Územní plán
Horní Slavkov
Zm na . 1

HORNÍ SLAVKOV

PROSINEC 2019

Název:

Zm na . 1 Územního plánu Horní Slavkov

Stupe :

Návrh zm ny .1

Místo:

k.ú. Horní Slavkov - vymezeno graficky - zejména na parcelách:
I/1a
ást pozemku p. . 3861/9, k.ú. Horní Slavkov
I/1b
ásti pozemk p. . 2712/1, k.ú. Horní Slavkov
- na základ projednání s dot enými orgány byla ze zm ny vypu na
ást pozemku 2741/2
I/1c
v echny pozemky rekreace zahrádká ských osad (RZ) v
eném
území dot eny zm nou regulativu
I/2a
I/2b
I/2c

I/2d
I/4a

I/4b

I/5a
I/5b
I/5c
I/6a

I/6b

I/7a
I/7b
I/11

I/12

pozemky p. . 2607/2, 2607/4, 2607/5, 2607/7, 2607/11, 2607/13,
2607/17, a 4047/5, k.ú. Horní Slavkov
zejména pozemky p. . 153/3, 154, 158/1, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10,
2252/5, 2552/87, 2271/5, 2271/6, 2271/7, 2271/19, 2271/20, 2271/21,
2271/22 a související, v e k.ú. Horní Slavkov
zejména pozemky p. . 141/2, 141/3, 141/4 a související, k.ú. Horní
Slavkov
- na základ projednání s dot enými orgány byla ze zm ny vypu na
ást pozemku 139/2
zejména pozemky p. . 158/2, 158/12, 4023/13, 4023/29 a související,
k.ú. Horní Slavkov
pozemek p. . 2135/1, k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu
plánu Horní Slavkov
ást pozemku p. . 2076/5, k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu
plánu Horní Slavkov

projednání s dot enými
ití dle platného územního
projednání s dot enými
ití dle platného územního

ásti pozemk p. . 1967/19, 1967/20, k.ú. Horní Slavkov
- na základ projednání s dot enými orgány byly ze zm ny vypu
ásti pozemk 1967/23, 1967/24, 2016/4
ást pozemku p. . 2076/1, k.ú. Horní Slavkov
ást pozemku p. . 2076/5, k.ú. Horní Slavkov

ny

pozemky p. . 1618/1, 1618/3, ást 1617/1, k.ú. H. Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
pozemky p. . 1272/3, 1272/6 a 1261/5, k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
ást pozemku p. . 683/4, k.ú. Horní Slavkov
ást pozemku p. . 683/15 k.ú. Horní Slavkov
ást pozemku p. . 3482/1, k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena - na základ toho, e adatel od po adavku upou tí,
stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního plánu
Horní Slavkov
pozemky p. . 1034/1, 1034/4 a 1060/1, k.ú. Horní Slavkov
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I/13a
I/13b

ásti pozemk p. . 2264/2 a 2252/1, k.ú. Horní Slavkov
ást pozemku p. . 2252/1, k.ú. Horní Slavkov

I/15a

ást pozemku p. . 4023/15 a 4023/36, k.ú. Horní Slavkov

I/18

ást pozemku p. . 2647/1 k.ú. Horní Slavkov

I/19

ást pozemku p. . 1689/1 k.ú. Horní Slavkov

I/20

zejména pozemky p. . 487/5, 487/10, 487/11, 487/12 a související k.ú.
Horní Slavkov

I/21a
I/21b

ást pozemku p. . 4022/25 k.ú. Horní Slavkov
ást pozemku p. . 4022/25 k.ú. Horní Slavkov

I/22

pozemky p. . 362/6, a 362/17 k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

I/23

ást pozemku p. . 408/1 k.ú. Horní Slavkov

I/24

ást pozemku p. . 368, 580/1 a 580/2 k.ú. Horní Slavkov

I/25

pozemek p. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov

I/26

pozemky p. . 4022/7 a 4022/10 k.ú. Horní Slavkov

I/27

pozemky p. . 418/6 a /13 a 423/5 v e k.ú. Horní Slavkov

I/28

pozemek p. . 1952/16 a 3115 k.ú. Horní Slavkov

I/29a

pozemek p. . 1385 a ást 1771/9 k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
pozemek p. . 1771/1 k.ú. Horní Slavkov
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

I/29b

I/30

pozemek p. . 1128/3 k.ú. Horní Slavkov

I/31

pozemek p. . 362/16, 362/25, 362/26 a 362/27 v e k.ú. Horní Slavkov

I/36

ást pozemku p. . 2533/112 k.ú. Horní Slavkov
- byla dopln na po izovatelem - na základ vyhodnocení p ipomínek

I/37

pozemek p. . 4190/2, 4190/4 a ást 3310/15 k.ú. Horní Slavkov
- byla dopln na po izovatelem - na základ vyhodnocení p ipomínek

I/38

ást pozemku p. . 2252/81 a ást 2264/2 k.ú. Horní Slavkov
- byla dopln na po izovatelem - na základ po adavku m sta Horní
Slavkov

Strana 3 (celkem 121)

I/39

pozemek p. . 857, 889, 831/5, 865/6, 965/5, 1007/2, 986/1, 986/27,
986/25 a 986/26 k.ú. Horní Slavkov
- byla dopln na po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány
- pozemky p. . 986/25 a 986/26 - byly dopln ny z d vodu scelení
lokality

k.ú. Le nice - vymezeno graficky - zejména na parcelách:
I/3a
pozemky p. . 452/3, 452/5, 462/2 a 462/5, k.ú. Le nice
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

I/3b
I/8

pozemky p. . 13, 14 a 15 k.ú. Le nice
ást pozemku p. . 362/1, k.ú. Le nice
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

I/9
I/15b

ást pozemku p. . 301/1, k.ú. Le nice
pozemky p. . 90/5, 116/1 a ást 89, k.ú. Le nice
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

k.ú. Le ni ka - vymezeno graficky - zejména na parcelách:
I/10a pozemky p. . 204/4 a 653, k.ú. Le ni ka
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

I/10b

pozemek p. . 248/4, k.ú. Le ni ka
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov

I/16a
I/16b

pozemky p. . 663, 58/1 a ást 608/1 k.ú. Le ni ka.
pozemky p. . 6, 7, 8 , 657 a st.21 k.ú. Le ni ka
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány a po adavku spole nosti EPS, a.s., z stává nadále ponecháno
funk ní vyu ití dle platného územního plánu Horní Slavkov

k.ú. Bo any- vymezeno graficky - zejména na parcelách:
I/14a
pozemky p. . 1018/14, k.ú. Bo any
- na základ projednání s dot enými orgány bya ze zm ny vypu n
pozemek 150
I/14b
pozemek p. . 42 a ást 1018/1, k.ú. Bo any
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
I/14c
ást pozemku p. . 106, k.ú. Bo any
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
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I/14d

I/14e

I/14f

I/14g
I/14h

pozemky p. . 30/1 k.ú. Bo any
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
pozemky p. . 775/1 a 3, 775/6, 776/2 a 3, 779/3 a 4, 779/8 a 11,
1097 k.ú. Bo any
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
pozemky p. . 11 k.ú. Bo any
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
pozemky p. . 3 a 1090 k.ú. Bo any
- na základ projednání s dot enými orgány byl ze zm ny vypu n
pozemek 1
pozemky p. . 48, 101/1, 1018/1, 1022, 1023/1 a 1092 v e k.ú. Bo any

k.ú. Kfely - vymezeno graficky - zejména na parcelách:
I/17a
pozemek p. . 925/2 k.ú. Kfely
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
I/17b
poz. p. . 77, 82, ást 925/3, 1053, 1054 a 1055 k.ú. Kfely
I/17c
pozemky p. . 1050 a 925/1 k.ú. Kfely
I/17d
pozemky p. . 934, 98/1, 925/34 a 925/35 k.ú. Kfely
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
I/17e
ást pozemku p. . 198/2 k.ú. Kfely
- byla ukon ena po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního
plánu Horní Slavkov
I/17f
ást pozemku p. . 925/61, 925/78 a 1048/k.ú. Kfely
Více k.ú. - vymezeno graficky
I/32
Cyklotrasa .60 úsek P3 od osady Tábor
I/33

Cyklotrasa 8, 9 úsek T ídomí

Textové úpravy
I/34
up esn ní umís ování technické a dopravní infrastruktury
I/35

up esn ní definic n kterých pou itých pojm

I/40

vypu ní podrobností, které nepat í do územního plánu
- byla dopln na - na základ p echodného ustanovení .4 zákona
.350/2012 Sb., který íká, e územní plán nesmí obsahovat podrobnosti
nále ející svým obsahem regula nímu plánu nebo územním rozhodnutím

I/41

vypu

ní koridoru dopravní infrastruktury o

i 200 m pro

elo ku silnice II/209
- byl zru en - na základ vypu ní zám ru ze ZÚR KK po
Aktualizaci .1 (v ZÚR KK jako ve ejn prosp ná stavba D.48)
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Kraj:

Obec:

Karlovarský

sto Horní Slavkov, Dlouhá 634, Horní Slavkov 357 31
: 00259322

Pov ený zastupitel: Franti ek Barto

Po izovatel:

Obec s roz enou
sobností:

stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov

Sokolov

Zpracovatel:

Ing. arch. Miroslav Míka
autorizovaný architekt
Palackého 303, 353 01 Mariánské lázn
: 10 33 70 75
. autorizace KA: 1929

Obsah:

Textová ást
Grafická ást

Termín zpracování:

prosinec 2019
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.j.

..

V Horní Slavkov dne

..

Zm na . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Zastupitelstvo m sta Horní Slavkov, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní, za pou ití § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní, §
13 a p ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, v platném zn ní

vydává
tuto zm nu . 1 Územního plánu Horní Slavkov (dále jen ÚP), který byl vydán Zastupitelstvem m sta
Horní Slavkov dne 29.06.2011 usnesením . ZM V/11/56 a nabyl ú innosti dne 15.07.2011 a byl upraven
zm nou .2 (s ú inností 4.9.2018). Zám r po ídit Zm nu . 1 ÚP Horní Slavkov (dále jen Zm na ÚP )
byl schválen Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 20.5.2013 usnesením . ZM III/13/33. Po adavky
do Zm ny ÚP byly následn schváleny Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 04.11.2013 usnesením
. ZM V/13/73 a dne 30.12.2013 usnesením . ZM VI/13/112.
Zadání zm ny .1 bylo schváleno zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 9.6.2014.

Závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní takto:
1. Nov se vymezují tyto funk ní plochy (vymezeno graficky - zejména na parcelách):
I/1a

ást pozemku p. . 3861/9, k.ú. Horní Slavkov zm na z ploch zem
plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické (RZ.1),

lských (TTP) na

I/1b

ásti pozemk p. . 2712/1, k.ú. Horní Slavkov zm na z ploch zem
plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické (RZ.1),

lských (TTP) na

I/1c

v echny plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) jsou dot eny zm nou regulativu :
zastavitelná plocha chatek zvý ena na 35 m2 z p vodních 25 m2, a maximální zastav ní
pozemku zvý eno na 20% z p vodních 10%, ozelen ní sní eno na 80 % z p vodních
90%.

I/2a

pozemky p. . 2607/2, 2607/4, 2607/5, 2607/7, 2607/11, 2607/13, 2607/17 a 4847/5, k.ú.
Horní Slavkov zm na z plochy zem lské (TTP) a z ploch rekreace zahrádká ských
osad (RZ) na plochu bydlení vesnického (BV),

I/2b

zejména pozemky p. . 153/3, 154, 158/1, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10, 2252/5, 2552/87,
2271/5, 2271/6, 2271/7, 2271/19, 2271/20, 2271/21, 2271/22 a související, k.ú. Horní
Slavkov up esn ní stávajícího vyu ití ploch smí ených obytných m stského typu (SM)
a zm na z ploch rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení vesnického (BV),

I/2c

zejména pozemky p. . 141/2, 141/3 a 141/4 a související, k.ú. Horní Slavkov
ploch rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení vesnického (BV),

I/2d

zejména pozemky p. . 158/2, 158/12, 4023/13 a 4023/29 a související, k.ú. Horní Slavkov
z ploch rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení vesnického (BV),

I/3b

pozemky p. . 13, 14 a 15 k.ú. Le nice
plochu bydlení vesnického (BV)

I/5a

ásti pozemk p. . 1967/19, 1967/20, k.ú. Horní Slavkov
(TTP) na plochy výroby pr myslové (VP),

I/5b

ást pozemku p. . 2076/1, k.ú. Horní Slavkov
plochu výroby pr myslové (VP),

zm na z

zm na z plochy ve ejných prostranství (PV) na
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zm na z plochy zem

zm na z plochy zem

lské

lské (TTP) na

I/5c

ást pozemku p. . 2076/5, k.ú. Horní Slavkov
plochu výroby pr myslové (VP),

zm na z plochy zem

I/7a

ást pozemku p. . 683/4, k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy ob anského vybavení
sportu (OS.1) na plochu umo ující komunitní kompostování, tedy na plochu výroby
zem lské (VZ),

I/7b

ást pozemku p. . 683/15 k.ú. Horní Slavkov
plochu ob anského vybavení sportu (OS.1).

I/9

ást pozemku p. . 301/1, k.ú. Le nice
zem lskou - zahrady (PZZ),

I/12

pozemky p. . 1060/1, 1034/1 a 1034/4, k.ú. Horní Slavkov
vesnického (BV) na plochy výroby drobné a emeslné (VD)

I/13a

ásti pozemk p. . 2264/2 a 2252/1, k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení vesnického (BV),

I/13b

ást pozemku p. . 2252/1, k.ú. Horní Slavkov
(DI) na plochu bydlení vesnického (BV)

I/14a

pozemky p. . 1018/14, k.ú. Bo any zm na z plochy rekreace zahrádká ských osad
(RZ) na plochu bydlení specifického (BX),

I/14g

pozemky p. . 3 a 1090 k.ú. Bo any zm na z plochy rekreace zahrádká ských osad
(RZ) na plochu bydlení specifického (BX),

I/14h

ást pozemk p. . 48, 101/1, 1018/1, 1022, 1023/1 a 1092 v e k.ú. Bo any zm na
z plochy ostatní, z plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) a z plochy bydlení
specifického (BX) na plochu dopravní infrastruktury (DI),

I/15a

ást pozemku p. . 4023/15 a 4023/36 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy dopravní
infrastruktury (DI) na plochu smí enou obytnou vesnického typu (SV)

I/16a

pozemky p. . 663, 58/1 a ást 608/1 k.ú. Le ni ka zm na z ploch ve ejných prostranství
(PV) a ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení specifického (BX),

I/17b

pozemky p. . 77, 82, ást 925/3, 1053, 1054 a 1055 k.ú. Kfely
zm na z plochy
ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení specifického (BX),

I/17c

pozemky p. . 1050 a 925/1 k.ú. Kfely zm na z plochy ve ejných prostranství zelen
(PZ) na plochu bydlení specifického (BX),

I/17f

ást pozemku p. . 925/61, 925/78 a 1048 k.ú. Kfely - zm na z plochy ostatní na plochu
bydlení specifického (BX)

I/18

ást pozemku p. . 2647/1 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy dopravní infrastruktury
(DI) na plochu rekreace zahrádká ských osad (RZ)

I/19

ást pozemku p. . 1689/1 k.ú. Horní Slavkov
dopravní infrastruktury (DI)

I/20

zejména pozemky p. . 487/5, 487/10, 487/11, 487/12 a související k.ú. Horní Slavkov
zm na z plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu smí enou obytnou
vesnického typu (SV)

I/21a

pozemek p. . 4022/25 k.ú. Horní Slavkov
na plochu bydlení vesnického (BV)

zm na z plochy ve ejných prostranství (PV)

