
- závazná linie těžby
- výhradní ložisko
- DP – hranice DP byla zvýrazněna dle pokynu pořizovatele k úpravě návrhu před řízením
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 Změna č.1 zapracovává aktualizované ÚAPO předané pořizovatelem a doplňuje tyto nové stávající
limity využití území:
- poddolované území – bod
- staré důlní dílo
- DP Habartov 3/0016
- CHLÚ
- poddolované území
 Zároveň změna č.1 zohledňuje řádně ukončené lesnické rekultivace na části výsypky Gustav
(PUPFL stav 70,1 ha).
 Změna č.1 odstraňuje chybu v ÚP a plochu kamenolomu Dasnice řeší jako stávající plochu NT1
pro sanaci a rekultivaci, nikoliv jako plochu NT pro těžbu a zpracování surovin dle ÚP.

j) 7 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
Změna č.1 aktualizuje údaje o umístění sirény a STOÚ na území obce:
-

siréna, kterou obec varuje své obyvatele před mimořádnou událostí, je umístěna na horní škole,
st.p.č. 34, 135 - k.ú. Citice

-

stálé tlakové odolné úkryty jsou umístěny v Citicích v budovách – st.č.p.196, 346, 199, 345 - k.ú.
Citice

-

ukrytí obyvatel při mimořádných situacích v rozvojových plochách bydlení a smíšeného bydlení
řešených změnou č.1 bude opět v improvizovaných úkrytech navržených v jednotlivých objektech

j) 8 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Změna č.1 nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí:
-

jsou sledovány stále probíhající lesnické rekultivace na výsypce Gustav (54,8 ha), je zohledněná
ukončená část této lesnické rekultivace (70,1 ha).

-

je odstraněna chyba ÚP a kamenolom Dasnice je nyní stabilizován jako ploch NT1, určena
výhradně pro rekultivaci, v ÚP byla řešena plocha NT pro těžbu a zpracování surovin.

-

je dále upřesněno funkční využití částí těles bývalých důlních vleček v samotné obci Citice: nový
park C/Z-P7, zahrady C/Z-Z1.

-

plocha C/P-S4 je navržena těsně u tělesa vlečky do elektrárny Tisová.

-

za OÚ je navrženo nové hřiště C/P-O3.

-

většina řešených dílčích změn v území je navržena pro bydlení, které nemá negativní vliv na stav
životního prostředí.

-

není navržena žádná plocha výroby a skladování ani žádná plocha smíšené výroby.

-

rozvoj na území obce předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.

-

rozvojové plochy řešené změnou č.1 budou napojeny na stávající inženýrské sítě.

-

je řešena změna funkce dříve schválené přestavbové plochy H/P-V1 pro VD v Hlavně na plochu
smíšenou obytnou H/P-S1 pro SV s menšími možnými negativními důsledky na své okolí.

-

je respektováno záplavové území Q100 řeky Ohře.

-

na území obce se v současné době nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší
ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na
území obce vyhovující imisním limitům. Změna č. 1 nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad
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přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb,
nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů.

k) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP Citice vydaný V./2011 neobsahuje v textové zprávě odůvodnění tuto kapitolu. Problematikou
vyhodnocení využití zastavěného území se zabývaly průzkumy a rozbory k ÚPO z XI./2006. Potřebě
vymezení zastavitelných ploch se v ÚP věnuje pouze kap. 9.1 textové části odůvodnění ÚP.
 Změna č.1 zohledňuje změny v ZÚ od vydání ÚP:
-

jsou zapracovány zkolaudované RD v zahradách na dříve schválených rozvojových plochách v ZÚ,
– zejména 2 RD na C/Z-B5, 5 RD na C/Z-B3, 1 RD na H/Z-B2, 1 RD na H/Z-B3 celkem 9 RD

-

je zapracována stávající místní komunikace na části plochy C/Z-P6

-

část pozemků ploch C/Z-B8 a H/P-V1, které koupili majitelé sousedních RD pro rozšíření zahrad u
svých RD, byly zapracovány jako BV - stav

 Změna č.1 aktualizuje hranici ZÚ k 15.2.2017 a to pouze v místech zkolaudovaných RD na
plochách C/Z-B3 a H/Z-B3:
Na západní části plochy H/Z-B3 byly zkolaudovány tyto 3 RD, které byly již zaneseny do aktuální
použité DKM:
 RD na st.p. 374/63 a související pozemek č. p. 374/55 (ostatní plocha užívaná jako zahrada)
téhož majitele se společným oplocením
 RD na st.p. 374/65 a související pozemek č. p. 374/54 (ostatní plocha užívaná jako zahrada)
téhož majitele se společným oplocením
 RD na st.p. 374/58 a související pozemek č. p. 374/48 (ostatní plocha užívaná jako zahrada)
téhož majitele se společným oplocením
Na jižní části plochy H/Z-B3 byl zkolaudován RD na st.p.č. 158/3 se souvisejícím pozemkem č.p.
158/1 (TTP) téhož majitele, společně oplocený pozemek užívaný jako zahrada k RD.
Všude jinde zůstává i nadále průběh hranice ZÚ beze změny dle ÚP, datum vymezení ZÚ se mění
z 15.8.2010 na 15.2.2017.
 Změna č.1 navrhuje v ZÚ přestavbové plochy na stávajících veřejných prostranstvích
s veřejnou zelení:
-

veřejné prostranství s veřejnou zelení v Hlavně v ZÚ mezi silnicí III/21218 a navrženou
přestavbovou plochou H/P-V1 je změnou č.1 navrženo k přestavbě na SV jakou součást rozvojové
plochy H/P-S1

-

stávající veřejné prostranství s veřejnou zelení v Citicích u železniční vlečky je změnou č.1
navržena k přestavbě na SM

-

část stávajícího veřejného prostranství s veřejnou zelení na pravém břehu Ohře u autobusové
zastávky je změnou č.1 navržena k přestavbě na zeleň - zahrady

 Změna č.1 řeší i změny ve využití území v ZÚ na dříve vymezených zastavitelných nebo
přestavbových plochách:
-

plocha C/Z-B12 navrhuje plochu bydlení na části dříve vymezené plochy C/Z-O2 pro hřiště
v Citicích

-

plocha C/P-O3 navrhuje plochu sportu (hřiště) za OÚ na části dříve vymezené plochy C/P-P3 pro
park a na stávajícím území SM

65

ZMĚNA Č.1 ÚP CITICE

-

plocha C/Z-Z1 navrhuje plochu zahrad na části dříve vymezené plochy C/Z-P6 pro místní
komunikaci

-

plocha C/P-P7 navrhuje park na částech dříve vymezených ploch pro místní komunikaci C/Z-P6
pro bydlení C/Z-B8

-

plocha H/P-S1 navrhuje plochu SV na části dříve vymezené plochy H/P-V1 pro drobnou výrobu

Veškeré ostatní navrhované změny v území jsou řešeny mimo ZÚ.
Problematikou vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch se v ÚP z roku 2011 (před velkou
novelou stavebního zákona k 1.1.2013) zabývá pouze kap.9.1. textové části odůvodnění ÚP.
V průběhu zpracování ÚP byly zastavitelné plochy bydlení dle stanovisek DO a v souladu s pokyny
pořizovatele průběžně zmenšovány. Přesto je v ÚP schváleno celkem 16,22 ha zastavitelných ploch
bydlení a 2,4 ha zastavitelných ploch smíšeného bydlení, celkem 18,62 ha.
Tento rozsah zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení byl v režimu ÚP odsouhlasený všemi
DO včetně KÚ KK, ORR a to zejména ve vztahu na již v roce 2011 probíhající celkovou přestavbu
obce ve vazbě na ukončenou dolovou činnost na území obce (ukončení zemědělských rekultivací na
výsypce Gustav, sanace všech tras důlních vleček na území obce a jejich postupné zapojení do
organismu obce). V úvahu bylo rovněž vzato i situování obce v rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem –
Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR, která je na území obce vymezena v PÚR ČR
a zpřesněna v ZÚR KK.
Na navržených 18,62 ha zastavitelných plochách bydlení a smíšeného bydlení mohou vzniknout
podmínky pro celkem 300 nových obyvatel = 35,8 % počtu obyvatel (údaje pro výpočet: 1 RD =
2

2

1.500m bydlení, 2.500 m smíšeného bydlení, stávající obložnost 2,75 obyv./1 byt byla snížena na
2,5 obyv./1byt dle celorepublikové demografické situace, počty obyvatel a obydlených bytů ze sčítání
v r. 2011). Za 5 let od vydání ÚP bylo na území obce zkolaudováno pouze 9 RD na 1,09 ha dříve
schválených zastavitelných plochách bydlení. Dále změna č.1 ruší ještě část plochy C/Z-B8 a
stabilizuje zde BV – stav (zahrady u stávajících RD) o rozloze 0,5 ha, na další části plochy C/Z-B8 o
rozloze 0,1 ha je navržen park C/Z-P7. Dříve schválené zastavitelné plochy bydlení a smíšeného
bydlení o rozloze 18,62 ha jsou tak změnou č.1 zmenšeny celkem o 1,6 ha na 17,0 ha. Změnou č.1
jsou řešeny další nové zastavitelné plochy bydlení v rozsahu 0,4 ha. Změna č.1 ve svém důsledku
snižuje zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení o 1,2 ha.
Pro důvěryhodné posouzení potřeby dalších zastavitelných ploch bydlení na území obce Citice byl
zadán výpočet v programu „Urbanka“ (přiloženo), se kterým byla seznámena obec dopisem
projektanta změny č.1 ze dne 20.6.2016 v rámci přípravy této změny č.1. Dle tohoto výpočtu je za
přijatelné považovat pouze 5,52 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení do r. 2031 = 37
nových bytů v RD.
Změna č.1 nehodlá rušit dříve vymezené zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení, zároveň
předkládá důvody, že není třeba navyšovat nové rozvojové plochy bydlení a smíšeného bydlení.
Původní návrh změny č.1 (IV./2017) navrhoval 3,2 ha nových zastavitelných ploch bydlení a to
zejména na východním okraji Hlavna. Tyto 3 rozhodující zastavitelné plochy bydlení H/Z-B8, H/Z-B9,
H/Z-B10 v Hlavně byly dle pokynů pořizovatele zcela zrušeny. V celkové bilanci (právní stav ÚP po
vydání změny č.1) je nyní navrženo na území obce Citice pouze 17,42 ha zastavitelných ploch bydlení
a smíšeného bydlení, což je o 1,2 ha méně, než řeší ÚP.
 Změna č.1 navrhuje tyto nové zastavitelné plochy bydlení:
-

C/Z-B11 – ucelená dostavba stávající uliční fronty, částečně v ZÚ, ekonomické využití vybudované
veřejné infrastruktury, 0,35 ha
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-

C/Z-B12 – rozšíření zahrady u stávajícího RD v ZÚ, dříve část plochy C/Z-O2, 0,05 ha

 Závěr:
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny
č.1 byla změna č.1 výrazně upravena, aby nenavyšovala v ÚP nadstandardně navržené zastavitelné
plochy bydlení a smíšeného bydlení. Rozhodující nové zastavitelné plochy bydlení v Hlavně navržené
v návrhu změny č.1 (IV./2017) byly shledány za neodůvodněné (2,79 ha) a z řešení změny č.1 byly
zcela vyňaty. V těchto lokalitách bylo navráceno zpět řešení z ÚP tzn.:
 místo H/Z-B8 je NZ stav,
 místo H/Z-B9 jsou zastavitelné plochy H/Z-O1, H/Z-P2,
 místo H/Z-B10 jsou zastavitelné plochy H/Z-P1, H/Z-P2.
Tímto řešením změna č.1 ve svém důsledku snižuje zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení
z původních 18,62 na 17,42 ha. Jak ale ukazuje přiložený výpočet z „Urbanky“ je stále na území obce
Citice navrženo o 11,9 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení více (což je o 216%) než
by bylo přiměřeně odpovídající dané situaci.