I/21b

pozemek p. . 4022/25 k.ú. Horní Slavkov
na plochu dopravní infrastruktury (DI)

zm na z plochy ve ejných prostranství (PV)

I/23

ást pozemku p. . 408/1 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných prostranství
zelen (PZ) na plochu dopravní infrastruktury (DI)

I/24

ást pozemku p. . 368, 580/1 a 580/2 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen (PZ) na plochu ve ejných prostranství h bitov (PH)

zm na z plochy zem

zm na z plochy zem
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lské (TTP) na

lské (TTP) na

lské (TTP) na plochu
zm na z plochy bydlení

zm na z plochy dopravní infrastruktury

zm na z plochy ostatní na plochu

I/25

pozemky p. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných prostranství
zelen (PZ) na plochu zelen soukromé a vyhrazené (ZS)

I/26

pozemky p. . 4022/7 a 4022/10 k.ú. Horní Slavkov
zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen (PZ) na plochu zelen soukromé a vyhrazené (ZS)

I/27

pozemky p. . 418/6 a /13 a 423/5 v e k.ú. Horní Slavkov
prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení vesnického (BV)

I/28

pozemky p. . 1952/16 a 3115 k.ú. Horní Slavkov
zm na z plochy dopravní
infrastruktury (DI) na plochu výroby drobné a emeslné (VD)

I/30

pozemek p. . 1228/3 k.ú. Horní Slavkov
plochuy smí ené výrobní (VS)

I/31

pozemky p. . 362/16, 362/25, 362/26 a 362/27 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy
ve ejných prostranství zelen a dopravní infrastruktury (DI, PZ) na plochu bydlení
vesnického (BV)

I/32

Cyklotrasa .60 úsek P3 od osady Tábor

I/33

Cyklotrasa 8, 9 úsek T ídomí - vymezeno osou

I/36

ást pozemku p. . 2533/112 k.ú. Horní Slavkov
(DI) na plochu bydlení vesnického (BV)

I/37

pozemek p. . 4190/2, 4190/4 a ást 3310/15 k.ú. Horní Slavkov
zm na z plochy
dopravní infrastruktury (DI) a z plochy zem lské (TTP) na plochu výroby pr myslové
(VP)

I/38

ást pozemku p. . 2252/81 a ást 2264/2 k.ú. Horní Slavkov - zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení vesnického (BV)

I/39

pozemek p. . 857, 889, 831/5, 865/6, 965/5, 1007/2, 986/1, 986/27, 986/25 a 986/26 k.ú.
Horní Slavkov - zm na z plochy bydlení vesnického (BV) na plochy zem lské - trvalý
travní porost a plochy zem lské - orná p da

zm na z plochy ve ejných

zm na z plochy ve ejných prostranství (PV) na

vymezeno osou
zm na z plochy dopravní infrastruktury

2. Pro plochy s rozdílným zp sobem vyu ití vymezené v kapitole A.6. územního plánu
se dopl ují regulativy takto:
V kapitole 6.1.1. Funk ní uspo ádání území se dopl ují tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití
v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy zelen soukromé a vyhrazené
(ZS)
plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické
(RZ.1)
V kapitole 6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách se dopl uje:
Plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
zna ka
vyu ití
poznámka
(ZS)
Jsou ur eny pro plochy zahrad, které v daném p ípad nemohou být sou ástí
jiných typ ploch.
ípustné jsou zde zele , oplocení a drobný mobiliá .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické (RZ.1)
zna ka vyu ití
poznámka
(RZ.1) Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské chaty se zastav nou
plochou v etn verand, vstup a podsklepených teras maximáln 25 m2 a
dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu vymezené lokality za p edpokladu,
dodr ení pro plochu charakterického vysokého podílu zelen .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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V kapitole 6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách se ru í tabulka:
Plochy bydlení specifického (BX)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BX)
Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu s mo ností p stitelského a
chovatelského zázemí za ú elem samozásobení, s podílem rekreace a
s dal ími funkcemi: maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné
ubytování, formou rekrea ních chalup.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , rekrea ních chalup, za ízení
slu eb které nenaru ují po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
a nahrazuje se tabulkou:
Plochy bydlení specifického (BX)
zna ka
vyu ití
(BX)
Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu s mo ností p stitelského a
chovatelského zázemí za ú elem samozásobení, s podílem rekreace a
s dal ími funkcemi: maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné
ubytování, formou rekrea ních chalup.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , rekrea ních chalup, za ízení
slu eb které nenaru ují po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

I/34

poznámka
Pro lokalitu
ZPF 121Z je mo né
vyu ití pro
BX a po
realizaci
koridoru
technické
infrastruktury
(VPS VEL.4)

up esn ní umís ování technické a dopravní infrastruktury

v kapitole 6.1.3.
V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které
je ur eno pro funk ní vyu ití t chto ploch s rozdílným zp sobem vyu ití a dále s výjimkou staveb drah a
na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení v etn p íslu ných stanic
provozn souvisejících objekt (trafostanice, regula ní stanice, erpací stanice kanalizace apod.),
meliorací zem lské a lesní p dy a úprav vodních tok .
v kapitole 6.2.
Umis ování za ízení technické a dopravní infrastruktury, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch
je p ípustné ve v ech plochách s rozdílným zp sobem vyu ití je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí
vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.

I/35

up esn ní definice n kterých pou itých pojm

v kapitole 6.1.4 písm. a)
ta první k definici drobné výroby se dopl uje v tou: U stávajících staveb sou et ploch ve
ech podla ích nep esahuje 450 m2.
v kapitole 6.1.4 písm. b)
ta první k definici slu eb se dopl uje v tou: U stávajících staveb sou et ploch ve v ech
podla ích nep esahuje 450 m2.
v kapitole 6.1.4 písm. h)
Definice dopl kového vybavení se upravuje:
Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro vyu ití hlavní
funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, d tská h
, vyhlídky, pomníky, márnice, ly ské
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vleky, oplocení a podobn . Dopl kové vybavení je umo
vyu ití.

no ve v ech plochách s rozdílným zp sobem

Poznámka . P vodní text kurzíva, dopln ný text bold s podtr ením.

3. Pro plochy s rozdílným zp sobem vyu ití se stanoví vyu ití a prostorové regulativy
V kapitole 4.1.2. Nemotoristická doprava se ru í v ta:
Systém cyklotras je dostate ný a nebude dopl ován.
a nahrazuje se v tami:
Návrh územního plánu í cyklotrasu .60 úsek P3 od osady Tábor (vymezeno osou) a cyklotrasu
. 8, 9 úsek T ídomí (vymezeno osou). V míst k ení s koridorem technické infrastruktury (VEL.4.) nesmí cyklotrasa ztí it nebo znemo nit realizaci vedení ZVN400 kV (V-EL.4.).
Pro v echny plochy s rozdílným zp sobem vyu ití vymezené v územním plánu Horní Slavkov
etn zm ny .1 se upravují regulativy takto:

I/1a a I/1b

Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ.1)

v kapitole 6.4.
Regulativy prostorového vyu ití se dopl ují o plochy RZ.1:
Maximální procento zastav ní pozemku: 10%
Minimální procento ozelen ní pozemku: 90%
Maximální podla nost: 1+p

I/1c Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
v kapitole 6.1.2.
Ve vyu ití se upravuje pouze maximální limit zastav né plochy z 25 m2 na 35m2.
v kapitole 6.4.
Regulativy prostorového vyu ití se upravují u plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
Maximální procento zastav ní pozemku z 10% na 20%
Minimální procento ozelen ní pozemku z 90% na 80%
I/5a

Plochy výroby pr myslové (VP),
v kapitole 6.4. Regulativy prostorového vyu ití se ru í text:
na p.p. . 2076/2 v k.ú. Horní Slavkov (plocha VP) je stanoven vý kový limit v nejvy ím bod
staveb max. 8 m.
a nahrazuje se textem:
na p.p. . 1967/19, 1967/20, 2076/2 v k.ú. Horní Slavkov (plocha VP) je stanoven vý kový limit
v nejvy ím bod staveb max. 8 m.

I/40

vypu ní podrobností, které nepat í do územního plánu
v kapitole 6.3. Regulace prostorového vyu ití území se ru í text:
dodr ována historická parcelace a uli ní sí , pokud se na daném území nachází, resp. nacházela
chrán ná st ní krytina, tj. p i umis ování a povolování staveb a jejich úprav budou posuzovány
tvary st ech a úpravy stávajících st ních konstrukcí, aby nebyla naru ena st ní krajina
historické zástavby, resp. vn í panorama m sta, a nebude mo no u ít plochou st echu

4. Zm na . 1 m ní ji vymezené ve ejn prosp né stavby.
Dopln ní související infrastruktury a komunikací je ve v ech plochách umo
ustanovením kapitol 6.1. a 6.2.
V kapitole 7.1.1. Doprava se ru í:
V-D.23. P elo ka silnice II/209 ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury
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no

5. Funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto textu m ní rozsah zastavitelných ploch
platného územního plánu.
K úprav zastavitelných ploch- roz ení zastav ného území- dochází u lokalit zm n . :
k.ú. Horní Slavkov
I/1a (zastavitelná plocha XXXIX.), I/1b (XXXX.), I/2a
(XXXXI.), I/5a (IX./c.), I/5b (IX./c.), I/5c (IX./c.), I/7b
(zastavitelná plocha XVIII.),
I/12 (XIX./b.), I/32, I/33, I/37 (zastavitelná plocha XXXXII.),
k.ú. Le nice

I/9 (zastavitelná plocha XXXXIII.),

k.ú. Bo any

I/14h

Území

ené zm nou .1 zv

uje o 9,34 ha zastavitelných ploch ( z toho 8,93 ha ZPF)

Výsledné zv ení zastavitelných ploch je o 2,79 ha (9,16 - 6,37 kompenzace) z toho 3,46 ha
(8,93 - 5,47 ha kompenzace) ZPF.
K úprav zastavitelných ploch- zmen ení zastav ného území (kompenzaci) - dochází u lokalit
zm n .:
k.ú. Horní Slavkov
I/39 (zastavitelná plocha XIX. je ve st ední ásti zmen ena a
z tohoto d vodu rozd lena na dv men í ásti)
XIX.

V kapitole 3.3. P ehled zastavitelných ploch se v tabulce ru í:
Plochy bydlení vesnického (BV) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)

a nahrazuje se:
XIX./a. Plochy bydlení vesnického (BV) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
XIX./b. Plochy bydlení vesnického (BV), plochy dopravní
infrastruktury (DI) a plochy výroby drobné a emeslné (VD)

Horní Slavkov sever

Horní Slavkov sever
Horní Slavkov sever

V kapitole 1. Vymezení zastav ného území se dopl uje v ta Zastav né území je aktualizováno
ke dni 4.2.2019. .

6. Sou ástí zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov jsou tyto výkresy grafické ásti:
a) výkres . A.1. - Výkres základního len ní území v m ítku 1:20 000
b) výkres . A.2.1. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1: 5 000 (plánu vyu ití území)
zm ny 1a, 1b, 2a, 7a, 7b, 12, 15a, 18, 20, 21a, 21b, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 39
c) výkres . A.2.2. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1:5 000 (plánu vyu ití území)
zm ny 2b, 2c, 2d, 5a, 5b, 5c, 13a, 13b, 19, 28, 37, 38
d) výkres . A.2.3. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1: 5 000 (plánu vyu ití území)
zm ny 3b, 9, 16a, 30
e) výkres . A.2.4. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1:5 000 (plánu vyu ití území)
zm ny 14a, 14g, 14h, 17b, 17c, 17f
f) výkres . A.2.5. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1: 5 000 (plánu vyu ití území)
zm ny 33
g) výkres . A.2.6. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1:5 000 (plánu vyu ití území)
zm ny 32 a 33
h) výkres . A.2.7. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1:5 000 (plánu vyu ití území)
legenda
i) výkres . A.3.1. - Detail výkresu ve ejn prosp ných staveb, opat ení a asanací
v m ítku 1:5 000
Jako srovnávací podklad je na CD ulo eno digitální zobrazení právního stavu ve
shodných vý ezech detail hlavního výkresu.
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Od

vodn ní

Od vodn ní zm ny . 1 Územního plánu m sta Horní Slavkov obsahuje textovou ást a výkresovou ást.

A. Textová ást
1.

Postup p i po ízení zm ny

Zám r po ídit Zm nu . 1 Územního plánu Horní Slavkov (dále také Zm na . 1 ) byl schválen
Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 20.05.2013 usnesením . ZM III/13/33. Po adavky do Zm ny
. 1 byly následn schváleny Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 04.11.2013 usnesením . ZM
V/13/73 a dne 30.12.2013 usnesením . ZM VI/13/112.
Na základ t chto usnesení a ádosti o po ízení zahájil po izovatel práce na návrhu zadání Zm ny
. 1 spole
se zastupitelem ur eným pro spolupráci s po izovatelem - p. Franti kem Barton m.
Po vypracování návrhu zadání jej po izovatel projednal s dot enými orgány, sousedními obcemi,
krajským ú adem a s ve ejností. Oznámení o projednání spole
s návrhem zadání po izovatel doru il
jednotliv m stu Horní Slavkov, dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému ú adu dopisem .j.
17006/2014/OSÚP/LUSD ze dne 10.03.2014. Ve ejnosti bylo projednání návrhu zadání spolu
s doru ením tohoto návrhu zadání oznámeno ve ejnou vyhlá kou .j. 17007/2014/OSÚP/LUSD ze dne
10.03.2014.
Po izovatel zohlednil výsledky projednání a upravil návrh zadání Zm ny . 1. Takto upravený
návrh zadání po izovatel p edal m stu Horní Slavkov. Zastupitelstvo m sta Horní Slavkov schválilo
zadání na svém zasedání dne 05.05.2014 usnesením . ZM III/14/11, resp. 09.06.2014 usnesením . ZM
IV/14/46.
Zpracovatelem zm ny ÚP se stal Ing. arch. Miroslav Míka z Mariánských Lázní. Po izovatel
edal dne 27.06.2014 pod .j. 52660/2014/OSÚP/LUSD poslední zn ní schváleného zadání Zm ny . 1
zpracovateli, spolu se ádostí o zahájení prací na návrhu Zm ny . 1. Kone ný návrh Zm ny . 1 byl
zpracovatelem vyskladn n a p edán v srpnu 2016.
Po izovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín a místo konání spole ného
jednání Zm ny . 1 dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému ú adu dopisem
.j. 34363/2016/OSÚP/LUSD ze dne 19.08.2016, které se konalo na M stském ú adu v Horním Slavkov
dne 21.09.2016. Dot ené orgány byly vyzvány k uplatn ní stanovisek do 30 dn ode dne jednání, ve
stejné lh mohly sousední obce uplatnit své p ipomínky. Zárove po izovatel doru il návrh Zm ny . 1
ve ejnou vyhlá kou .j. 34362/2016/OSÚP/LUSD ze dne 19.08.2016, vyv enou na ú edních deskách
stského ú adu Horní Slavkov a M stského ú adu Sokolov. Po izovatel zajistil po dobu 30 dn
od doru ení návrhu Zm ny . 1 ve ejnou vyhlá kou mo nost nahlédnutí do návrhu Zm ny . 1
na M stském ú adu Horní Slavkov, M stském ú adu Sokolov, a to i dálkovým p ístupem na jejich
internetových stránkách.
Po uplynutí lh ty pro podání stanovisek a p ipomínek po izovatel s ur eným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání a na základ toho ve el do jednání s vybranými dot enými orgány, aby
zd vodnil po adavky ve Zm
. 1 a získal kladná stanoviska. O nové stanovisko byla po ádána Krajská
hygienická stanice Karlovarského kraje, Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové
pé e, láze ství a cestovního ruchu, Agentura ochrany p írody a krajiny R, Krajský ú ad Karlovarského
kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství. Poté po izovatel s ur eným zastupitelem znovu vyhodnotil
výsledky projednání a dne 02.10.2018 pod .j. MUSO/86953/2018/OSÚP/JADO v souladu s § 50 odst. 7
stavebního zákona po ádal o stanovisko Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán, územního
plánování vydal stanovisko pod .j. 1877/RR/18 dne 26.10.2018, s podmínkou odstran ní nedostatk
návrhu dle § 50 odst. 8 stavebního zákona.
Poté po izovatel s ur eným zastupitelem zohlednil stanovisko nad ízeného správního orgánu a
dne 18.12.2018 pod .j. MUSO/128234/2018/OSÚP/JADO p edal pokyny pro úpravu návrhu Zm ny . 1
pro ú ely ve ejného projednání.
Na základ upraveného návrhu Zm ny . 1 ÚP po izovatel dne 21.05.2019 po ádal Krajský ú ad
Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán, dopisem
.j. MUSO/60041/2019/JADO o stanovisko dle § 50 odst. 8 stavebního zákona. Krajský ú ad zaslal
potvrzení o odstran ní nedostatk dle § 50 odst. 8 stavebního zákona dne 14.06.2019 zn. KK/855/RR/19.
V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona zaslal po izovatel m stu Horní Slavkov, dot eným
orgán m, sousedním obcím a krajskému ú adu oznámení o konání ve ejného projednání o návrhu Zm ny
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. 1 ÚP Horní Slavkov pod .j. MUSO/82582/2019/OSÚP/JADO ze dne 11.07.2019. Termín ve ejného
projednání byl stanoven na 21.08.2019.
Zárove po izovatel toto oznámení o konání ve ejného projednání doru il ve ejnosti ve ejnou
vyhlá kou .j. MUSO/82793/2019/OSÚP/JADO ze dne 11.07.2019. Ve ejnost m la mo nost nahlédnout
do návrhu Zm ny . 1 ÚP na M stském ú adu Horní Slavkov a na M stském ú adu Sokolov, zaji n byl
také dálkový p ístup. Do 7 dn ode dne konání ve ejného projednání mohly dot ené orgány a krajský
ad uplatnit svá stanoviska k návrhu Zm ny . 1 ÚP, ka dý mohl uplatnit p ipomínky a dot ené osoby
mohly uplatnit námitky.
Po skon ení této lh ty po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky
projednání a zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
ipomínek, který projednal s dot enými orgány a krajským ú adem.
Na základ do lých stanovisek k návrhu Zm ny . 1 ÚP pro ve ejné projednání a stanovisek
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek po izovatel vypracoval pokyny pro
úpravu návrhu Zm ny . 1 ÚP p ed vydáním a tyto pokyny odeslal zpracovateli dopisem
.j. MUSO/130347/2019/OSÚP/JADO dne 19.11.2019.

2.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah

·

·

Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace .1
schválené vládou R dne 15.04.2015 usnesením .276, ve zn ní Aktualizace . 2 schválené
vládou R dne 02.09.2019 usnesením .629 a ve zn ní Aktualizace . 3 schválené vládou R dne
02.09.2019 usnesením .630 (dále jen PÚR R). Zm nou
ené území respektuje kritéria,
podmínky a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje eské republiky. Jednotlivé díl í
úpravy neovliv ují vý e uvedený dokument.
Pro enou zm nu nevyplývají z Politiky územního rozvoje ádné po adavky. Zm na nemá vliv
a nadále chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území (zejména nemovité
kulturní památky), v etn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zm na
zachovává ráz jedine né urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní
krajiny. Zm na respektuje podmínky ochrany p írody v CHKO a ZPF, nezasahuje ÚSES. Zm na
zachovává sídelní strukturu území. Zm na
í rozvoj vhodných pracovních p íle itostí - tyto
plochy nenaru ují kvalitní ivotní prost edí na eném území. Zm na nenavrhuje ádnou novou
rozvojovou plochu v kulturní krajin bez vazby na zastav né území, p ípadn schválené
zastavitelné plochy.

·

Návrh zm ny ÚP není v rozporu s dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
(dále jen ZÚR KK ). Tato územn plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010
usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010. Zm nou nejsou dot eny vazby na
základní sí regionální technické a dopravní infrastruktury a krajinné vazby, ani limity vyu ití
území nadmístního významu, v etn vymezení regionálních a nadregionálních územních systém
ekologické stability.

·

Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byla vydána zastupitelstvem
Karlovarského kraje dne 21.06.2018, usnesením . ZK 241/06/18, s nabytím ú innosti dne 13.
ervence 2018.

·

V Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje se území Horního Slavkova nachází
ve specifické oblasti nadmístního významu SOB-N1 Slavkovský les .

·

V SOB-N1 Slavkovský les je pro území Horního Slavkova úkolem - vymezovat rozvojové plochy
k posílení obytné funkce sídel a vzniku nových pracovních míst p i respektování p írodních a
krajinných hodnot v CHKO Slavkovský les.
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·

·

·

4.

V Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje jsou pro území Horního Slavkova vymezeny
plochy a koridory ÚSES:
- RC1139 (Milí e)
- RK1016 (K40 - Milí e)
- RK1017 (Milí e - Krásenské ra eliny)
- NC73 (Svato ské skály)
- NK46(MB) (Svato ské skály - Kladská)
V Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje je vymezen koridoru E04 vedení 400 kV,
propojení TR Verné ov (ÚK) TR Vítkov, jako ve ejn prosp ná stavba E04 zp esn ní
koridoru technické infrastruktury E2 z PÚR R

·

Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí regionální technické a dopravní infrastruktury,
krajinné vazby ani limity vyu ití území nadmístního významu v etn vymezení regionálních a
nadregionálních územních systém ekologické stability.

·

Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah . Do dokumentace byly
evzaty cyklostezky s vazbou na sousední obce cyklotrasa .60 úsek P3 od osady Tábor a
cyklotrasa . 8 a 9 úsek T ídomí.

·

3.

Po adavek je zm nou . 1 respektován. Zm na
í jak vznik ploch pro bydlení, tak ploch pro
výroby - umo uje tím vznik nových pracovních p íle itostí. Z d vodu respektování p írodních a
krajinných hodnot jsou tyto plochy z velké ásti v ji zastav ném území nebo v jeho
bezprost ední návaznosti.
Dle Aktualizace . 1 ZÚR KK se území Horního Slavkova nachází ve vlastní krajin
Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní krajinou Karlovarsko jih (C.1), Slavkovský
les východ (C.2) a Slavkovský les sever (C.3).

Význam a funkce obce ve struktu e osídlení se zm nou nezm ní.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

·

Zm na není v zásadním rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a p evá ná v ina díl ích zm n
respektuje po adavky na ochranu nezastav ného území.

·

Po adavky na zm ny jsou zapracovány v rozsahu ideálních nárok ze strany adatel a obce.
Nep im ené po adavky byly vy azeny zastupitelstvem p i projednávání zadání a projednávané
zm ny mají zadáním deklarovanou podporu obce.

Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis

·

Zm na . 1 Územního plánu Horní Slavkov je zpracována v souladu s po adavky stavebního
zákona a jeho provád cích právních p edpis . Pro povolování jednotlivých staveb je územní plán
zpracován v základním m ítku 1:5000 s odpovídajícím detailem. Obsahuje 35 zm n se
zapracováním 64 díl ích po adavk .

·

Zm nou . 1 je upravován ÚP Horní Slavkov. Grafická a z ásti i textová ást je proto len na
tak, aby byla zachována srozumitelnost a kompatibilita s p vodní dokumentací. Celek
dokumentace zm ny je zpracován s po adavky legislativy tak, aby bylo mo no zm nu vydat.

·

Právní stav bude proveden po projednání tohoto dokumentu zapracováním zm n v textové i
grafické ásti do komplexní dokumentace.
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5.

Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ení
rozpor

Stanoviska dot ených orgán k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov - § 50 odst. 2 SZ
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
.j. 2382/DS/16 ze dne 22.08.2016, vy izuje Ing. Petra Je ábková
Stanovisko ke spole nému jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 19.8.2016
oznámení o spole ném jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov ve smyslu
ustanovení § 50 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd ích
edpis .
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, jako p íslu ný orgán
ve v cech silnic II. a III. t ídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis , nemá ke spole nému jednání o návrhu Zm ny
. 1 Územního plánu Horní Slavkov p ipomínky.
Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství
Ø Bez p ipomínek.
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov
Petra Chel ického 160, 356 01 Sokolov
.j. HSKV-2642-2/2016-SO ze dne 29.08.2016, vy izuje mjr. Ing. Zden k Koco
Koordinované stanovisko dot eného orgánu na úseku po ární ochrany a ochrany obyvatelstva
Název dokumentace: Spole né jednání o Návrhu zm ny . 1 Územního plánu m sta Horní Slavkov
Místo: Horní Slavkov
Stavebník investor: m sto Horní Slavkov
Druh dokumentace: Spole né jednání o Návrhu zm ny . 1 Územního plánu m sta Horní Slavkov
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona
. 133/1985 Sb., o po ární ochran , ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o PO ), a dle
ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm
kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , posoudil vý e uvedenou dokumentaci p edlo enou dne
19. srpna 2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení §
149 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd ích p edpis souhlasné
koordinované stanovisko s podmínkou:
V dal ím stupni územn plánovací dokumentace zapracovat do textové a grafické ásti Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov:
1. hledisko po ární ochrany týkající se:
a. dostate ného mno ství vn ích zdroj po ární vody ( SN 730873), s vyu itím p ílohy . 2
Na ízení Karlovarského kraje . 1 ze dne 10.2014, kterým se m ní na ízení Karlovarského
kraje . 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpe ení zdroj vody k ha ení po ár
b.
ístupových komunikací dostate né kové parametry a pr jezdnost pro po ární vozidla
SN 730802 a SN 730804).
Od vodn ní:
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska zcela nespl uje obsahové nále itosti uvedené
ve vyhlá ce . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a
zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní vyhlá ky . 458/2012 Sb. ve vztahu k p ístupovým
komunikacím a zdroj m po ární vody jako to ve ejn prosp ných stavbám definovaným podle
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis .
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edlo ená komunikace dále spl uje po adavky § 20 vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní
úkol ochrany obyvatelstva.
Pou ení:
Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
mjr. Ing. Zden k Koco
vedoucí prevence, OOB a K , vrchní komisa
Ø Na základ zm ny zákona . 133/1985 odst. 1 písm. b) nebude po adavek zohledn n. Zm nou
tohoto zákona se ji neprovádí státní po ární dozor posuzováním územního plánu.
stský ú ad Sokolov
Odbor dopravy
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j. 65343/2016/OD/KAME ze dne 30.08.2016, vy izuje Karel Merxbauer
Stanovisko
Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40 odst. 4 písm. a) a písm. d) zákona
. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích platných p edpis , na základ Va í
ádosti pro pot eby ízení ve v ci spole ného jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní
Slavkov sd luje, e s tímto souhlasí bez p ipomínek.
Karel Merxbauer
silni ní hospodá ství
Ø Souhlasné stanovisko bez p ipomínek.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov
.j. SBS/27136/2016/OBÚ-08 ze dne 19.09.2016, vy izuje Ing. Nerad
Spole né jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 19.08.2016 Va e oznámení o konání
vý e uvedeného jednání dne 21.09.2016. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití
nerostného bohatství (horní zákon), uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a
obchodu a obvodní bá ské ú ady stanoviska k územním plán m a k regula ním plán m z hlediska
ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn plánovací
dokumentace povinni p i územn plánovací innosti vycházet z podklad o zji ných a p edpokládaných
výhradních lo iskách poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom
postupují podle zvlá tních p edpis a jsou povinni navrhovat
ení, která jsou z hlediska ochrany a
vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem chrán ných obecných zájm nejvýhodn í.
Z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství nemá Obvodní bá ský ú ad pro území kraje
Karlovarského ke zve ejn nému návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov ádné p ipomínky.
Ing. Ji í Ma ek
edseda ú adu
Ø Bez p ipomínek.
Ministerstvo obrany R
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájm Praha
Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 - Staré M sto
.j. 89846/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 26.09.2016, vy izuje Dana Horská
Návrh zm ny . 1 územního plánu Horní Slavkov spole né jednání
Ministerstvo obrany R, Sekce ekonomická a majetková Praha, Vám sd luje, e obdr ela ádost
o projednání návrhu zm ny . 1 územního plánu Horní Slavkov.
Vý e uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základ ustanovení § 6 odst. 1, písmeno h)
zákona . 222/1999 Sb., o zaji ování obrany eské republiky, v platných zn ních a resortních p edpis .

Strana 17 (celkem 121)

Ministerstvo obrany
eské republika, jeho jménem na základ Rozkazu ministra obrany . 39/2011
stníku MO, Zabezpe ení výkonu p sobnosti ve v cech územního plánování a stavebního ádu
v platném zn ní, jednám, souhlasí s p edlo eným Návrhem zm ny . 1 územního plánu Horní Slavkov.
Upozor uji, e správním územím Horní Slavkov prochází zájmové území MO R jev 103 (Ochranná
pásma leteckých zabezpe ovacích za ízení MO R), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona . 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm
a dopln ní zákona . 455/1991 Sb., o ivnostenském
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ní e uvedení stavby jen na základ závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (v etn rekonstrukce a p estavby):
·
trných elektráren,
· vý kových staveb,
· venkovního vedení VVN a VN,
· základnových stanic mobilních operátor .
V tomto vymezeném území m e být výstavba v trných elektráren, vý kových staveb nad 30 m nad
terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu vý kov omezena nebo zakázána. Po aduji respektování a
zapracování limit a zájm Ministerstva obrany do textové a grafické ásti zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.
Rozsah a pr h tohoto zájmového území byl p edán v rámci up esn ní dat pro ÚAP (b ezen 2015).
Dana Horská
Vrchní referent, Odd lení ochrany územních zájm
Ø Souhlasné stanovisko.
Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
.j. MPO 45302/2016 ze dne 12.10.2016, vy izuje Mgr. Havránek
c: Návrh zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplat ujeme podle ustanovení § 50 stavebního
zákona k vý e uvedené územn plánovací dokumentaci p ipomínky.
Lokality zm ny jsou v inou situovány v chrán ném lo iskovém území Krásno, mimo plochy
výhradních lo isek. Umíst ní staveb je mo né postupem dle ustanovení § 18 a 19 horního zákona,
se souhlasem krajského ú adu po projednání s obvodním bá ským ú adem. S návrhem zm ny územního
plánu souhlasíme.
Ing. Zby ek Sochor, Ph. D.
editel odboru hornictví
Ø Souhlasné stanovisko.
stský ú ad Sokolov
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j. 71402/2016/O P/JIRY ze dne 13.10.2016, vy izuje Jind ka Rychnová
Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Dne 19.08.2016 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o souhrnné vyjád ení k
vý e uvedenému návrhu. K návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov vydává odbor ivotního
prost edí M stského ú adu Sokolov následující vyjád ení:
Vyjád ení z hlediska nakládání s odpady (zákon . 185/2001 Sb.)
(Bc. Kate ina Brandlová, tel. +420 359808 178)
Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodá ství p íslu ný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona
. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích zákon , ve zn ní pozd ích p edpis nemáme
k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov p ipomínky.
Ø Bez p ipomínek.
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Vyjád ení z hlediska ochrany p írody a krajiny (zákon . 114/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 359808 170)
íslu ným orgánem ochrany p írody je Agentura ochrany p írody a krajiny
Správa CHKO Slavkovský les.