Přiložen výpočet z programu „Urbanka“
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l) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Změna č. 1 řeší koridor technické infrastruktury KD-1 jako záměr nadmístního významu, který zatím
není zakotven v ZÚR KK. Jedná se o překryvný koridor pro nadzemní trasu VVN vedení 110kV
propojení TR Vítkov – TR Jindřichov, který byl na základě konzultace s oprávněným investorem na
území obce Citice upřesněn a zúžen na celkovou šířku 100 m. Tento koridor technické infrastruktury
je zapracován do A1-ZÚR KK, která je nyní po veřejném projednání.

m) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
m) 1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, a dle společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 2011.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený výkres grafické části změny
č.1 v. č. 2.1 Hlavní výkres M 1:5 000.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno na upraveném výkrese grafické části odůvodnění změny č.1:
v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu , M 1:5 000.
V tomto výkrese je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 15.2.2017 dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění. Změna č.1 aktualizuje hranici ZÚ vymezenou v ÚP k 15.8.2010.
Změněná hranice ZÚ je pouze v místech zkolaudovaných RD na dříve schválených zastavitelných
plochách bydlení mimo ZÚ: část C/Z-B3, část H/Z-B3.
Všude jinde byla hranice ZÚ zachována beze změny a platí k 15.2.2017.
 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením byly řešeny tyto
skutečnosti:
-

zastavitelné plochy H/Z-B8, H/Z-B9, H/Z-B10 byly zrušeny a území v těchto lokalitách bylo
navráceno zpět dle řešení ÚP, tzn.:
 místo H/Z-B8 je NZ stav
 místo H/Z-B9 jsou zastavitelné plochy H/Z-O1, H/Z-P2
 místo H/Z-B10 jsou zastavitelné plochy H/Z-P1, H/Z-P2

-

byl zapracován koridor technické infrastruktury KD-1 pro nové vedení VVN 110kV TR Vítkov – TR
Jindřichov

-

pro plochy H/P-S1 a C/P-S4 byly doplněny regulační podmínky

Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru
nemovitostí poskytnuté obcí. Řešené území se nachází na k. ú. Citice, k.ú. Hlavno.
Klimatické poměry ani skupiny hlavních půdních jednotek se nezměnily od vydání ÚP.
Vyhodnocení záboru ZPF změny č.1 není zpracována, neboť změna č.1 upravená před řízením
nenavrhuje žádný zábor ZPF, bilancovaný dle společného metodického pokynu MMR a MŽP.
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 Změna č.1 navrhuje tyto nové zastavitelné a přestavbové plochy v jedné etapě bez udání
časového horizontu:
Obec Citice
* Zastavitelné plochy bydlení
Plochy bydlení
C/Z-B11 – plochy na severozápadním okraji obce u hřbitova – BV
C/Z-B12 – plocha jižně od hřbitova – BV
Plochy veřejných prostranství
C/Z-P7 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce – PVz1
Plochy zeleně
C/Z-Z1 – plocha zeleně na severním okraji obce – ZS
* Přestavbové plochy
Plochy bydlení
C/P-B1 – rozšíření plochy bydlení C/Z-B2 u hřbitova - BV
Plochy občanského vybavení
C/P-O3 – přestavba za OÚ na občanské vybavení . OS
Plochy smíšené obytné
C/P-S4 – přestavba veřejného prostranství s veřejnou zelení na smíšené obytné území - SM
Plochy zeleně
C/P-Z1 – přestavba veřejného prostranství s veřejnou zelení na zeleň vyhrazenou – soukromou na
jihovýchodě obce pod řekou Ohře – ZS
Sídlo Hlavno
* Zastavitelné plochy
Plochy zeleně
H/Z-Z1 – plocha zeleně na východním okraji sídla - ZS
* Přestavbové plochy
Plochy Plochy smíšené obytné
H/P-S1 – přestavba zemědělského areálu a veřejného prostranství s veřejnou zelení na smíšené
obytné území - SV
Koridory technické infrastruktury:
KD-1 – koridor technické infrastruktury pro vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov
Na základě stanoviska DO ochrany ZPF a následného pokynu pořizovatele k úpravě návrhu změny
č.1 před řízením byly výhradně pro potřeby vyhodnocení záboru ZPF rozvojové plochy očíslovány
a to jako pokračování číselné řady z ÚP – viz. níže.
Přiložena převodní tabulka očíslování ploch řešených změnou č.1:
číslo lokality

rozvojové plochy

56

H/Z-Z1

57

H/P-S1

58

C/Z-B11

59

C/Z-B12
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60

C/Z-P7

61

C/Z-Z1

62

C/P-B1

63

C/P-O3

64

C/P-S4

65

C/P-Z1

 Změna č.1 ruší celé dříve odsouhlasené rozvojové plochy:
Obec Citice
Plochy veřejných prostranství: 20
Sídlo Hlavno
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení: 36
Plochy veřejných prostranství: 48
* Přestavbové plochy
Plochy výroby a skladování: 52
 Změna č. 1 mění funkci těchto dříve navržených rozvojových ploch:
28, 15, 30, 52, 13, 48, 45, 44, 8, 20, 41
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou novou územní rezervu ani žádný koridor dopravní nebo
technické infrastruktury.
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou plochu změn v krajině:
V krajině jsou řešeny bez záboru ZPF tyto skutečnosti:
- jsou zohledněny ukončené lesnické rekultivace v rozsahu 70,1 ha
- kamenolom Dasnice (ostatní plocha) je stabilizován jako plocha NT1 pro sanaci a rekultivaci
nikoliv jako plocha NT pro těžbu a zpracování surovin a to dle Zvláštního režimu, plán sanace a
rekultivace na období 2016 – 2020
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR.
 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského
půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení
zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v
ochraně.
 Vybrané lokality jsou řešeny jako plochy bydlení nebo smíšeného bydlení v ZÚ a nejsou tedy
předmětem záboru ZPF: 59.
 Vybrané lokality jsou řešeny na ostatní ploše bez záboru ZPF: 58, 60, 62, 64, 65, 57.
 Vybrané lokality jsou řešeny v ZÚ se záborem ZPF do 2.000 m a nejsou tedy předmětem
2

záboru ZPF: 63.
 Vybrané lokality budou i nadále trvalou součástí ZPF a nejsou tedy předmětem záboru ZPF:61.
Dále změna č.1 řeší koridor technické infrastruktury KD-1 (překryvný) pro nadzemní trasu
venkovního vedení VVN 110kv, který však nepředstavuje žádný zábor území ani ZPF.
Z uvedeného přehledu je jasné, že změna č.1 nenavrhuje žádný zábor ZPF.
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 Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a
závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.
Změna č.1 nenavrhuje žádné nové investice do ZPF.
 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a
o jejich předpokládaném porušení.
Změna č.1 nemění koncepci zemědělské prvovýroby na území obce dle ÚP.
 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické
stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů
pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.
Změna č.1 nemění uspořádání ZPF v území, ukončené zemědělské rekultivace na výsypce Gustav
byly zohledněny již v ÚP. Změna č.1 zachovává plně dříve vymezený ÚSES dle ÚP a to i LBK č.1,
na kterém požadoval majitel pozemku rovněž vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení.
Autorizovaný projektant ÚSES požadované posunutí LBK č.1 na východ posoudil a zamítl, viz.
kap.j)5. Změna č.1 respektuje schválené KoPÚ k.ú. Hlavno v rozsahu dle ÚP (přemístěný LBK
č.1).
 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů.
Změna č.1 zapracovává změny v území od r. 2011, kdy byl vydán ÚP podrobně viz. kap. j), k).
Změna č.1 je řešena na základě konkrétních požadavků jednotlivých majitelů pozemků a obce.
Změna č.1 je řešena přiměřeně v souladu se schváleným zadáním změny č.1 ÚP Citice a byla
upravena dle pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením. Změna č.1 je
v souladu s celkovou koncepcí rozvoje území, naprostá většina navrhovaných změn v území je
řešena v ZÚ.
Změna č.1 po úpravě před řízením snižuje rozsah zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlní
o 1,2 ha na celkových 17,42 ha.
Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje v souladu se společným
metodickým doporučením MŽP ČR a MMR ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu.
Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje:
Změna č.1 nenavrhuje žádný zábor ZPF a to ze samé podstaty společného metodického
doporučení MMR a MŽP – viz. výše.
Závěr:
Upravená změna č.1 dle pokynů pořizovatele k úpravě návrhu změny č.1 před řízením nepředstavuje
žádný bilancovaný zábor ZPF dle společného metodického doporučení MMR a MŽP. V Hlavně byly
zrušeny 3 zastavitelné plochy bydlení, které v návrhu změny č.1 (IV./2017) navrhovaly zábor ZPF o
rozloze 2,76 ha a které dále navyšovaly zastavitelné plochy bydlení na území obce. Takto upravená
změna č.1 naopak snižuje celkové zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení o 1,2 ha a
zároveň nenavrhuje žádný zábor ZPF.
Změna č.1 z logiky věci neovlivní negativně podmínky zemědělské prvovýroby na území obce.
Tabulková část vyhodnocení záboru ZPF není zpracována, neboť upravenou změnou č.1 není
navržen žádný zábor ZPF.
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m) 2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
 Změna č.1 nezabírá žádný pozemek s lesní půdou.
 Změna č.1 navrhuje dílčí změnu C/Z-B11 (BV) těsně na okraji lesa – tedy do vzdálenosti 50 m od
okraje lesního pozemku.
 Změna č.1 nenavrhuje žádnou plochu rekreace ani sportu na lesním pozemku.
 Změna č.1 zohledňuje již ukončené lesnické rekultivace při patě výsypky Gustav severně nad
Citicemi od doby vydání ÚP a zapracovává 70,1 ha nového lesa jako stávající kulturní krajinu NSlo
bez rekultivací.
 Změna č.1 stále sleduje zbývajících 54,8 ha probíhající lesnické rekultivace při severním okraji
správní území obce Citice na výsypce Gustav.
Závěr:
Změnou č.1 nebudou negativně dotčeny podmínky lesnické výroby ani ochrany lesa.

n) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
 Změna č.1 mění vazby obce na své okolí – napříč územím obce je navržen koridor technické
infrastruktury KD-1, ve kterém bude natažena nová trasa VVN 110kV jako propojení TR Vítkov –
TR Jindřichov. Tento koridor prochází v dané trase celým okresem Sokolov jako nadmístní aktivita.
 Řešené dílčí změny v území jsou rozloženy v ZÚ nebo v blízkosti jak obce Citice, tak i sídla Hlavno
bez přesahu do území sousedních obcí.
 Změna č.1 zapracovává vybrané limity využití území nadmístního charakteru, které v ÚP z r. 2011
chybějí. Jsou to zejména limity na ochranu krajiny a přírodních zdrojů (např. území zvláštní
povodně pod vodním dílem, památný strom) a nové limity dopravy a technické infrastruktury (např.
OP veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata, RR trasy, aktualizovaná poloha
všech elektrických nadzemních vedení VVN 220kV a 110kV, VN 22kV)
 Změna č.1 sleduje postupnou sanaci a revitalizaci výsypky Gustav dle Zvláštního režimu, plán
sanace a rekultivace na období 2016 – 2020 – ukončeno 70,1 ha lesnické rekultivace (PUPFL
stav), dál sledováno 54,8 ha lesnické rekultivace.

o) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
K veřejnému projednání nebyly podány žádné námitky.

p) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Mgr. Žaneta Kupcová
Dvořákova 578, 357 35 Chodov
Ze dne 23.5.2017
Parcelní č. 141/1, obec – Citice, k.ú. Hlavno, žádost o změnu do ploch pro bydlení za účelem výstavby
rodinného domu.