R, Regionální pracovi

Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.
Vyjád ení z hlediska ochrany zem lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 359808 170)
íslu ným orgánem ochrany zem lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona
. 334/1992 o ochran ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství.
Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.
Vyjád ení z hlediska státní správy les (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Eva T ísková, tel. +420 359808 171)
Jako orgán státní správy les p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích
a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis k uplat ování stanovisek
k územním plán m z hlediska p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz enou p sobností máme
k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov následující p ipomínky:
1) Nov vymezené funk ní plochy: 1/1a, 1/1b, 1/6b a 1/24 jsou situovány ve vzdálenosti men í ne
50 m od okraje lesa. V t chto p ípadech po aduje orgán státní správy les dodr ení 10 m
nezastavitelného p ístupového pásu mezi dot enými a lesními pozemky a dále upozor ujeme, e
ve vzdálenosti men í ne 30 m od hranice lesních pozemk budeme povolovat umis ování
trvalých objekt jen za dodr ení podmínky, e majitel nebude v budoucnu od vlastník lesa
po adovat náhradu kody zp sobené mu hospoda ením na lesním pozemku nebo náhodným
pádem d evin i v tví z lesního porostu a e nebude po adováno odkácení lesního porostu
z d vodu zastín ní nebo opadu. Tyto podmínky budou stanoveny v rámci závazného stanoviska
dle § 14 odst. 2 lesního zákona k jednotlivým akcím.
2) V p ípad cyklotras navr ených po lesních pozemcích budou konkrétní podmínky stanoveny
v rámci závazného stanoviska k dot ení lesních pozemk dle § 14 odst. 2 lesního zákona, p edn
se bude jednat o tyto podmínky:
a) vlastník lesa má právo do asn omezit vstup na vyzna ené cyklotrasy v dob t by
a p ibli ování d eva
b) lesní cesty (i v úsecích vyzna ených cyklotras) budou p ednostn slou it pro provoz lesního
hospodá ství
c) informa ní zna ky pro cyklisty budou umíst ny takovým zp sobem, aby nep eká ely
provozu lesní dopravní mechanizace.
Ø 1. Návrh ÚP zohlední v souladu s po adavkem u ploch 1/1a, 1/1b, 1/6b a 1/24 nezastavitelný
pás o i 10 m od okraje lesa. Dal í podmínky se týkají následného ízení a nejsou p edm tem
po izování územního plánu.
Ø 2. Podmínky se týkají následného ízení a nejsou p edm tem po izování územního plánu.
Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)
(Ing. Jaroslava Fejlková, tel. +420 359808 174)
Jako p íslu ný vodoprávní ú ad dle § 104 odst. 2 písm. c) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis tímto v souladu s § 106 odst. 2 sd lujeme, e k návrhu
Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov máme následující p ipomínku:
Pro pozemky v budoucnu ur ené k vesnickému bydlení bude nutné zajistit odkanalizování a zásobování
vodou. Pokud by se jednalo o individuální odkanalizování jednotlivých obydlí a jejich zásobování vodou,
bylo by toto
ení nekoncep ní a nelogické v i vodním útvar m jak povrchových, tak i podzemních
vod.
Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí
Ø

ipomínka bude zohledn na v rámci následného ízení, není p edm tem po izování územního
plánu.
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Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
.j. 2542/ZZ/16 ze dne 17.10.2016, vy izuje Dana eganová
HORNÍ SLAVKOV projednání Zm ny . 1 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
ivotního prost edí a zem lství obdr el
dne 19.8.2016 Oznámení o spole ném jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Posuzování vliv na ivotní prost edí (Ing. Nixbauerová/503)
K návrhu zadání Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov bylo Krajským ú adem Karlovarského kraje,
odborem
ivotního
prost edí
a
zem lství
jako
dot eným
orgánem
dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prost edí
a o zm
n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na ivotní prost edí),
ve zn ní pozd ích p edpis
vydáno stanovisko zn. 895/ZZ/14 ze dne 09.04.2014, s tím,
e nemá z hlediska posuzování vliv na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního
ení. Toto
stanovisko z stává nadále v platnosti. Upozor ujeme v ak na skute nost, e pokud dojde k realizaci
zám
napl ujících dikci pro budoucí povolení zám
uvedených v p íloze . 1 zákona o
posuzování vliv na ivotní prost edí (zejména bod 10.1., 10.6 a 10.10 kategorie II), budou tyto
podléhat samostatnému posuzování, pokud by to stanovilo zji ovací ízení.
Ø Není stanoven po adavek na posouzení návrhu ÚP z hlediska vliv na ivotní prost edí.
Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Z p edlo eného oznámení o spole ném jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
vyplývá, e ením této zm ny jsou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa (dále jen PUPFL ),
které nejsou zcela konkrétn definovány (nejsou uvedeny ísla pozemkových parcel, název katastru
nemovitostí ani velikost p edpokládaného záboru PUPFL). Dokumentace uvádí pouze: Dot ené pozemky
PUPFL: Lesní pozemky nejsou zm nou . 1 dot eny plo . Liniov jsou dot eny vedením cyklostezek
I/32 Cyklotrasa . 60 úsek P3 od osady Tábor I/33 Cyklotrasa . 8, 9 úsek T ídomí. Jejich osy jsou
vedeny s vyu itím stávajících lesních cest a pr sek .
V souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon (lesní zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon
o lesích ) a vzhledem k vý e uvedenému uplat ujeme stanovisko k územn plánovací dokumentaci
a souhlasíme s dot ením lesních pozemk za p edpokladu, e budou dodr ena p íslu ná ustanovení
zákona o lesích o ochran pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa a jejich dot ení bude projednáno
a schváleno v emi vlastníky p edm tných lesních pozemk .
Ø Souhlasné stanovisko. P edpoklad bude zohledn n v následném
po izování územního plánu.

ízení, není p edm tem

Ochrana zem lského p dního fondu (Výborný/204)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el návrh zm ny . 1 pro spole né jednání ÚP Horní Slavkov (srpen 2016). Krajský ú ad jako
íslu ný orgán ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ) dle § 13 zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen "zákon o ochran ZPF"), ve zn ní pozd ích
edpis , návrh posoudil a konstatuje následující:
Zm nou .1 ÚP Horní Slavkov jsou, dle § 1 zákona .334/1992 Sb., o ochran ZPF, dot eny pozemky,
které nále í podle metodického pokynu M P- R, .j. OOLP/1067/96, v etn jeho p ílohy stanovující
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ídy ochrany ZPF, do I. a V. t ídy ochrany. Podle § 4 zákona . 334/1992Sb., o ochran ZPF, lze
zem lskou p du I. a II. t ídy ochrany odnímat pouze v p ípadech, kdy ve ejný zájem výrazn p eva uje
nad ve ejným zájmem ochrany zem lského p dního fondu. U lokalit, které podléhají záboru na p dách
I. a II. t ídy ochrany není v textové ásti uvedeno ádné od vodn ní záboru daných lokalit (nap . I/4a,
I/13a atd.) ve smyslu §§ 4 a 5 zákona o ochran ZPF.
V textové ásti Zm ny .1 ÚP Horní Slavkov jsou uvedeny lokality zm ny a u nich uvedeny v dy
parcelní ísla pozemk , které jsou dot eny, av ak n která ísla parcel v p ehledu uvedeny nejsou nebo
nejsou dohledatelné v katastru nemovitostí ( nap . lokality I/2b nebo I/20).
U n kterých lokalit chybí ísla parcel, které jsou zm nou dot eny (nap .: lokalita . I/2b, I/2c, I/2d).
Parcely n kterých lokalit dot ených zm nou jsou zakresleny v grafické ásti, ale v textové zapsané nejsou
(nap .: lokalita I/2b: v textové ásti jsou do zm ny zahrnuty parcely . 1108/1, 1108/2, ale v grafické ásti
zakresleny nejsou).
Krajský ú ad po aduje opravit a uvést do souladu textovou ást v etn tabulek p edpokládaného záboru
ZPF a grafickou ást dokumentace návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov, , tak aby bylo mo né podle §
17a písm. a) zákona . 334/1992 Sb., o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis k návrhu zm ny . 1
pro spole né jednání - ÚP Horní Slavkov podle § 5 odst. 2 tého zákona zaujmout správné stanovisko a
posoudit skute
po adovaný zábor zem lské p dy.
Ø Na základ dopln ní od vodn ní záboru ZPF po izovatelem bylo vydáno vyjád ení
zn. 723/ZZ/17 ze dne 17.03.2017, které je vyhodnoceno ní e.
Geologie a hornictví (Ing. Ra ka/217)
V p ípad , e se stavba nachází v chrán ném lo iskovém území (CHLÚ), m e dle ustanovení § 19 odst.
1 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd ích
edpis rozhodnutí o umíst ní staveb a za ízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat p íslu ný orgán
podle zvlá tních p edpis jen na základ závazného stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti,
vydaného po projednání s obvodním bá ským ú adem, který navrhne podmínky pro umíst ní, pop ípad
provedení stavby nebo za ízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona adatel o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení v CHLÚ,
které nesouvisí s dobýváním, dolo í ádost tímto závazným stanoviskem.
Podrobnosti k ené problematice lo isek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostor jsou
uvedeny na internetových stránkách eské geologické slu by
GS) na adrese mapového serveru
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu Nerostné suroviny
Surovinový informa ní systém = http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5. Informace o
poddolovaných územích jsou na odkazu
lní díla
Vlivy d lní innosti . Na mapovém serveru
GS jsou i dal í pr
aktualizovaná data a podklady.
Ø Po izovatel bere na v domí.
Odpadové hospodá ství (Ing. Tomsová/221)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích zákon v
platném zn ní, uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz enou
sobností, v tomto p ípad M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodá ství daných ust. § 107 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách
a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , vodoprávním ú adem
íslu ným k uplatn ní stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plán m obcí a pov ených
obcí. Vzhledem k tomuto upozor ujeme na následující skute nosti z hlediska zájm vodního
hospodá ství:
Navr ená zm na . 1 se nachází mimo stanovená záplavové území vodního toku Stoka, vyjma návrhu .
I/15a.
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Navr ené plochy pro rodinné bydlení jsou v dosahu vodovodní a kanaliza ní sít m sta, je je evidována
v Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Karlovarského kraje.
ené území se nachází v blízkosti kritických bod definovaného studií Riziková území p i extrémních
ívalových srá kách viz http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/.
Vodoprávním ú adem p íslu ným k uplatn ní stanoviska k územnímu plánu m sta Horní Slavkov je
v souladu s ust. § 106 vodního zákona M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ø Není p íslu ným dot eným orgánem. Dopl ující informace bere po izovatel na v domí.
Na základ ádosti o vyjád ení k od vodn ní jednotlivých lokalit záboru zem lského p dního fondu,
kterou po izovatel zpracoval a následn odeslal dne 24.02.2017 pod .j. 13533/2017/OSÚP/LUSD,
zaslal Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, dne 17.03.2017 své
vyjád ení pod zn. 723/ZZ/17:
Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
c: Vyjád ení k úprav návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov pro spole né jednání
z hlediska ochrany zem lského p dního fondu
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el ádost o vyjád ení k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov pro spole né jednání.
Jako orgán státní správy na úseku ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ) podle § 13 odst.
(1) zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o ochran
ZPF ) návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov pro spole né jednání (dále jen ÚP Horní
Slavkov ) s ohledem na postup k zaji ní ochrany ZPF p i zpracování a projednávání územn plánovací
dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany
ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen vyhlá ka ), z metodického pokynu M P R odboru lesa a
dy ze dne 1.10.1996, .j. OOLP/1067/96 posoudil a sd luje k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov
následující:
1. K návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov bylo krajským ú adem vydáno stanovisko pod
zn. 895/ZZ/114 ze dne 9.4.2014 a stanovisko pod zn. 2542/ZZ/16 ze dne 17.10.2016.
2. Posouzení Návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov pro spole né jednání vycházelo z textové,
tabulkové a grafické ásti Návrhu Zm ny . 1 ÚP H. Slavkov pro spole né jednání (srpen 2016).
3. V § 5 zákona o ochran ZPF se uvádí, aby byla zaji na ochrana ZPF p i územn plánovací
innosti provád né podle zvlá tních právních p edpis , jsou po izovatelé a projektanti územn
plánovací dokumentace a územn plánovacích podklad povinni ídit se zásadami této ochrany
ve smyslu § 4 zákona o ochran ZPF. V zásadách plo né ochrany ZPF (§ 4) je mimo jiné
uvedeno, e je nutno odnímat jen nejnutn í plochu ZPF. V textové ásti Zm ny . 1 ÚP Horní
Slavkov je uvedeno, e návrh je maximální, nikoliv optimální variantou. Krajský ú ad po aduje
uvést v textové ásti návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov vyhodnocení vyu ití zastavitelných
ploch pro jednotlivé funkce a nezbytnost dal ího vymezení, aby bylo mo né se správn vyjád it
k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov pro spole né jednání.
Upozorn ní: Po úprav návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov a po korekci a dopln ní nále itostí
nezbytných pro posouzení úpravy návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov z hlediska ochrany ZPF
vyplývajících ze zákona o ochran ZPF, provád cí vyhlá ky a metodických pokyn , m e být upravený
návrh p edlo en krajskému ú adu k novému posouzení a m e být po ádáno o zm nu stanoviska.
Ø Vyjád ení bere po izovatel na v domí.
Na základ ádosti po izovatele o vydání stanoviska Krajským ú adem Karlovarského kraje, odboru
ivotního prost edí a zem lství na úseku ochrany ZPF, bylo dne 12.06.2018 doru eno stanovisko
zn. 2497/ZZ/18:
Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu,
ve zn ní pozd ích p edpis , k upravenému návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
pro spole né jednání
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování pod .j.
MUSO/44756/2018/OSÚP/JADO ádost o stanovisko k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní
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Slavkov (dále jen ÚP Horní Slavkov ). Krajský ú ad, jako orgán státní správy na úseku ochrany
zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ) p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o ochran ZPF ) upravený návrh Zm ny .
1 ÚP Horní Slavkov posoudil podle zákona o ochran ZPF a s ohledem na postup k zaji ní ochrany ZPF
i zpracování územn plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se
upravují n které podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn bylo p ihlédnuto ve vzájemných
souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 . j. OOLP/1067/96 k
odnímání p dy ze zem lského p dního fondu podle zákona (dále jen metodický pokyn ),
Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní fond v územním plánu ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011.
Posouzení vycházelo z návrhu Zm ny .1 ÚP Horní Slavkov (projektant:, datum: ) a údaj katastru
nemovitostí. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska krajského ú adu pod . j. 2542/ZZ/16 ze dne
17.10.2016 a vyjád ení M stského ú adu Sokolov, odboru ivotního prost edí pod . j.
MUSO/50385/2018/OLBR ze dne 11.06.2018 ve smyslu l. II vyhlá ky.
V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochran ZPF, uplat uje krajský ú ad k návrhu Zm ny .
1 ÚP Horní Slavkov, podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF, následující stanovisko.
1. Lokality, které jsou v návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov
eny zcela bez nároku na zábor ZPF.
Jedná se o lokality: 139Z, 120Z, 136Z, 126Z, 132Z, 133Z, 135Z, 38Z, 151Z, 152Z, 165Z, 90Z, 83Z,
140Z, 88Z, 170Z, 138Z, 40Z, 51Z, 102Z, 107Z, 155Z, 156Z, 85Z, 162Z, 168Z, 171Z a 47Z.
2. Lokality bydlení v zastav ném území a lokality do celkové vým ry 0.2 ha, které se dle metodického
doporu ení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a p dního prost edí M P
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na ZPF v územním plánu, nevyhodnocují.
Jedná se o lokality: 142Z, 144Z, 147Z, 146Z, 157Z, 21Z, 174Z, 149Z, 28Z, 87Z, 83Z, 160Z, 166Z, 161Z,
69Z.
3. K jednotlivým lokalitám záboru ZPF.
Lokalita 167Z Je zde navrhován zábor 0,23 ha zem lské p dy za azené do V. t ídy ochrany pro funkci
bydlení vesnické (BV). Lokalita je vymezena na mén kvalitní zem lské p
a navazuje na hranici
zastav ného území obce. Lokalita je vymezena v souladu se zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4
zákona o ochran ZPF. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí.
Lokalita 115Z Je zde navrhován zábor 0,70 ha zem lské p dy za azené do V. t ídy ochrany pro funkci
bydlení vesnické (BV). Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí. Lokalita je vymezena v souladu se
zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochran ZPF.
Lokalita 37Z Je zde navrhován zábor 3,46 ha zem lské p dy za azené do I. a III. t ídy ochrany
pro funkci bydlení vesnické (BV). Zem lskou p du I. a II. t ídy ochrany, dle § 4 odst. 3 zákona
o ochran ZPF, lze odejmout pouze v p ípadech, kdy jiný ve ejný zájem výrazn p eva uje nad ve ejným
zájmem ochrany ZPF. Lokalita navazuje na ji povolené zastavitelné plochy, které nejsou dle údaj
katastru nemovitostí vyu ity. Krajský ú ad s vymezením lokality nesouhlasí. Lokalita je vymezena v
rozporu se zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) a d) zákona o ochran ZPF. V
dokumentaci návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov není uvedeno takové od vodn ní, které by
prokazovalo ve ejný zájem ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o ochran ZPF a nezbytnost vymezení lokality
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran ZPF.
Lokalita 158Z
Je zde navrhován zábor 0,06 ha zem lské p dy za azené do II. a III. t ídy ochrany pro funkci plochy
bydlení vesnické (BV). Lokalita je áste
(0,01 ha) vymezena na kvalitní zem lské p . Krajský
ad s vymezením lokality souhlasí i p es vy í t ídu ochrany. Lokalita je vymezena v souladu
se zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o ochran ZPF.
Lokalita 164Z
Je zde navrhován zábor 0,18 ha zem lské p dy za azené do III. t ídy ochrany pro funkci plochy
smí ené obytné vesnického typu (SV). Lokalita je navr ena na st edn kvalitní zem lské p
a navazuje na hranici zastav ného území obce. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí. Lokalita je
navr ena v souladu se zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochran ZPF.
Lokalita 172Z
Je zde navrhován zábor 0,02 ha zem lské p dy za azené do III. a V. t ídy ochrany pro funkci plocha
dopravní infrastruktury (DI). Lokalita je vymezena s ohledem na plo nou ochranu ZPF ve smyslu § 4
zákona o ochran ZPF. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí.
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Lokalita 173Z
Je zde navrhován zábor 0,43 ha zem lské p dy za azené do I. a IV. t ídy ochrany pro funkci plocha
dopravní infrastruktura (DI). Krajský ú ad s vymezením lokality nesouhlasí a po aduje doplnit takové
od vodn ní, které by prokazovalo nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran
ZPF a § 5 odst. 1 zákona o ochran ZPF.
Lokalita 52Z
Je zde navrhován zábor 2,61 zem lské p dy za azené do I. t ídy ochrany pro funkci plochy výroby
pr myslové (VP). Lokalita je navr ena na velmi kvalitní zem lsky obhospoda ované zem lské p .
Zem lskou p du I. a II. t ídy ochrany, dle § 4 odst. 3 zákona o ochran ZPF, lze odejmout pouze v
ípadech, kdy jiný ve ejný zájem výrazn p eva uje nad ve ejným zájmem ochrany ZPF. V dokumentaci
návrhu Zm ny . 1 není uvedeno takové od vodn ní, které by prokazovalo ve ejný zájem ve smyslu § 4
odst. 3 a nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran ZPF. Krajský ú ad s
vymezením lokality nesouhlasí.
Lokalita 163Z
Je zde navrhován zábor 1,67 ha zem lské p dy za azené do III. a V. t ídy ochrany pro funkci plochy
rekreace zahrádká ských osad (RZ). Lokalita je navr ena na st edn a mén kvalitní zem lské p
a
navazuje na hranici zastav ného území. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí. Lokalita je navr ena
v souladu se zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochran ZPF.
Lokalita 153Z
Je zde navrhován zábor 0,19 ha zem lské p dy za azené do V. t ídy ochrany pro funkci plochy
rekreace zahrádká ských osad (RZ). Lokalita je navr ena na mén kvalitní zem lské p
a navazuje
na hranici zastav ného území obce. Lokalita je vymezena v souladu se zásadami plo né ochrany ZPF ve
smyslu § 4 zákona o ochran ZPF. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí.
Lokalita 154Z
Je zde navrhován zábor 0,31 ha zem lské p dy za azené do III. a V. t ídy ochrany pro funkci plochy
rekreace zahrádká ských osad (RZ). Lokalita je navr ena na st edn a mén kvalitní zem lské p
a
navazuje na hranici zastav ného území obce. Lokalita je vymezena v souladu se zásadami plo né ochrany
ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochran ZPF. Krajský ú ad s vymezením lokality souhlasí.
Lokalita 159Z