Nevyhovuje
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Nebyla prokázána potřeba vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4) stavebního
zákona viz výpočet v programu „Urbanka“ (přiloženo k dokumentaci Změny č. 1).
Ing. Milan Kaláb
Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov
Ze dne 23.5.2017

Připomínka: na základě plné moci mně dané majitelem objektu č.p. 18 na parcele p.č.16/3 v k.ú.
Hlavno žádám o změnu limitu uvedeného v bodě 6.3., C, 1 textové části ve znění „byty v nebytovém
domě do 20% podlahové plochy“ na „ byty v nebytovém domě do 50% podlahové plochy“. Jako důvod
uvádím záměr majitele provést nástavbu tohot stávajícícho objektu a ve 2.N.P. zřídit bytovou jednotku.
V 1. N.P. se zřizuje provozovna.


Nevyhovuje


V Zadání Změny ÚP Citice je psáno že: „návrh Změny ÚP Citice zachová stávající koncepci
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, včetně podmínek prostorového
uspořádání“. Vyhověním připomínky, by nebylo respektováno zadání, které zastupitelstvo
obce Citice dne 29.6.2016 projednalo a usnesením č. 56/2016 schválilo. Obec se od zadání
v této fázi pořizování již nechce odchylovat.

K veřejnému projednání nebyly podány žádné připomínky.

q) SROVNÁVACÍ TEXT ÚP CITICE PRO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1
Poznámka:
* Rušené části původního textu ÚP jsou přeškrtnuté.
* Nově vložené texty jsou psané silně a podtrženě.

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Citice (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15. 8. 2010 15.2.2017. Tato
hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Citice (dále jen
ÚP) kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech
výkresech grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Stávající sídelní struktura na území obce zůstane zachována:
Na území obce budou i nadále rozvíjena dvě samostatná izolovaná sídla obec Citice a místní část
Hlavno, které se budou vzájemně přibližovat.
Obě sídla budou rozvíjena jako obytně obslužné satelity města Sokolova s důrazem na dostavbu
všech proluk v zastavěném území (ZÚ), na přestavbu nevyužitých areálů občanského vybavení a
areálů výroby a na sanaci a revitalizaci území v minulosti negativně dotčených těžbou uhlí.
Kamenolom Dasnice je navržen k likvidaci a následné sanaci a rekultivaci. Nákladové železniční
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nádraží Citice zůstává zachováno v plném rozsahu. V prostoru výsypky Gustav je zohledněna
probíhající lesnická rekultivace.
V koridoru technické infrastruktury KD-1, který prochází napříč územím, bude vedena nová
trasa venkovního vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov.

3

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Zástavba obce Citice na pravém břehu Ohře zůstává beze změny se zapracováním cyklotrasy podél
Ohře. Část MŠ, která sloužila jiným účelům, bude zpět rekonstruována pouze pro účely MŠ.
Vlastní obec Citice na levém břehu Ohře bude rozvíjena jako obytně obslužné sídlo téměř výlučně v
hranicích ZÚ, kromě plochy bydlení na západním okraji obce, plochy bydlení u hřbitova a plochy
smíšeného bydlení na jihozápadním okraji obce. V obci budou výrazně rozšířena veřejná prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku (park u hřbitova, centrální park v místě sanovaných důlních vleček,
park u fotbalového hřiště), plochy občanského vybavení i plochy smíšené obytné. V obci nebude
rozšiřována výroba.
Sídlo Hlavno se bude rozvíjet jako klidové obytné sídlo s minimálním zázemím služeb a veřejného
prostranství. Část zemědělské farmy bude přestavěna na areál drobné výroby smíšené obytné
plochy. Obytné plochy Hlavna se přibližují k obci Citice.
V kulturní krajině jsou řešena opatření k rozvoji a zachování přírodního bohatství, opatření ke snížení
negativních civilizačních důsledků na okolí.

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury a postavení jednotlivých
sídel na území obce Citice:


obec Citice
ÚP zohledňuje nové podmínky v území spojené s ukončením těžby v okolí a navrací obci Citice

původní funkci obslužného a obytného sídla s kompaktní souvislou zástavbou. Historická náves bude
rozšířena o nové veřejné prostranství s centrálním parkem a to na místě sanovaných násypů důlních
vleček v centru obce. V obci budou dostavěny proluky a to zejména ve vazbě na sanovanou
severozápadní trasu důlní vlečky kolem hřbitova, která bude přestavěna na místní komunikaci. Touto
komunikací budou pak obslouženy oboustranně nové plochy pro bydlení v samotném centru obce.
Další plochy pro bydlení vyplňují zbytkové plochy mezi silnicí do Bukovan a stávající zástavbou obce.
V obci je navrženo víceúčelové hřiště jsou navržena hřiště v západní části a za OÚ, stávající
fotbalové hřiště je rozšířeno a doplněno o sociální zázemí a parkoviště. Pro obsluhu území budou
využity stávající kapacity služeb, přestavěné bývalé objekty občanské vybavenosti charakteru veřejné
infrastruktury v centru obce a přestavěné hospodářské objekty západně pod hřbitovem. Areál hřbitova
bude doplněn parkovištěm a parkem. Stávající zahrádky na okrajích obce budou zachovány a
rozšířeny výhradně na zbytkových plochách podél železniční tratě č. 140. Zahrádky v centrální části
obce za OÚ budou sanovány na plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku
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s možností umístění víceúčelového hřiště a plochu občanského vybavení – sport pro víceúčelové
hřiště .


sídlo Hlavno
Sídlo Hlavno bude rozvíjeno podél stávající průjezdné silnice z Citic do Dasnic v prostoru

vymezeném na jihu železniční trasou č. 140 a na severu záhumenkovou polní cestou. Zastavitelné
plochy obalují historickou centrální část Hlavna, která nebyla dotčena těžbou. Ve vazbě na navržený
areál drobné výroby smíšené obytné plochy, které řeší přestavbu bývalého zemědělského areálu
v sídle, jsou řešeny plochy smíšené obytné. Na východním okraji Hlavna u silnice do Citic je plocha
služeb doplněná veřejným prostranstvím s veřejnou zelení charakteru parku. Severně od průjezdné
silnice budou dostavěny proluky v ZÚ a to opět s důrazem na bydlení a služby. Stávající hřiště bude
podstatně rozšířeno. Na západním okraji Hlavna jsou navrženy další plochy pro bydlení jižně podél
silnice se zohledněním historických cest.
Veškerá zástavba v obou sídlech na území obce Citice si i nadále zachová svůj venkovský charakter
s objekty do max. II.NP s podkrovím nebo III.NP. Této hmotové skladbě se zcela vymykají:
-

bytové domy na pravém břehu Ohře

Navržená výstavba nebude vytvářet prostorové ani hmotové dominanty.
Výstavba objektů vyšších jak III. NP je v Citicích nežádoucí. Výstavba objektů vyšších jak II. NP je
v Hlavně nežádoucí.
Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování
stanovených regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití.
Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když
nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat
základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro
opatření podle stavebního zákona, v platném zněn. Stavby a zařízení umisťovat – tzn.
povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání – a rozhodovat o změně využití je
možno jen v souladu s regulačními podmínkami vymezených ploch s rozdílným způsobem
využití.

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění
území, M 1:5 000 a na v. č. 2. 1. Hlavní výkres, M 1:5 000.
Na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy v obou izolovaných sídlech.
ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo jako plochy
za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:
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Zastavitelné plochy - Citice
Označení

Popis plochy

Katastrální

Sídlo

Způsob využití plochy - rozloha (ha)

území

plochy
C/Z-B1

Plocha u hřbitova východně od přístupové komunikace

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,2526

C/Z-B2

Plocha u hřbitova západně od přístupové komunikace

Citice

Citice

Bydlení - BV – 0,1533

C/Z-B3

Dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce v Linci severně od

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,5199 0,0623

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,3020

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,2648 0,1227

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,2282

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,8992

bývalé silnice do Bukovan
C/Z-B4

Plocha na západním okraji obce v Linci severně od silnice
III/21217 do Bukovan

C/Z-B5

Dostavba ZÚ na západním okraji obce v Linci jižně od silnice
III/21217 do Bukovan

C/Z-B6

Dostavba ZÚ centrální části obce severně od průjezdné silnice
III/21217 do Bukovan

C/Z-B7

Dostavba ZÚ centrální části obce jižně od průjezdné silnice
III/2127 do Bukovan

C/Z-B8

Dostavba ZÚ severního okraje obce

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,2288 0,7185

C/Z-B9

Dostavba ZÚ u nádraží

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,2236

C/Z-B10

Plocha na západním okraji obce v Linci severně nad silnicí

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,0997

III/21218 do Hlavna
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C/Z-B11

Plochy na severozápadním okraji obce u hřbitova

Citice

Citice

Bydlení – BV – 0,3517

C/Z-B12

Plocha jižně od hřbitova

Citice

Citice

Bydlení – BV – 0,0549

C/Z-R1

Zahrádkářská osada na východním okraji obce

Citice

Citice

Rekreace - RZ - 0,2621

C/Z-O1

Sociální zázemí stávajícího fotbalového hřiště

Citice

Citice

Občanské vybavení - OS - 0,1633

C/Z-O2

Dětské víceúčelové hřiště jižně u hřbitova

Citice

Citice

Občanské vybavení - OS - 0,2411
0,1862

C/Z-O3

Plocha služeb v centru obce jižně u silnice do Bukovan

Citice

Citice

Občanské vybavení - OV - 0,0467

C/Z-P1

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVz1 - 1,1017

hřbitova
C/Z-P2

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na

1,0278
Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,2116

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,1072

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 0,0426

křižovatce v Linci
C/Z-P3

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
severovýchodním okraji obce

C/Z-P4

Veřejné prostranství s místní obslužnou komunikací v jižní části
obce

C/Z-P5

Veřejné prostranství s pěšími cestami v centrální části obce

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 0,3450

C/Z-P6

Veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 0,3413

obce
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C/Z-P7

Veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na

Citice

Citice

Veřejné prostranství –PVz1 – 0,3462

severním okraji obce
C/Z-S1

Plocha na jižním okraji obce v Linci

Citice

Citice

Smíšené obytné – SV – 0,2156

C/Z-S2

Plocha na západním okraji obce v Linci severně od silnice

Citice

Citice

Smíšené obytné – SV – 0,2923

III/21217 do Bukovan
C/Z-S3

Plocha na severu obce Citice

Citice

Citice

Smíšené obytné – SV – 0,7394

C/Z-D1

Parkoviště u hřbitova

Citice

Citice

Dopravní infrastruktura – DS - 0,0508

C/Z-D2

Parkoviště u fotbalového hřiště

Citice

Citice

Dopravní infrastruktura – DS - 0,1694

C/Z-Z1

Plocha zeleně na severním okraji obce

Citice

Citice

Zeleň – ZS- 0,0913

Zastavitelné plochy - Hlavno
Označení

Popis plochy

Sídlo

Způsob využití plochy - rozloha (ha)