Je zde navrhován zábor 0,25 ha zem lské p dy za azené do I. a V. t ídy ochrany pro funkci plochy
zem lské-zahrady (PZZ). Z údaj katastru nemovitostí je patrné, e je lokalita vyu ívána jako
soukromá p stební zahrada. Lokalita navazuje na hranici zastav ného území a je navr ena v souladu se
zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochran ZPF. Krajský ú ad s vymezením lokality i
es zábor kvalitní zem lské p dy souhlasí.
ipomínky:
Krajský ú ad upozor uje, e v tabulkové ásti vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na ZPF v návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov chybí vy íslení lokalit 112Z a 121Z. Krajský ú ad
po aduje tyto lokality vy íslit v tabulkové ásti vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na ZPF v návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.
Upozorn ní: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF se vydává podle ásti IV. Zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu. V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení
na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na
ZPF a znovu po ádat krajský ú ad o dopln ní stanoviska.
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem lství
Ø Vyhodnocení je uvedeno ní e u zm ny stanoviska zn. 3877/ZZ/18 ze dne 14.08.2018.
Na základ ádosti po izovatele o zm nu stanoviska Krajským ú adem Karlovarského kraje, odboru
ivotního prost edí a zem lství na úseku ochrany ZPF, bylo dne 14.08.2018 doru eno nové
stanovisko zn. 3877/ZZ/18:
Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu,
ve zn ní pozd ích p edpis , k ádosti o zm nu stanoviska k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování
pod .j. MUSO/69416/2018/OSÚP/JADO ádost o zm nu stanoviska k návrhu Zm ny . 1 Územního
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plánu Horní Slavkov (dále jen ÚP Horní Slavkov ). Krajský ú ad, jako orgán státní správy na úseku
ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ) p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona
. 334/1992 Sb., o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o ochran ZPF ) ádost
posoudil podle zákona o ochran ZPF a s ohledem na postup k zaji ní ochrany ZPF p i zpracování
územn plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které
podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn bylo p ihlédnuto ve vzájemných souvislostech k
Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 . j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy
ze zem lského p dního fondu podle zákona (dále jen metodický pokyn ), Metodickému doporu ení z
ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní
fond v územním plánu ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011.
Posouzení vycházelo ze ádosti o zm nu stanoviska k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov a údaj
katastru nemovitostí. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska krajského ú adu pod .j. 2497/ZZ/18 ze dne
11.06.2018.
V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochran ZPF, uplat uje krajský ú ad k ádosti o zm nu
stanoviska k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov, podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF, následující
stanovisko.
Lokalita . 173Z
Krajský ú ad ve svém stanovisku pod .j. 2497/ZZ/18 ze dne 11.06.2018 se záborem v této lokalit
nesouhlasil a po adoval doplnit takové od vodn ní, které by prokazovalo nezbytnost vymezení lokality
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochran ZPF a § 5 odst. 1 zákona o ochran ZPF. Nyní je k lokalit
dopln no následující od vodn ní: Jedná se o navrhovaný zábor 0,43 ha zem lské p dy za azené do I.
IV. t ídy ochrany pro funkci plochy dopravní infrastruktury (DI). Tato plocha DI je ur ena pro
cyklostezku, která je napojena na regionální trasu . 362 Teplá-Be ov-Loket. Cyklostezka pat í do
systému Slavkovského lesa (do projektu viz ní e), je sou ástí mezinárodní trasy Euregio Egrensis, za íná
v Teplé a kon í v Lokti na cyklostezce Oh e. Tato se pak dále napojuje na národní cyklotrasu . 6
Sokolovsko-úsek Mostov-Loket, která tvo í páte ní cyklistickou komunikaci Karlovarského kraje. M sto
Horní Slavkov vy ádalo v privatizace v roce 2009 dot ené pozemky od Státního pozemkového ú adu, za
elem vybudování cyklotrasy . CT4 úsek 8 a 9, která je od roku 2011 sou ástí projektu Cyklostezky
po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systém v sokolovské kotlin . Jedná se o trasu na
sou asné komunikace s asfaltovým krytem spojující k.ú. Horní Slavkov a k.ú. T ídomí, její skute ný
stav dosud nebyl uveden do souladu se stavem v katastru nemovitostí. Cyklostezkou dojde pouze ke
sdru ení a minimálnímu roz ení komunikace, kdy sm rové ení je dáno stávající trasou komunikace.
Posledním úsekem p edm tné cyklotrasy je úsek spojující k.ú. T ídomí a k.ú. Nadlesí, zde se ji jedná o
stávající nezpevn nou komunikace na pozemku p. . 186/1 v k.ú. T ídomí, která je dle katastru
nemovitostí ostatní plochou/ostatní komunikace. V sou asné dob je cyklodoprava vedena trasou na
dopravn významné komunikaci . II/209, která je zna
zatí ena t kou nákladní dopravou ( ivcový
lom Krásno, mlýnice ivc Horní Slavkov, tranzit ze stá írny minerálních vod a ostatní tranzit nákladní
dopravy mezi Sokolovem a Plzní). Navrhovaná trasa odkloní zna nou ást cyklist p es dopravn
nevýznamné trasy s napojením na stávající shora uvedené regionální stezky, co bude mít významný vliv
na bezpe nost provozu na shora uvedené komunikaci. Jde pouze o minimální rozsah záboru, nedojde
k naru ení organizace ZPF ani jeho obhospoda ování. Cyklotrasou bude podporován rozvoj spole nosti v
oblasti turismu. Krajský ú ad na základ vý e uvedeného od vodn ní s vymezením lokality souhlasí.
Lokalita je vymezena v souladu se zásadami plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochran ZPF.
Lokalita . 52Z
Jedná se o navrhovaný zábor 2,61 ha zem lské p dy za azené do I. t ídy ochrany pro funkci plochy
výroby pr myslové (VP). Tato plocha logicky navazuje na ji vymezenou plochu výroby pr myslové ve
stávajícím platném územním plánu a na dal í plochy stejné funkce vymezené zm nou . 2 ÚP Horní
Slavkov, které dohromady tvo í územn ucelený výrobní komplex. Vlastníkovi pozemku p. . 1967/20 v
k.ú. Horní Slavkov byl pozemek prodán ji v roce 2005 za ú elem roz ení strojírenské výroby. Jedná se
o právnickou osobu, která existuje a provozuje výrobu ji n kolik desítek let, zam stnává ob any m sta a
jejím zájmem je roz it stávající výrobu v záme nictví a kovoobráb ství o dal í výrobní areál. Pozemek
p. . 1952/17 v k.ú. Horní Slavkov v majetku m sta se sice nachází dle stávajícího územního plánu v plo e
výroby pr myslové, nicmén je z v í ásti poddolován. M Ú Horní Slavkov, stavební ú ad vydal dne
05.11.2003 rozhodnutí pod .j. 2194/0952/03/VM o stavební uzáv e, kdy v této lokalit (areál pásma il
B1, BX, P 45, P 45A a urfu ZB 118/119) zakázal umis ovat jakékoliv stavby. Výjimka ze stavební
uzáv ry dle sd lení Obvodního bá ského ú adu pro území kraje Karlovarského a spole nosti Diamo, s.p.
o.z. SUL, P íbram na základ vypracovaného znaleckého posudku . 1353-17-2018 bá ského znalce Ing.
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Ji ího R
ky, CSc., obor bezpe nost práce, poddolování, geologie a geomechanika, není realizovatelná.
sto Horní Slavkov proto navrhuje sousední ást pozemku p. . 1967/19 v k.ú. Horní Slavkov v .
pozemk , které í zm na . 2 ÚP Horní Slavkov, do plochy výroby pr myslové (VP). M sto má dal í
investory, kte í mají zájem roz it stávající výrobní plochy pro výrobu kovových konstrukcí, kotl , t les
a kontejner , výrobu stroj a za ízení pro granulometrické t íd ní sypkých materiál , výrobu tlakových
za ízení pro chemický, energetický, teplárenský a elezni ní pr mysl apod. Tento ucelený komplex
vymezený pro výrobu p isp je k rozvoji podnikatelských aktivit, umo ní zvý ení zam stnanosti
vytvo ením pracovních míst p ímo v Horním Slavkov a zamezí tak odchodu obyvatel z m sta. Tím
budou vytvo eny podmínky pro zmírn ní nep íznivého demografického vývoje, kdy se podle statistických
údaj v letech mezi s ítáním obyvatel 2001 a 2011 sní il po et obyvatel o 4,8% (v absolutním vyjád ení
o 288 obyvatel) a v následujících 6 letech v období 2011 a 2017 do lo k poklesu po tu obyvatel o
dal ích 3,7% (v absolutním vyjád ení o 209 obyvatel). Roz ením výrobní plochy dojde zárove k
zacelení stávající proluky mezi jednotlivými výrobními areály. Pozemky jsou vhodné pro rozvoj m sta,
nebo le í u páte ní komunikace a zárove na hranici pozemk jsou dostupné ve keré in enýrské sít . Jde
o ve ejný zájem vytvo ení pracovních p íle itostí a podmínek pro podnikání. V rámci udr itelného
rozvoje území bude posílen ekonomický a sociální pilí . Krajský ú ad na základ vý e uvedeného
od vodn ní záboru lokality s vymezením lokality souhlasí. Lokalita je vymezena v souladu se zásadami
plo né ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o ochran ZPF.
Lokalita . 175Z
Jedná se o zábor 0,1 ha zem lské p dy za azené do III. t ídy ochrany pro funkci plochy bydlení
vesnického (BV). Jedná se o nový rozvojový zám r m sta, který je ji v projektové p íprav a nov
navr ená plochy í po adavek Dopravního inspektorátu P R. Ten stanovil, e na severní stran plochy
bydlení musí být vymezen pruh chodníku soub
s komunikací. O tento pruh budou zmen eny budoucí
parcely pro výstavbu v plo e BV, proto m sto navrhuje roz ení plochy bydlení na její ji ní stran o
stejn iroký pruh. Tím budou umo ny dostate né prostorové podmínky pro umíst ní budoucích
rodinných dom , jejich p íslu enství a zahrad. Roz ení plochy BV bude na ásti p.p. . 2264/2 a 2252/81
v k.ú. Horní Slavkov. Na p ípravu plochy pro umíst ní rodinných dom ji byly vynalo eny finan ní
prost edky z ve ejného rozpo tu m sta Horní Slavkov. Oba dva pozemky jsou v roz ované ásti
za azeny do III. t ídy ochrany ZPF (BPEJ 83424), kdy se jedná p evá
o p dy vyzna ující se
pr
rnou produk ní schopností, které je mo né vyu ití v územním plánování pro výstavbu a jiné
nezem lské vyu ití. Krajský ú ad s vymezením lokality na základ vý e uvedeného od vodn ní
souhlasí za p edpokladu, e lokalita bude ádn za azena a od vodn na v návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní
Slavkov.
sto Horní Slavkov navrhuje ke kompenzaci navrhovaného záboru ZPF ve shora uvedených lokalitách
jako protihodnotu stávající pozemky v ulici Le nická (p.p. . 857, 889, 831/5, 865/6, 965/5, 1007/2, 986/1
a 986/27 v k.ú. Horní Slavkov), jejich rozloha iní cca 6 ha (viz p íloha .2). Jedná se o pozemky dle
stávajícího územního plánu v plo e bydlení vesnickém (BV), které jsou k jakékoliv výstavb nevhodné a
dlouhodob nevyu ívané. Krajský ú ad k navrácení t chto pozemk nemá ádné p ipomínky. V ostatních
ástech i nadále platí stanovisko krajského ú adu vydaného pod .j. 2497/ZZ/18 ze dne 11.06.2018.
Upozorn ní: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF se vydává podle ásti IV. Zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu. V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení
na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na
ZPF a znovu po ádat krajský ú ad o dopln ní stanoviska.
v z. Mgr. Andrea Krýzlová
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem lství
Ø Lokalita ozna ená 37Z bude z návrhu zm ny ÚP vypu na. U ostatních lokalit záboru ZPF
etn dodate
po adované lokality 175Z bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17
.j. SPU 533362/2016 ze dne 18.10.2016, vy izuje Ahlam El Shihabyová
Stanovisko ke spole nému jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, jako v cn a místn p íslu ný
správní ú ad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu
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a o zm
n kterých souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových ú adech a o zm
zákona . 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah
kp
a jinému zem lskému majetku, ve zn ní pozd ích p edpis , sd luje následující:
V katastrálním území Horní Slavkov ji byly ukon eny komplexní pozemkové úpravy a jejich výsledky
ji byly zavedeny do katastru nemovitostí.
Nadále platí na e stanovisko .j. SPU 117638/2014 ze dne 21.3.2014.
Ke spole nému jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov nemáme ádné dal í
ipomínky ani námitky.
Ø Bez p ipomínek a námitek.
Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky, RP Správa CHKO Slavkovský les
Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázn
.j. SR/0135/SL/2014 10 ze dne 18.10.2016, vy izuje Jitka Bauerová
Zm na . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Dne 19. 8. 2016 jsme od Vás obdr eli Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov. Zm na . 1
obsahuje 63 díl ích zm n ÚP v k. ú. Horní Slavkov, k.ú. Le nice, k.ú. Le ni ka, k.ú. Bo any, k.ú. Kfely
a dal í zm ny v textové ásti územního plánu a úsek cyklotras.
Agentura ochrany p írody a krajiny R regionální pracovi
Správa CHKO Slavkovský les (dále jen
Agentura) jako v cn a místn p íslu ný orgán ochrany p írody a krajiny, který vykonává tuto ochranu,
mimo jiné spoluú astí v procesu územního plánování a stavebního ízení dle § 2, odst. 2, a) a písm. g)
zákona . 114/92 Sb., O ochran p írody a krajiny (dále jen zákon ) a podle § 12, odst. 1 zákona k
edlo enému dokumentu sd luje, e k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov má tyto
námitky a p ipomínky:
(Pro v í p ehlednost na ich p ipomínek a po adavk je v dy uvedena ást Textové zprávy Zm ny . 1
ÚP kurzívou.)
ke zm
. I/1b - ásti pozemk p. . 2712/1 a 2741/2, k.ú. Horní Slavkov zm na z ploch zem lských
(TTP) na plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
po adujeme zru it zm nu vyu ití plochy na p.p. . 2741/2, k.ú. Horní Slavkov
Od vodn ní : pozemek parc. . 2741/2 v k.ú. Horní Slavkov je sou ástí místního biocentra . 12.
Zm na vyu ití na zahrádká skou kolonii je v rozporu s funkcí biocentra.
Ø Zm na v rozsahu pozemku p. . 2741/2 v k.ú. Horní Slavkov bude z návrhu zm ny ÚP
vypu na.
ke zm
. I/1c - echny plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) jsou dot eny zm nou regulativu:
zastavitelná plocha chatek zvý ena na 35 m2 z p vodních 25 m2, a maximální zastav ní pozemku zvý eno
na 20% z p vodních 10%, ozelen ní sní eno na 80 % z p vodních 90%.
po adujeme omezit zm nu regulativu pouze na stávající plochy RZ. Na nové plochy se zm nou
vyu ití RZ, které budou rozli eny kódem se bude vztahovat sou asný regulativ 25 m2, maximální
zastav ní pozemku 10%, ozelen ní 90%.
Od vodn ní : zvý ení zastav né plochy se objekty m ní z obslu ných chatek v zahrádká ské kolonii na
objekty pro bydlení a tím vzniká nový sídelní útvar, co je v rozporu se základními ochrannými
podmínkami CHKO, v území p vodn ur eném pro drobnou zem lskou innost.
Ø Po adavek bude v návrhu zm ny ÚP respektován: nové parametry intenzity vyu ití ploch budou
umo ny pouze u stávajících ploch RZ, nov navrhované plochy RZ budou mít dosavadní
parametry intenzity vyu ití.
ke zm
. I/2c - pozemky p. . 139/2, 141/2, 141/3 a 141/4, k.ú. Horní Slavkov zm na z ploch
rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení vesnického (BV)
po adujeme p.p. . 139/2 k.ú. Horní Slavkov zm nou za adit do vyu ití plochy sídelní zele .
Od vodn ní : Na pozemku parc. . 139/2, k.ú. Horní Slavkov je hodnotná alej vzrostlých strom . Tato
alej je významným krajinotvorným prvkem jako cenná plocha porost sídelních útvar .
Ø Pozemek p. . 139/2 v k.ú. Horní Slavkov bude z návrhu zm ny ÚP vypu n.
ke zm
. I/3a - pozemky p. . 452/3, 452/5, 462/2 a 462/5, k.ú. Le nice zm na z plochy zem
(TTP a orná p da) na plochu bydlení vesnického (BV)
po adujeme zachovat p vodní vyu ití pozemk
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lské