území

plochy
H/Z-B1

Katastrální

Dostavba ZÚ na západě sídla a v centru sídla severně nad

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 2,4061

silnicí III/21218 do Citic
H/Z-B2

Dostavba ZÚ jižně pod silnicí III/21218 do Citic

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 0,0851

H/Z-B3

Plocha na jihovýchodním okraji sídla

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV – 1,9540 1,5487
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H/Z-B4

Plocha na západním okraji sídla severně nad komunikací do

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 0,6001

Hlavna
H/Z-B5

Plocha na západním okraji sídla jižně pod komunikací do Hlavna

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 2,7965

H/Z-B7

Plochy na východním okraji Hlavna severně od silnice do Citic

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 0,9784

H/Z-O1

Plocha služeb na východním okraji sídla jižně u silnice III/21218

Hlavno

Hlavno

Občanské vybavení - OV - 0,3047

do Citic
H/Z-O2

Plocha služeb v centrální části sídla

Hlavno

Hlavno

Občanské vybavení - OV - 0,1164

H/Z-O3

Víceúčelové hřiště v centrální části sídla

Hlavno

Hlavno

Občanské vybavení - OS - 0,3164

H/Z-P1

Veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,2213

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,2829

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,0742

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,2885

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,1542

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,1099

sídla
H/Z-P2

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
východním okraji sídla včetně revitalizace občasného vodního
toku

H/Z-P3

Veřejné prostranství s místní komunikací na západním okraji
sídla

H/Z-P4

Veřejné prostranství s místní komunikací na jihozápadním okraji
sídla včetně propojení se stávající komunikací v historické
zástavbě

H/Z-P5

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
východě sídla

H/Z-P6

Veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji
sídla
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H/Z-S1

Plocha na jihozápadním okraji sídla jižně u areálu drobné výroby

Hlavno

Hlavno

Smíšené obytné - SV – 1,1265

H/Z-D1

Parkoviště u hřiště

Hlavno

Hlavno

Dopravní infrastruktura - DS - 0,0388

H/Z-Z1

Plocha zeleně na východním okraji sídla

Hlavno

Hlavno

Zeleň – ZS – 0,1545
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3.4 PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000 a na v. č. 2. 1. Hlavní výkres,
M 1:5 000.
Na území obce jsou navrženy přestavbové plochy v sídlech Citice a Hlavno a to jako přestavba dnes nefunkčních areálů spojená často s asanací území:
Přestavbové plochy - Citice
C/P-B1

Rozšíření plochy bydlení C/Z-B2 u hřbitova

Citice

Citice

Bydlení – BV – 0,0080

C/P-O1

Přestavba části bývalé MŠ

Citice

Citice

Občanské vybavení - OI - 0,0255

C/P-O2

Přestavba areálu školní družiny na vybavení služeb

Citice

Citice

Občanské vybavení - OV - 0,0579

C/P-O3

Přestavba za OÚ na občanské vybavení

Citice

Citice

Občanské vybavení – OS – 0,2126

C/P-P1

Přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s místní

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 1,1830

Citice

Citice

Veřejná prostranství - PVz1 - 0,8491

Citice

Citice

Veřejná prostranství - PVz1 - 0,4107

Citice

Citice

Smíšené obytné - SM - 0,2560

komunikací
C/P-P2

Sanace a revitalizace tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství

1,0945

s veřejnou zelení charakteru parku v centru obce včetně pěší
cesty na historickou náves
C/P-P3

Přestavba zahrádek za OÚ na veřejné prostranství s veřejnou
zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm

C/P-S1

Přestavba hospodářských objektů na západním okraji obce

0,2980

v Linci
S/P-S2

Přestavba areálu školy na smíšené obytné území

Citice

Citice

Smíšené obytné - SM - 0,2071

C/P-S3

Přestavba areálu školní družiny na smíšené obytné území

Citice

Citice

Smíšené obytné - SM - 0,1743

81

ZMĚNA Č.1 ÚP CITICE

C/P-S4

Přestavba veřejného prostranství s veřejnou zelení na

Citice

Citice

Smíšené obytné – SM – 0,1510

smíšené obytné území
C/P-D1

Rekonstrukce místní komunikace do Sokolova

Citice

Citice

Dopravní infrastruktura - DS - 0,6243

C/P-Z1

Přestavba veřejného prostranství s veřejnou zelení na zeleň

Citice

Citice

Zeleň – ZS – 0,0922

vyhrazenou – soukromou na jihovýchodě obce pod řekou
Ohře
Přestavbové plochy - Hlavno
H/P-V1

Přestavba části areálu zemědělské výroby na výrobu drobnou

Hlavno

Hlavno

Výroba a skladování - VD - 0,3084

H/P-S1

Přestavba zemědělského areálu a veřejného prostranství

Hlavno

Hlavno

Smíšené obytné – SV – 0,4896

s veřejnou zelení na smíšené obytné území

Pro vybrané přestavbové plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace:
 pro plochu C/P-S4: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení hygienických limitů dle platných předpisů
v chráněném venkovním prostoru
 pro plochu H/P-S1: plocha podmínečně zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení hygienických limitů dle platných předpisů
v chráněném venkovním prostoru
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných a
přestavbových plochách jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná
prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí (PVz3), veřejná prostranství s veřejnou
zelení charakteru parku (PVz1), jejichž součástí mohou být i víceúčelová hřiště, a veřejné prostranství
s veřejnou zelení (PVz).
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň,
na v. č. 2. 1. Hlavní výkres, M 1:5 000.
ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení: izolační zeleň podél
železnice č. 140, částečně izolační zeleň podél vlečky do elektrárny Tisová a podél řeky Ohře
v ZÚ, zeleň v Hlavně v rozsahu registrovaných VKP.
ÚP navrhuje tato nová veřejná prostranství s veřejnou zelení: v Citicích park u hřbitova, park v centru
obce v místě sanované důlní vlečky, park

za OÚ v místě asanovaných zahrádek, park

s revitalizovaným občasným vodním tokem na východním okraji Hlavna u obslužné plochy.
ÚP stabilizuje na území obou sídel vybrané dosud nezastavěné zahrady jako vyhrazenou soukromou
zeleň, která není určená k zastavění.
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu.
Obytná zeleň u bytových domů je zahrnuta do plochy hromadného bydlení.
Zahrady u rodinných domů jsou zahrnuty do plochy bydlení individuálního venkovského typu.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V ÚP je řešena doprava silniční a drážní:
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné a přestavbové plochy dopravní
infrastruktury na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
ÚP zachovává stávající koncepci drážní dopravy celostátního významu na území obce beze změny
(železniční trasa 140 a nákladové nádraží). ÚP zachovává vlečku z nádraží Citice do elektrárny
Tisová.
ÚP výrazně mění koncepci účelové místní drážní dopravy: veškeré trasy bývalých důlních vleček
budou sanovány a revitalizovány na veřejná prostranství v zástavbě a na místní komunikace v krajině.
ÚP zachovává stávající koncepci silniční dopravy na území obce beze změny. Jako plochy dopravy
jsou řešeny parkoviště v obou sídlech, komunikace v krajině dle KPÚ a obnova místní komunikace do
Sokolova při okraji výsypky Gustav.
V rozvojových plochách nejsou řešeny místní komunikace obslužné ani zklidněné, které by
v budoucnu mohly omezit využití území.
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ÚP nenavrhuje na území obce žádné aktivity ve vazbě na sportovně rekreační využívání řeky Ohře
vodáky.
ÚP nenavrhuje na území obce žádné aktivity letecké dopravy a to ani v prostoru výsypky Gustav.
ÚP navrhuje cyklostezku po stávajících účelových komunikacích výsypky Gustav a místních
komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice – Sokolov.
Poznámka:
- vybrané stávající místní komunikace obslužné i zklidněné jsou v ZÚ územně stabilizovány jako
veřejná prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou, ostatní stávající
komunikace jsou součástí ploch s rozdílným způsobem využití.

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i
plynovodů na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
4.2.1 Vodní hospodářství
ÚP zachovává a dále rozvíjí stávající systém zásobování Citic i Hlavna pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Horka.
ÚP navazuje na stávající koncepci čištění odpadních vod v obci Citice v místní ČOV Citice na
pravém břehu řeky Ohře. Veškeré splaškové vody jak z Hlavna, tak i z Citic budou výtlakem
převedeny a likvidovány na stávající místní ČOV Citice.
4.2.2 Zásobování elektrickou energií
Územím obce povede nová trasa venkovního vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov a to
v koridoru technické infrastruktury KD-1.
ÚP stabilizuje stávající venkovní vedení VVN 220 kV a 110 kV beze změny.
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic
a venkovního vedení VN 22 kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území
obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.
4.2.3 Zásobování plynem
ÚP zachovává stávající systém zásobování obce Citice i sídla Hlavno plynem. Nová zástavba obou
sídel bude na tento systém napojena.
4.2.4 Zásobování teplem
ÚP zachová stávající trasu parovodu Tisová - Bukovany - Habartov beze změny. Zástavba Citic a
Hlavna na levém břehu Ohře bude vytápěna individuálně s maximálním důrazem na plyn. Stávající
zástavba na pravém břehu Ohře zůstane i nadále vytápěna centrálně z elektrárny Tisová.
4.2.5 Sdělovací rozvody
Stávající trasy dálkových kabelů budou zachovány beze změny. Na území obce nebude navrhována
žádná veřejná stanice GSM.
Stávající podmínky pro napojení zástavby na sdělovací rozvody budou v řešeném území
zachovány.
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4.2.6 Nakládání s odpadem
ÚP řeší likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce
centrálním svozem mimo území obce. Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou
vybavenost i rekreaci budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v
obci. ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku ani žádnou samostatnou plochu pro sběrný dvůr
nebezpečného a nadměrného odpadu.

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY


ÚP zachovává stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
(ozn. OI) na území obce Citice beze změny kromě bývalých školních budov I. a II. stupně v centru
obce, které jsou navrženy k přestavbě na komerční využití.



ÚP rozšiřuje MŠ o přestavbu části jejího provozu, která dočasně nesloužila účelům MŠ.

4.3.1 Ostatní občanské vybavení
Na území obce Citice se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však nepředstavují
veřejnou infrastrukturu. ÚP respektuje beze změn ostatní stávající plochy a stavby občanského
vybavení. ÚP navrhuje na území obce Citice zastavitelné plochy občanského vybavení zejména pro
rozvoj služeb a sportu.

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:


VEŘEJNÁ

PROSTRANSTVÍ

S KOMUNIKAČNÍM

KORIDOREM

A

VEŘEJNOU

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk
ÚP řeší v zastavěném území a v zastavitelných i přestavbových plochách sídel na území obce Citice
místní komunikace sběrné, obslužné i zklidněné jako součásti veřejných prostranství s komunikačním
koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství mají vazbu na stávající
systémy komunikací v sídlech. V Citicích jsou veřejná prostranství s komunikačními koridory navržena
na sanovaných tělesech důlních vleček. Rozvojové plochy jsou řešeny pouze se základní dopravní
kostrou místních komunikací, které navíc vycházejí ze stávající cestní sítě krajiny a respektují
schválené KPÚ Hlavno.
ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné a přestavbové plochy,
které jsou zobrazeny v grafické části vlastního ÚP na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné
infrastruktury, M 1:5 000.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, která představují jak veřejná
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku, tak veřejná prostranství s veřejnou zelení
s ochrannou a izolační funkcí i veřejná prostranství s veřejnou zelení.

Viz blíže kap.3.5. návrh systému sídelní zeleně.
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5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ APOD.
5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 2. 2. Hlavní výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000.
ÚP zachovává základní krajinný ráz Podkrušnohorské oblasti s lesozemědělskou krajinou
Kynšperské vrchoviny na rozhraní se Sokolovskou pánví.
ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy ke snížení ohrožení v území způsobené
civilizačními vlivy, opatření na zvýšení retenčních schopností krajiny a k ochraně a rozvoji přírodního
dědictví. ÚP v krajině respektuje polní účelové cesty dle řešení KPÚ.

5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2. 2. Hlavní
výkres - koncepce uspořádání krajiny 2.1. Hlavní výkres, M 1:5 000. ÚSES je samostatně jako část
koncepce krajiny zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP ve schématu A.1. Krajina - ÚSES, M 1:5
000.
ÚP přebírá ze ZÚR KK nadregionální prvky ÚSES a zpřesňuje je do podrobnosti katastrální mapy.
Většina území obce leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru řeky Ohře.
ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability, které vymezuje (zpřesňuje) do podrobnosti
katastrální mapy. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Citice
musí být v souladu s navrženými charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

BIOKORIDORY NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

K 40

Spojnice - název:

Amerika - Svatošské skály

Biogeografický význam:

nadregionální BK - vodní osa

Funkčnost:

funkční BK

Navazující koridory-různá opatření:

zachovat stávající charakter vodního toku s ostrovy
a břehovými porosty

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 166, 168/1, 168/11, 168/4, 168/7, 168/8, 168/9, 171,
-172, 173/10, 174/10, 174/14, 174/16, 174/2, 174/21, 174/22,
174/3, 174/33, 174/34, 174/35, 174/4, 174/44, 174/46, 174/47,
174/48, 234, 265, 174/49

Pořadové číslo:

K 40

Spojnice - název:

Amerika - Svatošské skály

Biogeografický význam:

nadregionální BK - mezofilní osa

Funkčnost:

funkční BK
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Navazující koridory-různá opatření:

zachovat porosty domácích dřevin, postupně nahrazovat
výsadby topolů, vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro
šetrné obhospodařování trvalých travních porostů

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 334/1, 336, 337, 339, 355/2, 356/2, 356/3,
356/5, 357/1, 357/11, 357/6, 357/7, 357/8, 358, 359/1, 359/3,
359/4, 381/1, 385/1, 389, 390, 391, 420, 423, 391/1, 355/35,
420/1, 390/1, 338, 10, 334/9, 426/2, -390/2, 436/6, 436/2,
436/2, -391/3, -391/2, 390/4, 420/2, 438/2, 436/1, 436/4,
436/5, 437/2, 438/1, 436/3, 436/4, 436/5

BIOCENTRA MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

1

Název:

Lom nad Hlavnem

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

ponechat spontánnímu vývoji; pozor na černé skládky

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 333/2, 401/1, 333/11, 333/3, 333/10, 333/12, 381/1
Hlavno, 149/1, 227/1

Pořadové číslo:

2

Název:

Tři rybníky u pastviny

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování trvalých travních porostů, zachovat porosty
dřevin, při úpravách rybníčků chránit jejich pobřeží

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 207, - 208/7, 208/1

Pořadové číslo:

3

Katastrální území:

Hlavno

Název:

Pod tratí

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování trvalých travních porostů, zachovat porosty
dřevin, při úpravách rybníka chránit pobřežní partie

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 170/6, 168/1, 236/1, 168/7, 170/8, 170/5, 170/7,
170/3, 170/2, 170/1
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BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŽENÁ
Pořadové číslo:

4

Název:

U zastávky

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

navržené BC

Návrh opatření:

porosty topolů nahrazovat olší, dubem, jasanem, vrbou apod.,
sekat bolševníky a netýkavku

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 334/1, 334/2, 334/3, 381/1, 334/9, 436/6, 334/7, 334/6
Hlavno, 167, 227/1, 166, 166/1, 166/2

Pořadové číslo:

5

Název:

U drtírny

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

navržené BC

Návrh opatření:

vodní plochu a navazující dřeviny ponechat spontánnímu
vývoji, louku šetrně využívat

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 357/10, 357/11, 357/1, 359/1, 359/2, 357/9, 359/8

BIOKORIDORY MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

3

Spojnice - název:

hranice obce - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

zachovat nebo obnovit přirozený charakter toku s břehovými
porosty, v navazujícím lesním porostu zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 223/1, 229, 221/1, 222/2, 224, 223/6

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NAVRŽENÉ
Pořadové číslo:

1

Spojnice - název:

BC 1 - BC 2

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

keřové a stromové porosty ponechat spontánnímu vývoji,
dosadit skupinky dřevin v chybějících místech, vymezit plochy
pro případné šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 140/1, 140/6, 208/1, 140/8, 208/3, 140/10, 258/1,
208/6, 140/5, 140/9, 264/3, 140/3

Pořadové číslo:

2

Spojnice - název:

BC 2 - hranice obce
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Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování trvalých travních porostů, zachovat porosty
dřevin, dosadit skupinky dřevin v chybějících místech,
v lesním porostu zvýšit podíl listnáčů, zejména dubu a lípy

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 215/6, 214/2, 214/4, 186, 213/9, 206, 201/1, 255/2,
201/2, 202, 205, 241/7, 199/6

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
ÚP zohledňuje navržené komunikace dle KPÚ v k.ú. Hlavno. ÚP navrhuje obnovu místní komunikace
z Citic podél paty výsypky Gustav do Sokolova. Tělesa důlních vleček jsou sanována a revitalizována
pro potřebu místních komunikací a veřejné sídlení zeleně. Stávající trasa parovodu Tisová - Bukovany
- Habartov je zachována ve stávající trase beze změny. ÚP navrhuje cyklostezku po stávajících
účelových komunikacích výsypky Gustav a místních komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice –
Sokolov.
ÚP nenavrhuje přes prostor výsypky Gustav žádnou novou komunikaci v souvislosti s plánovaným
jezerem Medard severně od obce.

5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území:


X1.A Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami:
 X1.A.1. - zvyšování retenčních schopností území



X1.B Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy:


X1.B.2. - sanace a rekultivace výsypky Gustav - zalesnění



X1.B.3. - sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice

Kamenolom Dasnice a výsypka Gustav jsou postupně sanovány a rekultivovány a budou
zapojeny do veřejně přístupné kulturní krajiny na území obce.

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
ÚP navrhuje na území obce další protipovodňová opatření kromě výše popsaných opatření ke
zlepšení odtokových poměrů:
- vymezení koridoru pro revitalizaci občasného toku na jihovýchodním okraji Hlavna jako součást
parku
Na území obce nejsou navržena žádná protipovodňová opatření.
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5.6. OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚP navrhuje zpřesnění vymezené nadregionální a místní úrovně prvků ÚSES na území obce Citice
do podrobnosti katastrální mapy. ÚP nenavrhuje žádné úpravy krajiny pro založení vybraných, dnes
nefunkčních prvků ÚSES.


X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví



X2.1. vymezení prvků ÚSES

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ÚP nenavrhuje na území obce žádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.

5.8 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP jednoznačně zvýší rekreační potenciál území obce těmito návrhy:
-

sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice,

-

sanace a rekultivace výsypky Gustav - lesnická a zemědělská biologická rekultivace,

-

komunikace v k.ú. Hlavno dle KPÚ,

-

obnova místní komunikace při patě výsypky Gustav z Citic do Sokolova,

-

návrh zahrádkářské osady ve zbytkovém území Citic mezi železniční tratí a silnicí,

-

návrh cyklostezky Bukovany – Citice – Sokolov na účelových komunikacích výsypky Gustav a
místních komunikacích.

5.9 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
ÚP řeší likvidaci negativních důsledků těžby surovin na území obce: kamenolom Dasnice je navržen
k likvidaci a následně k sanaci a rekultivaci, tělesa důlních vleček jsou navržena k sanaci, rekultivaci a
následnému využití jako veřejné prostranství s místní komunikací nebo veřejnou zelení. Je
zapracována probíhající biologické rekultivace výsypky Gustav.

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT,
PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

NEPŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

POPŘÍPADĚ

PODMÍNĚNÉHO

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ,

VČETNĚ

ZÁKLADNÍCH

PODMÍNEK

KRAJINNÉHO

RÁZU

(NAPŘÍKLAD

VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)
Území obce Citice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy
s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Citice.
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Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2. 1.
Hlavní výkres, M 1:5 000:
ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální venkovského typu – BV
* Plochy rekreace
- rekreace - zahrádkářské osady - RZ
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 SZ - OI
- občanské vybavení - ostatní služby - OV
- občanské vybavení - sport - OS
- občanské vybavení - hřbitov - OH
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Sídelní zZeleň vyhrazená
- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
- doprava drážní - DD
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba těžká - VT
- výroba drobná - VD
- výroba zemědělská - VZ
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní - NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy těžby nerostů
- plochy těžby nerostů – NT
- plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace – NT1
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
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Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesnická
v - vodohospodářská
o - ochranná
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné,
podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní
podmínky prostorového uspořádání území.
Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 odst. (5) stavebního zákona, v
platném znění, se stanovují tyto omezující podmínky:
-

na

plochách

vymezených

pro

ÚSES

(NP,

NSp),

na

plochách

vodních

a

vodohospodářských (W) a na ostatních plochách přírodních (NP) lze umisťovat stavby,
zařízení a jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků,
-

zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách zemědělských nebo na plochách
smíšených nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m,

-

oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské a lesní nebo na plochy
smíšené nezastavěného území zemědělské a lesnické a to do výšky 2 m bez podezdívky
a pouze pokud neomezí prostupnost krajinou.

Pokud je u ploch smíšených nezastavěného území uvedeno více indexů, platí regulační
podmínky všech uvedených indexů zároveň.

6.1 PLOCHY BYDLENÍ
* Bydlení hromadné - BH
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech.
B. Přípustné využití
1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se
zázemím obytné zeleně,
2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se zázemím obytné zeleně,
2

3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m ,
4. veřejné stravování do 20 míst,
5. vestavěná zařízení kulturní, služby, církevní, zdravotnická a zařízení školská,
6. vestavěná sportovní zařízení,
7. garáže sloužící pro obsluhu území,
8. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném
danou funkcí,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
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12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytovací zařízení pouze do 50 lůžek,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů,
4. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů, včetně manipulační plochy.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost IV. NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 35 %.

* Bydlení individuální venkovského typu - BV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu.
B. Přípustné využití
1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného
hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad,
2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území,
4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m

2,

5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní,
7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb,
8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy,
4. nízkopodlažní bytové domy do 2. max. 3.NP.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
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2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 30,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 60.

6.2 PLOCHY REKREACE
* Rekreace - zahrádkářské osady - RZ
A. Hlavní využití
zahrady sdružené do zahrádkových osad.
B. Přípustné využití
1. zahrádková osada bez možnosti výstavby jakýchkoliv staveb pro rodinnou rekreaci a jiných
provozních objektů,
2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin,
3. plochy parkovišť sloužící pro potřebu zahrádkové osady,
4. nevybavená víceúčelová hřiště,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury,
7. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m ,
2

2. bazény do 40 m .
D. Nepřípustné využití
jakékoliv trvalé stavby

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury.
B. Přípustné využití
1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro:
a) vzdělávání a výchovu,
b) sociální služby a péče o rodinu,
c) zdravotní služby,
d) kulturu,
e) veřejnou správu,
f) ochranu obyvatelstva,
g) lázeňství,
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2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy,
2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech.
D. Nepřípustné využití
1. bytové domy,
2. rodinné domy,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. stavby pro rodinnou rekreaci,
5. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 25.