Od vodn ní : navr ené plochy le í mimo zastav né a zastavitelné území obce Le nice, ve volné krajin .
Zastav né i zastavitelné území má mnoho nezastav ných ploch ur ených k výstavb . Jde o roz ování
zástavby do volné krajiny p i nevyu ití ploch k tomu ur ených.
Ø Plocha I/3b bude z návrhu zm ny ÚP vypu na
ke zm
. I/4a - pozemek p. . 2135/1, k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy zem lské (TTP) na plochu
bydlení vesnického (BV)
po adujeme zmen it plochu ur enou k výstavb BV na úrove severní linie ulice Spojovací. To
znamená, e ást pozemku 2135/1, která sousedí s p.p. . 2135/7, 2135/6 a cca 2/3 p.p. . 2135/8
bude nezastavitelná.
Od vodn ní : rozvojová plocha je navr ená mimo zastav né a zastavitelné území m sta do volné krajiny,
která tvo í pohledový a funk ní p ed l mezi obytnou ástí a v znicí ve svahu vrchu Smr ina. Severní ást
pozemku p. . 2135/1 le í v pohledov exponovaném území viditelných i z dálkových pohled . Pro
udr ení estetické a funk ní hodnoty tohoto p ed lu a zachování krajinného rázu území Horního Slavkova
je nutné severní ást pozemku zahrnout do ploch bez zástavby (sídelní nebo soukromá zele ).
Ø Plocha navr ená pro vyu ití BV bude z návrhu zm ny ÚP vypu na na základ po adavku
Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru ivotního prost edí a zem lství (viz lokalita
ozn. 37Z).
ke zm
. I/4b - ást pozemku p. . 2076/5, k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy dopravní infrastruktury
(DI) na plochu bydlení vesnického (BV)
po adujeme zachovat liniovou zele podél komunikace, tzn. ást pozemku za adit do vyu ití
ploch bez zástavby (sídelní zele )
Od vodn ní : Na pozemku parc. . 2076/5, k.ú. Horní Slavkov podél komunikace je hodnotná alej
vzrostlých strom . Tato alej je významným krajinotvorným prvkem jako cenná plocha porost sídelních
útvar .
Ø Zm na vyu ití pozemku nemá vliv na zachování aleje (ani v p ípad zachování sou asného
vyu ití - DI). Plocha I/4b bude z návrhu zm ny ÚP vypu na nebo je ena ve vydané zm
. 2 ÚP.
ke zm
. I/5a - ásti pozemk p. . 1967/19, 1967/20, 1967/23, 1967/24, 2016/4, k.ú. Horní Slavkov
zm na z plochy zem lské (TTP) na plochy výroby pr myslové (VP)
po adujeme zachovat pozemky p. . 2016/4, 1967/24, 1967/23, k.ú. Horní Slavkov ve stávající
funkci vyu ití ploch a novou rozvojovou plochu VP rozli it kódem s regulativem omezujícím
vý ku max. 8 m v nejvy ím bod stavby.
Od vodn ní : Vý e uvedené pozemky tvo í funk ní p ed l mezi výrobními plochami a místním
biocentrem . 22. Na uvedených pozemcích je evidován výskyt zvlá
chrán ného druhu ch ástala
polního a je rky ivorodé a pozemky tvo í jejich p irozený biotop. Zastav ní uvedených pozemk by
lo silný vliv na strukturu krajiny a tím silný vliv na krajinný ráz. Vý ková regulace na zbývajících
ástích pozemk navr ených pro zm nu vyu ití plochu je z d vodu eliminace vlivu zm ny na krajinný
ráz okrajové ásti m sta.
Ø Pozemky p. . 2016/4, 1967/24 a 1967/23 v k.ú. Horní Slavkov budou z návrhu zm ny ÚP
vypu ny. Zbývající ást navr ené plochy VP bude mít uveden vý kový regulativ 8 m.
ke zm
. I/6a a zm
. I/6b - pozemky p. . 1618/1, 1618/3 a ást pozemku 1617/1, k.ú. Horní
Slavkov zm na z plochy zem lské-zahrady (PZZ) na plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
pozemky p. . 1272/3, 1272/6 a 1261/5, k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy zem lské-zahrady (PZZ) na
plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch PZZ
Od vodn ní : Vý e uvedené pozemky jsou zahradami ve volné krajin mimo zastav né a zastavitelné
území m sta bez návaznosti na zahrádká skou kolonii. Umo ní z ízení zahrádká ské kolonie by
významn naru ilo strukturu krajiny v daném území a tím by m lo silný vliv na krajinný ráz.
Ø Plochy I/6a a I/6b budou z návrhu zm ny ÚP vypu ny.
ke zm
. I/7b - ást pozemku p. . 683/4 a 683/15 k.ú. Horní Slavkov zm na regulativ plochy
ob anského vybavení sportu (OS.1) tak, aby bylo umo no provozovat cyklotrial a motokros
po adujeme zachování stávajících regulativ vyu ití plochy OS.1
Od vodn ní : v základních ochranných podmínkách CHKO je zákaz vjí t a setrvávat motorovými
vozidly mimo silnice a místní komunikace § 26 odst.1 písm. c) a po ádat motocyklové sout e § 26, odst.
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1 písm. g) zákona. Umo ní vyu ívat krajinu pro vjezd motocykl podléhá ízení o výjimce z t chto
zákaz (§ 43 zákona). Ud lení výjimky nelze p edjímat. V lokalit je evidován výskyt zvlá chrán ného
druhu ch ástala polního, jeho mo nost ru ení podléhá ízení o výjimce z § 50 odst. 2 zákona. Ud lení
výjimky nelze p edjímat.
Ø Plocha I/7b bude z návrhu zm ny ÚP vypu na v tom smyslu, e bude ponechán p vodní text
regulativu plochy OS.1.
ke zm
. I/8 - ást pozemku p. . 362/1, k.ú. Le nice zm na z plochy ostatní na plochu umo ující
komunitní kompostování, tedy na plochu výroby zem lské (VZ)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch plochy zem lské
jsou sou ástí ÚSES
nadregionálního biokoridoru . 25
Od vodn ní: navr ené plochy ke zm
a místního biocentra . 25. Jejich jakékoliv intenzivní obhospoda ování v prvcích ÚSES je nep ípustné.
Ø Plocha I/8 bude z návrhu zm ny ÚP vypu na.
ke zm
. I/10a a ke zm
. I/10b - pozemky p. . 204/4 a 653, k.ú. Le ni ka zm na z plochy ostatní
na plochu výroby zem lské (VZ) a pozemek p. . 248/4, k.ú. Le ni ka zm na z plochy ostatní na plochu
výroby zem lské (VZ)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch plochy zem lské
Od vodn ní: vý e uvedené pozemky jsou sou ástí volné krajiny mezi sídly bez návaznosti na tato sídla.
Pozemky p. . 204/4 a 653 k.ú. Le ni ka jsou sice brownfieldem, ale bez jakékoliv infastruktury a
vyu ívání. Území se za léta ne innosti stalo hodnotnou krajinou.
Ø Plochy I/10a a I/10b budou z návrhu zm ny ÚP vypu ny.
ke zm
. I/14a - pozemky p. . 150 a 1018/14, k.ú. Bo any zm na z plochy rekreace zahrádká ských
osad (RZ) na plochu bydlení specifického (BX)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch u pozemku p. . 150 k.ú. Bo any
Od vodn ní: obec Bo any má stávajícím územním plánem navr eno mnoho ploch pro výstavbu, které
nejsou vyu ity. Tyto plochy vesm s kopírují historickou zástavbu obce. Vý e uvedený pozemek nikdy
nebyl zastav n a slou il jako zem lské zázemí objekt . Zm nou vyu ití plochy na výstavbu by
znamenalo zásah do struktury krajiny bez návaznosti na sou asnou zástavbu.
Ø Pozemek p. . 150 v k.ú. Bo any bude z návrhu zm ny ÚP vypu n.
ke zm
. I/14b, I/14c, I/14c, I/14d, I/14e, I/14/f - zm na z plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
a ploch ve ejných prostranství (PV) na plochu bydlení specifického (BX)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch pozemk v k.ú. Bo any navr ených ve vý e
uvedených zm nách.
Od vodn ní: obec Bo any má stávajícím územním plánem navr eno mnoho ploch pro výstavbu, které
nejsou vyu ity. Tyto plochy vesm s kopírují historickou zástavbu obce. Vý e uvedené pozemky nikdy
nebyly zastav ny a slou ily jako zem lské zázemí objekt . Zm nou vyu ití plochy na výstavbu by
znamenalo zásah do struktury krajiny bez návaznosti na sou asn vyu ité plochy pro zástavbu. Také
proto je zm na . I/14c bezp edm tná.
Ø Plochy I/14b, I/14c, I/14c, I/14d, I/14e, I/14/f budou z návrhu zm ny ÚP vypu ny.
ke zm
. I/14g - pozemky p. . 1,3 a 1090 k.ú. Bo any zm na z plochy rekreace zahrádká ských
osad (RZ) na plochu bydlení specifického (BX)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch u pozemku p. . 1 k.ú. Bo any.
Od vodn ní: obec Bo any má stávajícím územním plánem navr eno mnoho ploch pro výstavbu, které
nejsou vyu ity. Tyto plochy vesm s kopírují historickou zástavbu obce. Vý e uvedený pozemek nikdy
nebyl zastav n a slou il jako zem lské zázemí objekt . Zm nou vyu ití plochy na výstavbu by
znamenalo zásah do struktury krajiny.
Ø Pozemek p. . 1 v k.ú. Bo any bude z návrhu zm ny ÚP vypu n.
ke zm
. I/15b - pozemky p. . 90/5, 116/1 a ást 89 k.ú. Le nice zm na z plochy zem lské (TTP)
na plochu bydlení vesnického (BV)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch u pozemk p. . 90/5, 116/1 a ásti pozemku 89
k.ú. Le nice.
Od vodn ní: navr ené plochy le í mimo zastav né a zastavitelné území obce Le nice, ve volné krajin .
Zastav né i zastavitelné území má mnoho nezastav ných ploch ur ených k výstavb . Jde o roz ování
zástavby do volné krajiny p i nevyu ití ploch k tomu ur ených.
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Ø Pozemky p. . 90/5, 116/1 a ást pozemku p. . 89 k.ú. Le nice budou z návrhu zm ny ÚP
vypu ny.
ke zm
. I/16b pozemky p. . 6, 7, 8, 657 a st.21 k.ú. Le ni ka zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen (PZ) a z ploch rekreace individuální (RI) na plochu bydlení specifického (BX)
po adujeme zachování vyu ití ploch prostranství zelen u pozemk p. . 6 a 657, k.ú. Le ni ka.
Od vodn ní: navr ené plochy jsou v sou asnosti k vyu ití jako plochy ve ejné zelen na okraji
zaniklé ásti obce Le ni ka. Zastav né a zastavitelné území má mnoho nezastav ných ploch ur ených k
výstavb . Jde o roz ování zástavby do volné krajiny p i nevyu ití ploch k tomu ur ených. Zm nou
vyu ití plochy na výstavbu by znamenalo zásah do struktury sídla pota mo krajiny.
Ø Pozemky p. . 6 a 657 v k.ú. Le ni ka budou z návrhu zm ny ÚP vypu ny.
ke zm
. I/17a - pozemek p. . 925/2 k.ú. Kfely zm na z plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na
plochu bydlení specifického (BX)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch prostranství zelen .
Od vodn ní: navr ené plochy jsou v pohledov exponované ásti sídla, v území za azeném Preventivním
hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les (Klouda 2015) v pásmu I pásmo
ísné ochrany krajinného rázu. Pro udr ení hodnoty krajinného rázu není vhodné pozemek za azovat do
ploch ur ených pro výstavbu.
Ø Plocha I/17a v k.ú. Kfely bude z návrhu zm ny ÚP vypu na.
ke zm
. I/17d - pozemky p. . 934, 98/1, 925/34 a 925/35 k.ú. Kfely zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení specifického (BX)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch prostranství zelen .
Od vodn ní: navr ené plochy jsou v pohledov exponované ásti sídla, v území za azeném Preventivním
hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les (Klouda 2015) v pásmu I pásmo p ísné ochrany
krajinného rázu. Pro udr ení hodnoty krajinného rázu není vhodné pozemek za azovat do ploch ur ených
pro výstavbu. Zastav né a zastavitelné území má mnoho nezastav ných ploch ur ených k výstavb .
Ø Plocha I/17d v k.ú. Kfely bude z návrhu zm ny ÚP vypu na.
ke zm
. I/17e - ást pozemku p. . 198/2 k.ú. Kfely - zm na z plochy ostatní na plochu bydlení
specifického (BX)
po adujeme zachování stávajícího vyu ití ploch plochy zem lské.
Od vodn ní: navr ené plochy jsou v nezastav ném a nezastavitelném území obce, v pohledov
exponované ásti sídla, v území za azeném Preventivním hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský
les (Klouda 2015) v pásmu I pásmo p ísné ochrany krajinného rázu. Pro udr ení hodnoty krajinného
rázu není vhodné pozemek za azovat do ploch ur ených pro výstavbu. Zastav né a zastavitelné území má
mnoho nezastav ných ploch ur ených k výstavb . K ostatním zm nám vyu ití ploch v Návrhu zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov nemáme námitky ani p ipomínky.
Ø Plocha I/17e v k.ú. Kfely bude z návrhu zm ny ÚP vypu na.
K ostatním zm nám vyu ití ploch v Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov nemáme námitky
ani p ipomínky.
Ing. Jind ich Horá ek, Ph. D.
editel RP Správa CHKO Slavkovský les
Na základ ádosti po izovatele o zm nu stanoviska RP Správa CHKO Slavkovský les, týkající se ploch
I/4a a I/7b, bylo dne 03.05.2018 pod .j. SR/0135/SL/2014-17doru eno nové stanovisko:
Agentura) jako v cn a místn p íslu ný orgán ochrany p írody a krajiny, který vykonává tuto ochranu,
mimo jiné spoluú astí v procesu územního plánování a stavebního ízení dle § 2, odst. 2, a) a písm. g)
zákona . 114/92 Sb., O ochran p írody a krajiny (dále jen zákon ) a podle § 12, odst. 1 zákona vydává
k p edlo enému dokumentu Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov a k ádosti po izovatele o
nové stanovisko dot eného orgánu ochrany p írody ve spojení s § 90 odst. 1 zákona a dle obsahových
nále itostí stanovených § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 225/2017 Sb., stavební zákon, toto
STANOVISKO
Dne 3.4.2018 jsme od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování (dále také
po izovatel ), jako po izovatele Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov obdr eli ádost o zm nu
stanoviska Agentury ochrany p írody a krajiny eské republiky, Regionálního pracovi Správy CHKO
Slavkovský les (dále jen Agentura ) vydaným k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov dne
18.10.2016 pod .j. SR/0135/SL/2014 10.
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V tomto stanovisku Agentura uplatnila od vodn né námitky a p ipomínky k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov. Po izovatel ádostí ze dne 3.4.2018 za ádal o nové posouzení návrhu
zm ny ÚP s od vodn ním navrhovaného
ení. Po izovatel ádá o p ehodnocení následujících dvou
bod stanoviska ze dne 18.10.2016 s .j. SR/0135/SL/2014 10:
1. Rozvojová plocha I/4a (pozemek p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov) ur ená ke zm
na plochu
bydlení vesnického typu (BV).
Agentura po adovala zmen it plochu I/4a (pozemek p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov) ur enou ke
zm
na plochu bydlení vesnického typu (BV) na úrove severní linie ulice Spojovací. Tj. ást
pozemku p. . 2135/1, která sousedí s p.p. . 2135/7, 2135/6 a cca 2/3 p.p. . 2135/8 bude
nezastavitelná. - Po izovatel k tomuto po adavku uvedl, e pozemky p. . 2135/6, 2135/7 a 2135/8
v k.ú. Horní Slavkov nejsou p edm tem projednávaného návrhu zm ny ÚP. Tyto uvedené
pozemky jsou v platném Územním plánu Horní Slavkov, který nabyl ú innosti dne 15.07.2011,
vymezeny v zastavitelné plo e bydlení vesnického (BV) a stanovisko nem e sm ovat do ploch,
které nejsou eny návrhem zm ny ÚP.
- Po izovatel po konzultaci se zástupci m sta Horní Slavkov po aduje v návrhu zm ny ÚP
ponechat celou plochu pro bydlení vesnické (BV) v rozsahu pozemku p. . 2135/1 v k.ú. Horní
Slavkov a v tomto smyslu zm nit stanovisko.
Agentura nesouhlasí s návrhem po izovatele a po aduje v souladu s d íve uplatn ným stanoviskem
vylou it ást p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov z rozvojové plochy pro bydlení vesnické (BV) a
ponechat ji nap . jako zele , p ípadn v této ásti nastavit specifický regulativ bez výstavby
nadzemních staveb.
Od vodn ní:
Agentura uvádí, e od vodn ní po adavku na áste nou redukci návrhu sm ovalo a stále sm uje
výhradn k parcele p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov, která je
ena Zm nou . 1 ÚP Horní Slavkov.
Pozemky p. . 2135/6, 2135/7 a 2135/8 v k.ú. Horní Slavkov jsou zmín ny pouze popisn pro jasné
definování po adavku Agentury na rozsah redukce zastavitelnosti vrcholové elevace dot eného území
parcely p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov a není po adována zm na na parcelách p. . 2135/6, 2135/7
a 2135/8 v k.ú. Horní Slavkov.
Agentura od vodnila sv j po adavek na redukci zastavitelnosti p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov
následovn : Rozvojová plocha je navr ená mimo zastav né a zastavitelné území m sta do volné krajiny,
která tvo í pohledový a funk ní p ed l mezi obytnou ástí a v znicí ve svahu vrchu Smr ina. Severní ást
pozemku p. . 2135/1 le í v pohledov exponovaném území viditelných i z dálkových pohled . Pro udr ení
estetické a funk ní hodnoty tohoto p ed lu a zachování krajinného rázu území Horního Slavkova je nutné
severní ást pozemku zahrnout do ploch bez zástavby (sídelní nebo soukromá zele )
Tento po adavek vychází ze zákonného po adavku na ochranu krajinného rázu dle § 12 zákona .
114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny ve zn ní pozd ích p edpis a zm n (dále jen zákon ).
Agentura v rámci hodnocení koncepcí a zám
(staveb) hodnotí potenciální vliv na chrán ný krajinný
ráz s vyu itím odborného dokumentu - Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les
(Klouda; akt. 2015; dále jen Preventivní hodnocení ). Preventivní hodnocení stanovuje limity
a srovnávací roviny ochrany krajinného rázu. Preventivní hodnocení krajinného rázu má právní váhu
znaleckého posudku dle § 56 zákona . 500/2004 Sb., správní ád a je odborným podkladem platného
Plánu pé e o CHKO Slavkovský les a je jeho sou ástí jako to závazný podklad pro správní innost
Agentury.
Dle Preventivního hodnocení je dot ené území v Oblasti krajinného rázu H Hornoslavkovsko, Míst
krajinného rázu Horní Slavkov okolí, kde je pásmo ochrany definováno Preventivním hodnocením pod
kat. III b ná ochrana krajinného rázu.
Pro území za azená do pásma b né ochrany krajinného rázu jsou stanoveny následující podmínky:
1)
sledn chránit pohledov exponované partie území, p edev ím terénní hrany údolí
horizonty i prostorové dominanty (elevace)