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu.
B. Přípustné využití
2

1. areály maloprodeje do 300 m prodejní plochy,
2. zařízení pro ubytování, stravování,
3. zařízení pro nevýrobní služby,
4. zařízení pro vědu a výzkum,
5. zařízení cestovního ruchu,
6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30 % vestavěných nevýrobních služeb,
7. kynologické areály,
8. zařízení zábavy,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
byty v nebytovém domě do 20 % podlahové plochy.
D. Nepřípustné využití
1. provozy výroby všeho druhu,
2. rodinné domy,
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3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 25.

* Občanské vybavení - sport - OS
A. Hlavní využití
plochy pro tělovýchovu a sport.
B. Přípustné využití
1. sportovní areály,
2. sportovní haly,
3. nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,
4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven,
5. zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť,
6. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
7. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
byty v nebytovém domě do 30 % podlažní plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 50,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 30 %.

* Občanské vybavení - hřbitov - OH
A. Hlavní využití
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením.
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B. Přípustné využití
1. hřbitovy
2. rozptylová loučka,
3. urnový háj,
4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím,
5. doprovodné služby - prodej květin,
6. vodní plochy,
7. krematoria se smuteční síní,
8. márnice, kaple, kostely.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě pouze do 30 % podlahové plochy,
2. parkoviště pouze pro potřeby dané funkce a lokality.
D. Nepřípustné využití
jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 15,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 75.

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s obslužnou místní komunikací nebo se zklidněnou obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem.
B. Přípustné využití
1. náměstí, náves,
2. tržiště,
3. nábřeží,
4. pěší a obchodní ulice,
5. místní komunikace obslužné a zklidněné v sídlech,
6. součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) doprovodná zeleň, trávníky,
c) mimolesní zeleň,
d) květinové záhony,
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy,
f) chodníky,
7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
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10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy.
C. Podmínečně přípustné využití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území.
D. Nepřípustné využití
jakékoliv jiné trvalé stavby.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných přestavbových plochách obce s
veřejnou zelení.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí,
2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací,
3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků,
4. součástí veřejných prostranství je:
-

a) mimolesní zeleň,

-

b) vodní toky a plochy,

-

c) odvodňovací otevřené strouhy,

-

d) pěší chodníky, cyklostezky,

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení.
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. občanské vybavení slučitelné s účelem.
C. Podmínečně přípustné využití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
jakékoliv jiné trvalé stavby.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení charakteru parku.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou:

98

ZMĚNA Č.1 ÚP CITICE

a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky,
c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udržovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů,
k) solitéry jednotlivých stromů.
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy.
C. Podmínečně přípustné využití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a zastavitelných plochách sídel s veřejnou zelení
s ochrannou funkcí.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce.
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem.
C. Podmínečně přípustné využití
trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
D. Nepřípustné využití
jakékoliv jiné trvalé stavby
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6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40 m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné využití
jakékoliv jiné trvalé stavby
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 5,
2. maximální podlažnost 1 NP ,
3. minimální % ozelenění plochy 85 %.

6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
* Smíšené obytné městského typu - SM
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech v obcích a příměstských oblastech, obslužná sféra a nerušící výrobní
činnost místního významu.
B. Přípustné využití
1. bydlení v bytových nízkopodlažních domech,
2. administrativa, stravování,
3. nevýrobní služby,
4. zázemí turistického ruchu,
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami,
6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 500 m

2,

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. zařízení místní správy a církve,
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11. nerušící zařízení drobné výroby,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství .
C. Podmínečně přípustné využití
1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1 500 m

2

pouze v případě, že nezvýší výrazně

dopravní zátěž území,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy, čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně
dopravní zátěž území.
4. pro přestavbovou plochu C/P-S4 se stanovuje tato specifická podmínka: plocha podmínečně
zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení hygienických limitů dle platných
předpisů v chráněném venkovním prostoru.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 50,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 40.

* Smíšené obytné venkovského typu - SV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským
zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti.
B. Přípustné využití
1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2. bydlení ve spojení s podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb,
3. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů,
4. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně
záhumenkového hospodářství,
5. bytové domy,
6. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. nerušící zařízení drobné výroby,
8. zařízení místní správy a církve,
9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb,
11. pozemky související dopravní infrastruktury,
12. pozemky související technické infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
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C. Podmínečně přípustné využití
2

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 500 m ,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy,
4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území.
5. pro přestavbovou plochu H/P-S1 se stanovuje tato specifická podmínka: plocha podmínečně
zastavitelná pouze za předpokladu prokázání nepřekročení hygienických limitů dle platných
předpisů v chráněném venkovním prostoru.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25 %.

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
* Doprava silniční - DS
A. Hlavní využití
plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení.
B. Přípustné využití
1. pozemky silnic III. třídy, pozemky místních komunikací sběrných,
2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (pozn. lesní cesty
do 3 m součást LPF),
3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
5. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály),
6. parkoviště, odstavná stání,
7. hromadné a řadové garáže,
8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot,
9. areály údržby pozemních komunikací,
10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování,
11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytových domech do 20 % podlažní plochy,
2. polní a lesní cesty širší než 3 m.
D. Nepřípustné využití
1. bytové domy,
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2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.

* Doprava drážní - DD
A. Hlavní využití
plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě.
B. Přípustné využití
1. plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť a doprovodné
zeleně,
2. nádraží, stanice, železniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty,
3. drážní telekomunikační zařízení,
4. sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy,
5. správní budovy,
6. vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraží,
7. veřejná prostranství,
8. ostatní liniová technická infrastruktura,
9. zařízení drážních dep, opraven, vozoven.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty pouze v nebytovém domě do 20 % podlažní plochy,
2. překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem dráhy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. objekty k individuální rekreaci.

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
* Technická infrastruktura - TI
A. Hlavní využití
pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení.
B. Přípustné využití
1. zařízení pro zásobování elektrickou energií,
2. zařízení pro zásobování plynem,
3. zařízení pro zásobování teplem,
4. zařízení ostatních produktovodů,
5. zařízení spojová,
6. zařízení pro zásobování vodou,
7. zařízení pro čištění odpadních vod,
8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu,
9. manipulační plochy,
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10. přístupové komunikace,
11. pozemky související dopravní infrastruktury.
C. Nepřípustné využití
1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci,
2. byty v nebytových domech.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25.

6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
* Výroba - těžkého průmyslu a energetiky- VT
* Výroba těžká - VT
A. Hlavní využití
zařízení pro úpravu a prvotní zpracování surovin a jejich skladování, které mají podstatně rušivé
účinky na okolí.
B. Přípustné využití
1. hutnictví, těžké strojírenství, chemický, gumárenský a plastikářský průmysl,
2. stavební výroba, výroba skla, keramiky a porcelánu, energetika,
3. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu,
4. správní budovy jako součást areálu,
5. zařízení stravování v areálu,
6. samostatné skladové areály,
7. čerpací stanice pohonných hmot,
8. zařízení pro výrobu elektrické a tepelné energie,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. byty v nebytových domech,
2. rodinné domy,
3. bytové domy,
4. objekty k individuální rekreaci,
5. zařízení zemědělské výroby.
D. Podmínky prostorového uspořádání
koeficient míry využití území KZP = 80.
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* Výroba drobná - VD
A. Hlavní využití
zařízení drobné výroby všeho druhu.
B. Přípustné využití
1. sklady v areálech, veřejné provozy,
2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení,
3. čerpací stanice pohonných hmot,
4. řemeslné provozy všeho druhu,
5. stavební dvory,
6. vědecká a výzkumná pracoviště,
7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectvo,
8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu,
9. areály fotovoltaických elektráren,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty pouze v nebytových domech do 20 % podlahové plochy,
2

2. nákupní centra do 2 000 m prodejní plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 20 %.

* Výroba zemědělská - VZ
A. Hlavní využití
zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích.
B. Přípustné využití
1. sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka a drůbeže,
2. skleníky,
3. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí,
silážní žlaby, seníky,
4. sádky, areály rybářství,
5. vinné sklepy,
6. areály fotovoltaických elektráren,
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7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20 % podlahové plochy,
2. správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 70,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 15.

6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
* Plochy vodní a vodohospodářské - W
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou.
B. Přípustné využití
1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny,
2. výstavby vodních děl,
3. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod,
4. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů,
5. umisťovat hydrogeologické vrty,
6. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území,
7. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:
8. řeky a potoky,
9. mokřady a mokřiny,
10.dočasné vodní plochy,
11. jezera,
12. rybníky,
13. jiné prohlubeniny naplněné vodou,
14. otevřené meliorační kanály.
C. Podmínečně přípustné využití
1. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost povolena
vodoprávním úřadem,
2. zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů.
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D. Nepřípustné využití
1. umisťování dálkových produktovodů,
2. vytváření bariér,
3. zakládání skládek,
4. snižování kvality a kvantity vod,
5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně,
6. umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem.

6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
* Plochy zemědělské - NZ
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce.
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná,
2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce,
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného
druhu pozemku a způsobu využití pozemku,
4. hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže,
5. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace,
přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.),
6. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů,
7. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití,
8. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti,
9. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po
stávajících komunikacích,
10. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny,
11. zemědělská půda obhospodařovaná,
12. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství,
13. pozemky související dopravní infrastruktury,
14. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské
obhospodařování území,
2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem.
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění jinou funkcí než zemědělskou, nebo rozšiřování stávajících staveb
pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.
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6.12 PLOCHY LESNÍ
* Plochy lesní - NL
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce.
B. Přípustné využití
1. výstavba a údržba lesní dopravní sítě,
2. půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření,
3. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách
a umisťování rozcestníků s tím souvisejících,
4. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti,
5. ekostabilizační opatření,
6. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty),
lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné
vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky...) a to pouze na plochách, které jsou
přirozeně bez dřevinné vegetace,
2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou,
3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků,
4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje
jiné řešení staveb tak, aby došlo k co nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků.
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem.

6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ
* Plochy přírodní - NP
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny,
produkční funkce je potlačena.
B. Přípustné využití
1. zvláště chráněná maloplošná území,
2. zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II. zóna,
3. památné stromy s ochranným pásmem,
4. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu,
5. biokoridory nadregionálního, regionálního významu,
6. biokoridory lokálního významu pokud se vyskytují na ostatních plochách,
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7. registrované významné krajinné prvky,
2

8. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 1000 m na ostatních plochách,
9. plochy se smluvní ochranou,
10. plochy evropsky významných lokalit lokálního významu,
11. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací,
12. výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin
13. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.
C. Podmínečně přípustné využití
1. rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních
hodnot v území,
2. výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro zajištění
dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody,
3. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou
přírody,
4. výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se
upřednostňují biologické formy,
5. oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin.
D. Nepřípustné využití
1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy,
2. zakládání skládek,
3. umisťování nových staveb,
4. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů,
5. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu.

6.14 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
* Plochy těžby nerostů - NT
A. Hlavní využití
území kulturní krajiny určené k hospodárnému využívání nerostů, těžební činnosti a úpravě nerostů.
B. Přípustné využití
1. pozemky, které jsou, byly nebo budou využity pro těžbu surovin (doly, lomy, pískovny),
2. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů
(výsypky, odvaly a kaliště),
3. pozemky na kterých se vyskytují technologická zařízení pro těžbu a zpracování nerostů,
4. dopravní a technická infrastruktura související s těžbou nebo zpracováním či manipulací nerostných
surovin.
C. Podmínečně přípustné využití
zajištění následné bezzásahovosti území v případě, že existují předpoklady (na základě půdněekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva.
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D. Nepřípustné využití
1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit není přípustné umisťování jakýchkoliv
trvalých staveb nebo dočasných staveb, pokud přímo nesouvisí s těžbou,
2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, vést jakékoliv inženýrské sítě a
budovat nové komunikace, které nesouvisí přímo s těžbou,
3. provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství
podzemních vod.

* Plochy těžby nerostů – nezastavěné – sanace a rekultivace – NT1
A. Hlavní využití
území krajiny dotčené těžební činností a skládkováním odpadů určené k sanaci a rekultivaci.
B. Přípustné využití
1. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a
nerostů (výsypky a odvaly),
2. pozemky úložišť odpadů,
3. technická rekultivace výsypek, odvalů a úložišť odpadů
4. biologická rekultivace výsypek – zemědělská, lesnická, hydrická rekultivace,
5. ostatní rekultivace úložišť odpadů,
6. ostatní rekultivace výsypek,
7. hospodárnice, manipulační plochy,
8. cyklotrasy, rozcestníky, naučné stezky,
9. mimolesní zeleň,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. zajištění následné bezzásahovosti území v případě, že existují předpoklady (na základě
půdně-ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva.
D. Nepřípustné využití
1. jiný účel využití území.

6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx
A. Hlavní využití
Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního
využívání krajiny.
Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp,
b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz,
c) plochy smíšené lesní nezastavěného území lesnické – NSl,
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d) plochy smíšené vodní a nezastavěného území vodohospodářské – NSv,
e) plochy smíšené s ochrannou funkcí nezastavěného území ochranné – Nso.
B. Přípustné využití
1.extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území,
vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu,
2. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení,
3. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou (a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně.
C. Nepřípustné využití
1. umisťovat stavby, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobou,
2. hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie,
3. měnit vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací,
4. provádět terénní úpravy značného rozsahu.

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NS:
A. Hlavní využití
funkční nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče o
zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, dle lesních
hospodářských plánů a osnov, nebo dle jiných dokumentů týkajících se hospodaření v území,
v ostatních případech extenzivní formy hospodaření,
2. jedná se o plochy v prvcích biokoridorů, v lokalitách a oblastech NATURA 2000, v ochranných
pásmech zvláště chráněných území, v III. a IV.zónách velkoplošně chráněných územích,
3. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území,
4. vedení cyklistických, turistických a lyžařských tras a naučných stezek po stávajících komunikací,
5. extenzivní formy hospodaření.
C. Podmínečně přípustné využití
1. výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, rozcestníků a
odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody,
2. zařízení dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který i nadále umožní plnění přírodních
funkcí a nejsou v rozporu s vládním nařízením, plánem péče či projektem ÚSES,
3. rozšiřování stávajících sídelních útvarů, pokud nedojde k odstranění chráněných přírodních prvků a
budou splněny podmínky orgánů ochrany přírody.
D. Nepřípustné využití
1. intenzivní hospodaření a změna ve využití pozemků, pokud tak není stanoveno v příslušných
dokumentacích,
2. výstavba dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který znemožní plnění přírodních funkcí,
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3. velkoplošné odvodňování pozemků,
4. odstraňování stávající geograficky a stanovištně vhodné vegetace,
5. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území,
6. činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů.

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz
A. Hlavní využití
extenzivně využívaná zemědělská půda.
B. Přípustné využití
1. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací a vodních toků,
2. změna kultury ,
3. hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče o
zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, v ostatních
případech extenzivní formy hospodaření,
4. odstraňování invazních druhů,
5. jedná se o zemědělskou půdu v:
a) - prvcích biokoridorů,
b) - v přírodních parcích,
c) - v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků,
d) - v nivách vodních toků,
e) - v lokalitách a oblastech NATURA 2000,
f) - v ochranných pásmech zvláště chráněných území,
g) - v III. a IV. zónách velkoplošně chráněných území,
h) - v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a příp. II. stupně,
6. jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie,
7. funkční nevyhrazené plochy kulturní krajiny.
C. Podmínečně přípustné využití
1. pro umisťování zařízení technické a dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu nebo nadmístního
významu respektovat podmínky orgánů vodoprávních a orgánů ochrany přírody a krajiny,
2. zvyšování ekologické stability v území formou výsadby geograficky původních a stanovištně
vhodných dřevin, rušení melioračních zařízení atd.., pokud to není v rozporu s ostatními vymezenými
funkcemi v území, popřípadě s plánovanými aktivitami v území,
3. výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyžařských cest pouze v případě, že to
není v rozporu s ochranou území,
4. zakládání opatření v krajině ke snižování ohroženosti území, které jsou ve veřejném zájmu, přičemž
je nutné upřednostnit biologické formy,
5. - nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra,
hygienická zařízení.
D. Nepřípustné využití
1. celoplošné zalesňování,
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2. využívání území k zastavění, pokud se nejedná o stavby podporující stávající funkce v území, nebo
pokud to není navrženo tímto územním plánem,
3. scelování ploch zemědělské půdy,
4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.

* Plochy smíšené lesní nezastavěného území lesnické - NSl
A. Hlavní využití
funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov,
2. technická či biologická opatření zabezpečující mimoprodukčních funkci lesních porostů,
3. jedná se o lesní půdu v:
a) – v prvcích biokoridorů,
b) – v přírodních parcích,
c) – v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků,
d) – v nivách vodních toků,
e) – v lokalitách a oblastech NATURA 2000,
f) – v ochranných pásmech zvláště chráněných území,
g) – v III. a IV. zónách velkoplošně chráněných území,
h) – v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a příp. II. stupně,
4. jiné pozemky, u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie,
5. lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí.
C. Podmínečně přípustné využití
1. výstavba a údržba lesní dopravní sítě pouze na základě dodržení podmínek orgánu ochrany přírody
a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů,
2. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání
práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů,
3. nová výstavba pouze objektů přímo souvisejících s lesní výrobou, s ochranou přírody a krajiny
nebo s vodním hospodářstvím, pokud jsou nezbytně nutné,
4. umísťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního
a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a
vodoprávních orgánů.
D. Nepřípustné využití
1. umísťování nových nebo rozšiřování stávajících staveb,
2. odlesňování pozemků.

* Plochy smíšené vodní a nezastavěného území vodohospodářské - NSv
A. Hlavní využití
funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny.
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B. Přípustné využití
1. hospodaření dle podmínek uvedených vodoprávním úřadem, vládním nařízením nebo akčním
programem,
2. jedná se o plochy v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích vodních toků a
řek, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde ochrana
vod zamezuje intenzivnímu hospodaření,
3. plochy u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod.
C. Nepřípustné využití
1. těžba nerostů a zemin pokud není udělena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením,
2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, mimo vodní díla v záplavovém území
aktivní zóně potoků a řek,
3. skladování nebezpečných látek,
4. meliorace, pokud není stanovena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením,
5. velkoplošné odlesňování stávajících lesních porostů nebo zalesňování ostatních pozemků bez
souhlasu vodoprávních úřadů.

* Smíšená ochranná krajinná zóna - NSo
* Plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo
A. Hlavní využití
plochy na rozhraní dvou nebo více ploch rozdílného funkčního využití území.
B. Přípustné využití
1. výsadba geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin a keřů,
2. odstranění pionýrských a invazních dřevin a keřů,
3. začlenění ploch do interakčních prvků,
4. likvidace invazních druhů dřevin a rostlin,
5. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků,
6. extenzivní zemědělská činnost na travních porostech.
C. Podmínečně přípustné
1. umisťování tras nadzemního a podzemního vedení, pokud nebude omezena ochranná funkce,
2. výstavba účelové komunikace, pokud není možné vést trasu přes jiné plochy.
D. Nepřípustné využití
1. umisťování nebo rozšiřování staveb,
2. odlesnění,
3. úplné odstranění stávajících keřů a dřevin.
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7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací, M 1:5 000.
7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 SZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 SZ
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)


Dopravní infrastruktura

D1 - parkoviště u hřbitova - rozv.pl. C/Z-D1
D2 - parkoviště u fotbalového hřiště - rozv.pl. C/Z-D2
D3 - rekonstrukce místní komunikace do Sokolova - rozv.pl. C/P-D1
D4 - parkoviště u hřiště - rozv.pl. H/Z-D1
D6 - polní a přístupové cesty dle KPÚ
D7 - cyklostezka


Technická infrastruktura

Navržené plochy pro stavby v území:
- ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
- trafostanice
* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

* X1.A.1. - zvyšování retenčních schopností území

7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 SZ)
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)


Technická infrastruktura

T1 – vedení 2x110kV TR Vítkov – TR Jindřichov
Navržené koridory pro inženýrské sítě v území:
- vodovod pitný
- kanalizace splašková
- výtlačný řad kanalizace
- STL plynovod
- venkovní vedení VN 22kV
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8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ÚP vymezuje na území obce Citice další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3
Výkres veřejně pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.


Občanské vybavení

O1 - přestavba části bývalé MŠ - rozv.pl. C/P-O1
* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l) SZ)


Veřejná prostranství

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy
PPK1 - veřejné prostranství s místní obslužnou komunikací v jižní části obce - rozv.pl. C/Z-P4
PPK2 - veřejné prostranství s pěšími cestami v centrální části obce - rozv.pl. C/Z-P5
PPK3 - veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce - rozv.pl. C/Z-P6
PPK4 - přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s místní komunikací - rozv.pl. C/P-P1
PPK5 - veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P1
PPK6 - veřejné prostranství s místní komunikací na západním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P3
PPK7 - veřejné prostranství s místní komunikací na jihozápadním okraji sídla včetně propojení se
stávající komunikací v historické zástavbě - rozv.pl. H/Z-P4
PPK8 - veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P6
* Veřejná prostranství s veřejnou zelení
PPZ1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo hřbitova - rozv.pl. C/Z-P1
PPZ2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na křižovatce v Linci - rozv.pl. C/Z-P2
PPZ3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severovýchodním okraji obce rozv.pl. C/Z-P3
PPZ4 - sanace a revitalizace tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru
parku v centru obce včetně pěší cesty na historickou náves - rozv.pl. C/P-P2
PPZ5 - přestavba zahrádek za OÚ na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s
víceúčelovým hřištěm - rozv.pl. C/P-P3
PPZ6 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východním okraji sídla včetně
revitalizace občasného vodního toku - rozv.pl. H/Z-P2
PPZ7 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východě sídla - rozv.pl. H/Z-P5
PPZ8 – veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severním okraji obce –
rozv.pl. C/Z-P7
* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)


X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy

X1.B.2. - sanace a rekultivace výsypky - zalesnění
X1.B.3. - sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice


X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1 – vymezení prvků ÚSES:
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K40 - nadregionální biokoridor - osová část
1 - místní biocentrum funkční
2 - místní biocentrum funkční
3 - místní biocentrum funkční
4 - místní biocentrum nefunkční
5 - místní biocentrum nefunkční
6 - místní biokoridor funkční
7 - místní biokoridor nefunkční
8 - místní biokoridor nefunkční

Poznámka:
Přiložené tabulky veřejně prospěšných staveb s možností uplatnění předkupního práva
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)


Dopravní infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

D1

parkoviště u hřbitova - rozv.pl. C/Z-

Citice

374/35, 374/31, 377/1

Obec Citice

Citice

39/1, 419

Obec Citice

Citice

374/1, 388/1, 369/1, 374/20, 369/2

Obec Citice

D1
D2

parkoviště u fotbalového hřiště - rozv.pl.
C/Z-D2

D3

rekonstrukce místní komunikace do
Sokolova - rozv.pl. C/P-D1

D4

parkoviště u hřiště - rozv.pl. H/Z-D1

Hlavno

252

Obec Citice

D6

polní a přístupové cesty dle KPÚ

Hlavno

173/1, 168/1, 168/3, 209/1, 215/5, 217/19, 217/1,

Obec Citice

209/1, 204/1, 202, 173/1, 174/26, 234, 174/39,
173/8, 173/7, 265, 174/3, 174/44, 174/35, 174/21,
174/34, 174/33, 174/10, 234, 174/16, 174/48,
174/46, 174/14, 173/10, 189/1, 197/4, 197/8, 197/6,
188/5, 197/1, 197/4, 197/8, 197/5, 162, 27, 28
174/49
D7

cyklostezka

Citice

103, 331/30, 332/5, 369/1, 374/1, 374/31, 374/34,

Obec Citice

386, 388/2, 388/6, 392/1, 392/3, 401/2, 403/1, 405,
408/1, 409/1, 410, 411, 430/1, 430/3, 430/4, 430/5,
430/6, 430/7, 430/8, 433/1, 433/2, 433/3, 420/1,
437/1, 438/3, 420/2, 438/2, 355/35, 385/2, 438/5,
436/6, 355/2, 337, 436/2, 436/3, 389, 391/1, 390/1,
374/61
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Technická infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

čerpací stanice splašků

Citice

419, 164

Obec Citice

trafostanice

Citice

387, 332/3, 136/4, 311/1, 355/35

Obec Citice

Hlavno

153/2, 16/1, 215/6

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

X1.A.1.

zvyšování

retenčních

schopností

Hlavno

156/6, 156/10, 156/7, 156/11, 156/12

Obec Citice

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž

území

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l)SZ)


Občanské vybavení

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

prospěch bude uplatněno
předkupní právo
O1

přestavba části bývalé MŠ - rozv.pl.

Citice

340/2, -340

Obec Citice

C/P-O1
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Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž prospěch

PPK1

veřejné prostranství s místní obslužnou

Citice

402, 386, 205/1

Obec Citice

Citice

386, 404, 374/32, 378, 377/1, 377/2

Obec Citice

Citice

386, 387, 408/1, 405

Obec Citice

Citice

37/1, 374/31, 377/1, 388/6, 375, 374/32, 388/1,

Obec Citice

bude uplatněno předkupní právo
komunikací v jižní části obce - rozv.pl.
C/Z-P4

PPK2

veřejné prostranství s pěšími cestami
v centrální části obce - rozv.pl. C/Z-P5

PPK3

veřejné

prostranství

s

místní

komunikací na severním okraji obce rozv.pl. C/Z-P6
PPK4

přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné
prostranství s místní komunikací - rozv.pl.

392/1, 388/5, 374/34, 403/1, 388/2, 388/3, 369/4,

C/P-P1

121/1, 412, 121/7, 121/6, 374/31, 388/1, 86, -130,
374/1

PPK5

veřejné prostranství s místní komunikací

Hlavno

156/10, 156/3, 156/7, 153/2, 156/12, 156/8, 156/11

Obec Citice

Hlavno

189/1, 185

Obec Citice

Hlavno

183/2, 184, 183/1, 238/1, 77/1, 56/1, 56/2, 77/2,

Obec Citice

na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P1

PPK6

veřejné prostranství s místní komunikací
na západním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P3

PPK7

veřejné prostranství s místní komunikací
na jihozápadním okraji sídla včetně

75/1, 244

propojení se stávající komunikací v
historické zástavbě - rozv.pl. H/Z-P4

PPK8

veřejné prostranství s místní komunikací

Hlavno

141/1, 142, 141/4, 140/8

Obec Citice

na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P6
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Veřejná prostranství s veřejnou zelení

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

PPZ1

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Citice

375, 374/31, 374/35, 374/34, 378, 377/1

Obec Citice

Citice

210, 386

Obec Citice

Citice

388/6

Obec Citice

Citice

374/34, 401/2, 403/1, 182, 169/1, 374/31, 386,

Obec Citice

charakteru parku okolo hřbitova rozv.pl. C/Z-P1

PPZ2

veřejné

prostranství

s

zelení

charakteru

parku

veřejnou
na

křižovatce v Linci - rozv.pl. C/Z-P2
PPZ3

veřejné

prostranství

s

zelení

charakteru

parku

severovýchodním

veřejnou

okraji

na

obce

-

rozv.pl. C/Z-P3
PPZ4sanac revitalizace tělesa důlní vlečky na
veřejné

prostranství

s

veřejnou

403/2, 403/11, 403/12, 409/1, 60

zelení charakteru parku v centru
obce

včetně

pěší

cesty

na

historickou náves - rozv.pl. C/P-P2
PPZ5

přestavba zahrádek

za OÚ

veřejné

prostranství

s

zelení

charakteru

na

Citice

418, 45, 39/1, 42, 44

Obec Citice

Hlavno

156/7, 156/6, 156/11, 156/12, 156/10

Obec Citice

veřejnou
parku

s

víceúčelovým hřištěm - rozv.pl. C/PP3
PPZ6 Veřejn veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku na východním okraji
sídla včetně revitalizace občasného
vodního toku - rozv.pl. H/Z-P2
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PPZ7

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Hlavno

141/1

Obec Citice

Citice

387, 386

Obec Citice

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž prospěch

charakteru parku na východě sídla rozv.pl. H/Z-P5

PPZ8

veřejná prostranství s veřejnou
zelení charakteru parku na severním
okraji obce – rozv.pl. C/Z-P7

* Veřejně prospěšná opatření


Snižování ohrožení území způsobené civilizačními vlivy

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

bude uplatněno předkupní právo
X1.B.2.

sanace a rekultivace výsypky -

Citice

zalesnění
X1.B.3.

sanace a rekultivace kamenolomu

374/54, 374/48, 374/55, 374/1, 430/2, 331/9, 431,

SU, a.s.

331/36, 374/21, 374/47, 374/1
Hlavno

217/4, 217/5

SU, a.s.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíž prospěch

Dasnice

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)


X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1 – vymezení prvků ÚSES
označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

bude uplatněno předkupní právo
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K40

nadregionální biokoridor - osová

Citice

část

334/1, 336, 337, 339, 355/2, 356/2, 356/3, 356/5,

Česká republika

357/1, 357/11, 357/6, 357/7, 357/8, 358, 359/1,
359/3, 359/4, 381/1, 385/1, 389, 390, 391, 420,
423

K40

nadregionální biokoridor - osová

Hlavno

část

166, 168/1, 168/11, 168/4, 168/7, 168/8, 168/9, 171,

Česká republika

-172, 173/10, 174/10, 174/14, 174/16, 174/2,
174/21, 174/22, 174/3, 174/33, 174/34, 174/35,
174/4, 174/44, 174/46, 174/47, 174/48, 234, 265

1

místní biocentrum funkční

Citice

333/2, 401/1, 333/11, 333/3, 333/10, 333/12, 381/1

Obec Citice

1

místní biocentrum funkční

Hlavno

149/1, 227/1

Obec Citice

2

místní biocentrum funkční

Hlavno

207, -208/7, 208/1

Obec Citice

3

místní biocentrum funkční

Hlavno

170/6, 168/1, 236/1, 168/7, 170/8, 170/5, 170/7,

Obec Citice

170/3, 170/2, 170/1
4

místní biocentrum navržené

Citice

334/1, 334/2, 334/3, 381/1

Obec Citice

4

místní biocentrum navržené

Hlavno

167, 227/1, 166

Obec Citice

5

místní biocentrum navržené

Citice

357/10, 357/11, 357/1, 359/1, 359/2, 357/9, 359/8

Obec Citice

3

místní biokoridor funkční

Hlavno

223/1, 229, 221/1, 222/2, 224, 223/6

Obec Citice

1

místní biokoridor navržený

Hlavno

140/1, 140/6, 208/1, 140/8, 208/3, 140/10, 258/1,

Obec Citice

208/6, 140/5, 140/9, 264/3, 140/3
2

místní biokoridor navržený

Hlavno

215/6, 214/2, 214/4, 186, 213/9, 206, 201/1, 255/2,

Obec Citice

201/2, 202, 205, 241/7, 199/6
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9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP na území obce Citice nevymezuje žádnou plochu územní rezervy.

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ
STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
ÚP vymezuje na území obce plochy, pro které je prověření změn jejich využití nezbytné ověřit
v územní studii:
Bydlení:
H/Z-B5 - plocha na západním okraji sídla jižně pod komunikací do Hlavna - BV. V této ploše bydlení
bude umístěno jedno soustředěné a celistvé veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku
s možností umístění víceúčelového hřiště a to mimo plochy PVz vymezených v KPÚ o velikosti min.
2

2 000 m k.ú. Hlavno, ozn. PVz1
H/Z-B3 - plocha na jihovýchodním okraji sídla - BV. V této ploše bydlení bude umístěno jedno
soustředěné a celistvé veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku o velikosti min
2

1 000 m s možností umístění víceúčelového parku, ozn. PVz1 a to mimo plochu navrženého parku
H/Z-P2.
Stanovuje se tato lhůta pro pořízení, schválení a vložení obou územních studií do evidence územně
plánovací činnosti: 12/2015 12/2022.

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU
ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro
rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí textové části návrhu ÚP
Citice není tedy žádné zadání regulačního plánu.

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Rozvoj území obce Citice je řešen pouze v jedné etapě bez udání časového horizontu.
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13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO
KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT
ÚP nevymezuje na území obce žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu, pro
kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177
ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP vymezuje tyto plochy, na které nelze použít zkrácené stavební řízení:
-

obnova místní komunikace podél paty výsypky Gustav do Sokolova - C/P-D1,

-

veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku u hřbitova - C/Z-P1,

-

plocha bydlení u hřbitova - C/Z-B1,

-

plocha bydlení v centru obce - C/Z-B6,

-

parkoviště u hřbitova - C/Z-D1.

Seznam zkratek:
BC - biocentrum
BK - biokoridor
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot
DO - dotčený orgán
DP - dobývací prostor
DUR - dokumentace k územnímu řízení
ETI - elektrárna Tisová
FUN - funkční
CHLÚ - chráněné ložiskové území
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
k.ú. - katastrální území
LOK - lokální
OP - ochranné pásmo
ORR – odbor regionálního rozvoje
P+R - průzkumy a rozbory
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1
RD - rodinný dům
REG - regionální
RS - regulační stanice
SP - stavební povolení
STL plynovod - středotlaký plynovod
TS - trafostanice
ÚAPO - územně analytické podklady obce
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ÚP - územní plán
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚPO - územní plán obce
ÚR - územní rozhodnutí
ÚS - územní studie
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
VPO - veřejně prospěšná opatření
VPS - veřejně prospěšná stavba
VTL plynovod - vysokotlaký plynovod
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území
ZÚR KK- zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

B. Grafická část odůvodnění změny č.1 Územního plánu Citice:
v. č. 1 Koordinační výkres

M 1:5 000

v. č. 1a Koordinační výkres - detail obce Citice

M 1:2 880

v. č. 1b Koordinační výkres - detail sídla Hlavno

M 1:2 880

v.č.2 Širší vztahy

M 1:50 000

v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M 1:5 000

126

ZMĚNA Č.1 ÚP CITICE

Poučení:
Proti změně č. 1 ÚP Citice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

..............................................
Josef Sháněl
Starosta obce

...................................................
Ing. Radek Hošek
Místostarosta města
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