lesnaté

2) Vylou it zám ry s potenciálem citelného sní ení estetických hodnot, významného zásahu
do prostorových vztah a celkového naru ení koloritu území daného konfigurací terénu a jeho
dlouhodobým hospodá ským vyu itím
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3) Zabránit vzniku nových (um lých) krajinných dominant; nesni ovat stávající pozici dominant
edev ím kulturn -historického významu
4) Novou výstavbu realizovat v historicky konstituovaném plo ném rozsahu sídel, vylou it novou
obytnou výstavbu mimo jejich zastav ná území
5) Dodr ováním stavebních zvyklostí venkovské zástavby kultivovat urbanistický výraz sídel i tento
výraz obnovovat
6) Realizovat opat ení ke sní ení stávajících negativních znak
echodových partiích sídel, likvidace zchátralých stavebních celk

i disturbancí v území
i zasa ených ploch

ozelen ní

7) Podporovat vznik a údr bu krajinotvorných prvk
mezí, cest, vegeta ních doprovod
i
mok ad vedoucích k nár stu krajinné diverzity a zjemn ní plo né krajinné struktury Z uvedeného je
ejmé, e p edev ím podmínky Preventivního hodnocení pod body . 1, . 2 a . 4 mohou být
navrhovanou zm nou poru eny. Místo krajinného rázu Horní Slavkov okolí, je do kategorie . III.
ochrany krajinného rázu za azeno p edev ím pro negativní projevy sou asné hromadné obytné zástavby a
pro p ítomnost výrobních provoz . Tento stav je zapot ebí naopak zlep ovat dodr ování navr ených
limit a kultivovat dle navrhovaných kritérií uvedených pod body 6 a 7 a nikoliv p ispívat k dal ím
negativním projev m výstavby sídla do prostorov iroce vizuáln uplatnitelných míst. S ohledem na
edvídatelnost správního rozhodování je dle názoru Agentury zcela zásadní uplatnit po adavek na
regulaci výstavby ji v procesu územního plánování a nikoliv a ve fázi umis ování staveb.
Proto pro nejvy í partii parcely p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov definovanou vý e a v zákresu dle
ílohy . 1 tohoto stanoviska, Agentura nadále po aduje v souladu s d íve uplatn ným stanoviskem
vylou it tuto ást z rozvojové plochy pro bydlení vesnické (BV) a ponechat ji nap . jako zele ,
ípadn v této ásti nastavit specifický regulativ bez výstavby nadzemních staveb a vyu ití nap .
jako plochy zahrad k plochám BV. V regulované plo e parcely p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov (plocha
I/4a) i nadále z stává dostate ný prostor (cca 2,5 ha) pro rozvoj bydlení.
Ø Plocha I/4a na pozemku p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov bude z návrhu zm ny ÚP vypu na
na základ po adavku Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru ivotního prost edí a
zem lství (viz lokalita ozn. 37Z).
2. Zm na regulativ plochy I/7b ( ást pozemku p. . 683/4 a 683/15 v k.ú. Horní Slavkov) - plochy
ob anského vybavení sportu (OS.1) tak, aby bylo umo no provozovat cyklotrial a motokros.
- Po izovatel po konzultaci se zástupci m sta Horní Slavkov trvá na zm
regulativu plochy
ob anského vybavení sportu (OS.1).
Agentura nesouhlasí s návrhem po izovatele a nadále po aduje v souladu se svým d íve
uplatn ným stanoviskem zachovat stávající regulativy vyu ití plochy OS.1 tak, aby bylo umo no
provozovat pouze cyklotrial.
Od vodn ní:
Dle zákonných ochranných podmínek CHKO (na celém jejím území bez rozdílu) je zakázáno vjí t
a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona. Dále
je p ímo zakázáno na celém území CHKO po ádat motocyklové sout e dle § 26, odst. 1 písm. g) zákona.
ímo v návaznosti na lokalitu je dále evidován výskyt zvlá chrán ného druhu ivo icha ch ástala
polního (Crex crex) jen je chrán n zákonem dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona proti ru ení a zasahování do
jeho biotopu. Agentura neud lí souhlas s takovým vyu itím území, který je v p ímém rozporu s
kolika zákonnými ustanoveními, by zákon p ipou tí té vedení ízení o výjimkách z takových
zákaz .
Agentura nesdílí názor v od vodn ní po izovatele, e: konkrétní zám ry se pak
í v následném
územním ízení a nejsou p edm tem návrhu zm ny ÚP Pokud je regulativ v plo e vymezen tak úzce, e
ipou tí pouze dv varianty (cyklolotrial nebo motokros, p em je p idáván regulativ pouze pro jeden
zakázaný zám r) budoucího zám ru, není mo né takový regulativ odsouhlasit v po izované zm
dot eným orgánem. Je z ejmé, e sou asný limit, který je Agenturou nerozporován (cyklotrial) má být
roz en o jediný limit, který je v p ímém rozporu s n kolika zákonnými ustanoveními, co je
nep ípustné.
Dále Agentura uvádí, e navrhovaná zm na regulativu podléhá procesu zji ovacího ízení dle zákona .
100/2001 Sb. o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon (zákon o
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posuzování vliv na ivotní prost edí), ve zn ní posledních zm n. Dle p ílohy . 1 k tomuto zákonu
podléhají (zám r pod polo kou . 111) Stálé trat pro závod ní a testování motorových vozidel s délkou
od stanoveného limitu 2 km zji ovacímu ízení EIA. Pop ípad se zm nou limitu m e jednat o zám r
za aditelný pod polo ky . 116 (Rekrea ní a sportovní areály vn sídelních oblastí na plo e od
stanoveného limitu 1 ha a ubytovací za ízení vn sídelních oblastí s kapacitou od stanoveného limitu 100
ek) nebo . 118 (Tematické areály na plo e od stanoveného limitu 2 ha; krematoria) p ílohy . 1
zákona o posuzování vliv na ivotní prost edí. Dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vliv na
ivotní prost edí jsou p edm tem posuzování podle tohoto zákona podlimitní zám ry, které dosáhnou
alespo 25 % p íslu né limitní hodnoty, nacházejí se ve zvlá chrán ném území nebo jeho ochranném
pásmu podle zákona o ochran p írody a krajiny a p íslu ný ú ad stanoví, e budou podléhat zji ovacímu
ízení; tyto zám ry podléhají posouzení vliv zám ru na ivotní prost edí, pokud se tak stanoví ve
zji ovacím ízení.
Pokud je v rámci koncepce, jako to nyní p edkládané zm ny územn plánovací dokumentace, stanovován
nový rámec pro budoucí povolení zám
uvedených v p íloze . 1 zákona o posuzování vliv na ivotní
prost edí, má být taková koncepce dále posouzena v rámci hodnocení SEA.
Navrhovaná zm na limitu na roz ení mo nosti motokrosu se dotýká plochy o velikosti p ibli
6 ha.
Délka sou asných tras iní p ibli
2 km. Zám r je sou ástí zvlá
chrán ného území dle zákona
(CHKO) a limity polo ek zám
pod ísly 111, 116 a 118 p ílohy . 1 zákona o posuzování vliv na
ivotní prost edí jsou napln ny bu to p ímo, p ípadn dosahují 25 % p íslu né limitní hodnoty.
Proto Agentura i nadále nesouhlasí, v souladu se svým d íve uplatn ným stanoviskem s tím, aby byl
roz en regulativ vyu ití plochy OS.1 o provozování motokrosu.
Ø V plo e I/7b bude ponecháno sou asné zn ní plochy s rozdílným zp sobem vyu ití OS.1 - dle
platného Územního plánu Horní Slavkov.
Ing. Jind ich Horá ek, Ph. D.
editel RP Správa CHKO Slavkovský les
Ministerstvo zdravotnictví eské republiky
eský inspektorát lázní a z ídel
Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2
.j. MZDR 51617/2016-2/OZD- IL-L ze dne 21.10.2016, vy izuje Mgr. T ískala
Karlovy Vary stanovisko k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Ministerstvo zdravotnictví - eský inspektorát lázní a z ídel (dále jen inspektorát ), jako dot ený orgán
podle § 37 odst. 1 zákona . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních
minerálních vod, p írodních lé ebných lázních a láze ských místech a o zm
n kterých souvisejících
zákon (láze ský zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen láze ský zákon ), k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov (dále jen zm na ÚP ) sd luje:
Lokality I/3a, I/3b, I/8, I/9, I/10a, I/10b, I/14b - h, I/15b, I/16a, I/16b a I/17a - f
ené projednávanou
zm nou ÚP se nacházejí v ochranném pásmu II. stupn II B p írodních lé ivých zdroj láze ského místa
Karlovy Vary. Z navr eného funk ního vyu ití uvedených ploch ani ze zm ny regulativ ploch rekreace
zahrádká ských osad (RZ), která je sou ástí díl í zm ny I/1c, nevyplývá p ímá mo nost negativního
ovlivn ní vlastností p írodních lé ivých zdroj ve smyslu § 23 odst. 3 láze ského zákona a ustanovení
usnesení vlády . 257 ze dne 20. 7. 1966, ve zn ní následných právních p edpis , kterým byla stanovena
ochranná pásma p írodních lé ivých zdroj láze ského místa Karlovy Vary a v návaznosti na místní
geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná opat ení.
Na základ vý e uvedeného neuplat uje inspektorát z hlediska ochrany p írodních lé ivých zdroj
k návrhu projednávané zm ny ÚP ádné po adavky.
Mgr. Zden k T ískala
vedoucí odd lení OZD/2
Ø Souhlasné stanovisko, bez po adavk .
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
.j. KHSKV 10513/2016/HOK/Nov ze dne 20.10.2016, vy izuje Ing. Novotná
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Horní Slavkov, Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
závazné stanovisko
ke spole nému jednání
Na základ oznámení po izovatele M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání spole ného jednání o Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Horní Slavkov, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
(dále jen KHS KK ) p edm tný návrh.
Po posouzení z hlediska po adavk v oblasti ochrany ve ejného zdraví vydává KHS KK, jako dot ený
orgán ve smyslu § 77 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon ), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis ,
toto závazné stanovisko:
S Návrhem Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov se nesouhlasí.
Od vodn ní:
Dne 19.8.2016 bylo na KHS KK doru eno oznámení po izovatele M stského ú adu Sokolov, odbor
stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání spole ného jednání
o Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu horní Slavkov, který zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka v srpnu
2016 a které se konalo dne 21.9.2016 v zasedací místnosti MÚ Horní Slavkov.
i tomto jednání bylo zji no, e na e po adavky, které jsme uplat ovali k zadání Zm ny . 1 Územního
plánu Horní Slavkov v na em stanovisku dne 8.4.2014 .j. KHSKV 2287/2014/HOK/Nov nebyly v bec
respektovány a do návrhu zapracovány.
Jedná se zejména o:
- I/4a pozemek p. . 2135/1 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy zem lské (TTP) na plochy bydlení
vesnického (BV) a I/4b ást pozemku p. . 2076/5 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy dopravní
infrastruktury (DI) na plochy bydlení vesnického (BV). P edm tné plochy jsou situovány do t sné
blízkosti v znice a zejména s ohledem na p edkládané vymezení nových zastavitelných ploch viz
I/5a, I/5b a I/5c, ásti pozemk p. .1967/19, 1967/20,1967/23,1967/24,2016/4,2076/1 a 2076/5 k.ú.
Horní Slavkov, v e v návrhu jako zm na z plochy zem lské (TTP) na plochy výroby pr myslové
(VP), kdy by se tyto plochy dostaly do neslu itelného rozporu s ochranou ve ejného zdraví v oblasti
hluku a p ípadn pra nosti (§ 30 odst. 1 a zejména § 77 odst. 2 zákona ve spojení s ustanovením § 12
na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, v
platném zn ní)
- I/12 pozemky p. . 1060/1, 1034/1 a 1034/4 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy bydlení vesnického
(BV) na plochy smí ené výrobní (VS). V zadání Zm ny . 1 byla prezentována zm na na plochy
výroby drobné a emeslné (VD), sou asný stav navrhuje vyu ití je
roz it o p ípustnou
pr myslovou výrobu. Vzhledem k tomu, e nov navrhované plochy jsou umíst ny pom rn blízko
stávajících chrán ných obytných objekt (zástavba vesnického typu), je nutné znovu zvá it umíst ní
ploch v této lokalit , p ípadn navrhnout plochy zelen , které by odstínily mo né p ekra ování
hygienických limit hluku (§ 30 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 12 na ízení vlády .
272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, v platném zn ní)
- I/29a st.p. . 1385 a ásti pozemku p. . 1771/9 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy smí ené výrobní
(VS) na plochy smí ené specifické (SX) v etn definice regulativ pro nový typ plochy (SX) a I/29b
ást pozemku p. . 1771/1 k.ú. Horní Slavkov zm na z plochy smí ené výrobní (VS) na plochy
dopravní infrastruktury (DI). Z definice plochy smí ené specifické (SX) vyplývá, e plochy budou
ur eny pro slu by, administrativu, ve ejné stravování a ubytování, p ípustné pak budou stavby pro
du a výzkum, zdravotnictví, sociální pé i, archivy, sklady, komunikace, parkovi , dopl kové
vybavení a drobný mobiliá . Proto e se jedná se o plochy v t sném kontaktu s pr myslovým areálem
(z na ich dostupných podklad je z ejmé, e okolní plochy a budovy jsou rozhodnutím M stského
adu v Horním Slavkov , odbor stavební ú ad ur eny k likvidaci plast , autovrak v etn
odstavných ploch, elektroodpadu, výkupnu barevných kov , autodílnu, sklad obrazovek a
akumulátor ), není mo né vydat souhlasné závazné stanovisko, zejména z pohledu p ekra ování
hygienických limit hluku z výrobního areálu a dopravy v etn p ípadné pra nosti (§ 30 odst. 1
zákona ve spojení s ustanovením § 12 na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací, v platném zn ní).
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KHS KK p ezkoumala d vodnost tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a spole né jednání
dot ených orgán a dosp la k záv ru, e v c nevyhovuje po adavk m p edpis v oblasti ochrany
ve ejného zdraví.
Ing. Edita Novotná
vedou odd lení hygieny obecné a komunální Sokolov
Ø Vyhodnocení stanoviska KHS KK je uvedeno ní e v jeho zm .
Na základ dodate ného jednání mezi po izovatelem a Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech byla dot eným orgánem doru ena dne 20.03.2017 .j. KHSKV
2307/2017/HOK/Nov zm na p vodního stanoviska:
Horní Slavkov, Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov závazné stanovisko ke zm
ásti ji vydaného nesouhlasného závazného stanoviska
Na základ ádosti po izovatele M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o zm nu ásti závazného stanoviska k Návrhu Zm ny . 1 Územního
plánu Horní Slavkov, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech (dále jen KHS KK ) p edm tný návrh.
Po posouzení z hlediska po adavk v oblasti ochrany ve ejného zdraví vydává KHS KK, jako dot ený
orgán ve smyslu § 77 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon ), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis ,
toto závazné stanovisko:
S Návrhem Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov se souhlasí.
Od vodn ní:
Dne 6.3.2017 byla na KHS KK doru ena ádost M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního
plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o zm nu ásti nesouhlasného závazného stanoviska
vydaného dne 20.10.2016 pod .j. KHSKV 10513/2016/HOK/Nov k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Horní Slavkov (dále jen Návrh ÚP ), který zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka v srpnu 2016.
KHS KK vyslovila ve vý e uvedeném stanovisku nesouhlas s vymezením lokalit I/4a a I/4b proto, e
edm tné plochy byly situovány do t sné blízkosti v znice a zejména nových zastavitelných ploch I/5a,
I/5b a I/5c. Tyto plochy by se tak dostaly do neslu itelného rozporu s ochranou ve ejného zdraví v oblasti
hluku a p ípadné pra nosti. Po izovatel proto p edlo il nový návrh vymezení lokality I/4a, který spo ívá
ve zmen ení plochy pro bydlení venkovské (BV) a naopak navr ení plochy ve ejných prostranství zelen
(PZ) tak, aby územn plánovací dokumentací byly zaji ny podmínky pro odclon ní plochy umo ující
trvalé bydlení od stávajících i nov navrhovaných výrobních ploch. Hranice plochy BV a PZ na pozemku
p. . 2135/1 bude navazovat na hranici mezi sousedními pozemky p. . 2135/9 a 2135/17 viz p íloha
návrhu. Lokalita I/4b bude z Návrhu ÚP vypu na z d vodu jiného urbanistického
ení, které je
edm tem projednávané Zm ny . 2 zmín ného územního plánu. Proto po izovatel nepo aduje zm nu
ásti stanoviska týkající se lokality I/4b.
Ø Plocha I/4a na pozemku p. . 2135/1 v k.ú. Horní Slavkov bude z návrhu zm ny ÚP vypu na
na základ po adavku Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru ivotního prost edí a
zem lství (viz lokalita ozn. 37Z). Plocha I/4b bude z návrhu zm ny ÚP vypu na (je
ena
ve vydané zm
. 2 ÚP).
Dále jsme v uvedeném stanovisku po adovali zvá ení umíst ní ploch smí ených výrobních (VS)
v lokalit I/12. Po izovatel k tomuto uvádí, e sou ástí pokyn pro úpravu Návrhu ÚP bude i po adavek
na vymezení lokality I/12 do plochy výroby drobné a emeslné (VD) tak, jak je uvedeno v zadání
schváleném zastupitelstvem m sta Horní Slavkov.
Ø Plocha I/12 bude vymezena v souladu se zadáním do plochy výroby drobné a emeslné VD.
Ostatní ásti na eho závazného stanoviska (plochy zm n 29a, 29b) po izovatel respektuje a bude se jimi
v dal ích fázích po izování ídit.
Ø Plochy I/29a a I/29b budou z návrhu zm ny ÚP vypu ny.
KHS KK p ezkoumala podanou ádost v návaznosti na písemný materiál s ní p edlo ený a dosp la
k záv ru, e v c vyhovuje po adavk m p edpis v oblasti ochrany ve ejného zdraví. Za tohoto stavu v ci
bylo ádosti vyhov no, a proto vydáváme toto souhlasné stanovisko.
Ing. Edita Novotná
vedou odd lení hygieny obecné a komunální Sokolov
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Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
.j. 1036/KR/2016 ze dne 20.10.2016, vy izuje Mgr. Strnadová
Stanovisko ke Zm
. 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu (dále jen
krajský ú ad ) obdr el dne 19. 8. 2016 oznámení M stského ú adu Sokolov, odboru stavební a územního
plánování o spole ném jednání o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov, spole
s výzvou
k uplatn ní stanoviska.
které z navrhovaných zm n se nacházejí na území m stské památkové zóny M sta Horní Slavkov,
prohlá ené Vyhlá kou Ministerstva kultury . 476/1992 Sb., o prohlá ení historických jader vybraných
st za památkové zóny. Na základ § 3 Vyhlá ky Ministerstva kultury R . 476/1992 Sb., ze dne 10. 9.
1992 o prohlá ení území historických jader vybraných m st za památkové zóny se pro zabezpe ení
ochrany a pé e o památkovou hodnotu zóny, kterou tvo í zejména význam daného území pro historickou,
kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostor a vn í i vnit ní obraz sídla, se
stanoví mimo jiné tyto podmínky:
b) p i p íprav program rozvoje m st a p i po izování územn plánovací dokumentace je t eba
respektovat památkovou hodnotu zóny, c) vyu ití jednotlivých objekt a prostor musí odpovídat jejich
kapacit a technickým mo nostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny.
Na území památkové zóny se nacházejí nemovité kulturní památky, z nich n které, jak je uvedeno ní e,
jsou navrhovanými zm nami p ímo dot eny (seznam kulturních památek je k dispozici na webových
stránkách Národního památkového ústavu http://www.pamatkovykatalog.cz/). Celé
ené území je té
nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o státní památkové pé ) i ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochran archeologického d dictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod .
99/2000, ke které eská republika p istoupila v roce 2000 a tím p ijala
odpov dnost za ochranu archeologického d dictví.
Podkladem pro stanovisko krajského ú adu jsou návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov,
výsledky spole ného projednání návrhu zm ny územního plánu, záv ry obhlídky daného území dne 21. 9.
2016 a 7. 10. 2016, mapa stabilního katastru (http://archivnimapy.cuzk.cz/coc/2148-1/2148-1006_index.html.) a vyjád ení Národního památkového ústavu, územního odborného pracovi v Lokti
(dále jen NPÚ v Lokti ) j. NPÚ 342/73744/2016 ze dne 11. 10. 2016.
Na základ shromá ných podklad a znalostí p edm tného území uplat uje krajský ú ad dle ust. § 11
odst. 3 zákona o státní památkové pé i jako dot ený orgán státní památkové pé e p íslu ný dle ust. § 28
odst. 2 písm. c) zákona o státní památkové pé i následující po adavky a p ipomínky k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov.
Obecný po adavek:
Po adujeme doplnit do textové ásti návrhu, e celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona o státní památkové pé i (§ 22). Tato skute nost je obsa ena v územn analytických
podkladech. Upozor ujeme na povinnost vyplývající z § 22 odst. 2 zákona o státní památkové pé i.
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci ji od doby
ípravy stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umo nit jemu nebo oprávn né
organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická
osoba nebo fyzická osoba, p i jejím podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu,
hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace
provád jící archeologický výzkum. Obdobn se postupuje, má-li se na takovém území provád t jiná
innost, kterou by mohlo být ohro eno provád ní archeologických výzkum ) a dále té na obecná
ustanovení Úmluvy o ochran archeologického d dictví Evropy (viz. Sbírka mezinárodních smluv .
99/2000 Sb.m.s.).
Od vodn ní:
Intravilány historických sídel jakým je i území m sta Horní Slavkov lze obecn pova ovat za území
s pozitivn prokázaným výskytem archeologických nález . Ale i v místech, kde jsou takové nálezy mén
pravd podobné, je nutno vykonávat archeologickou památkovou pé i, která by zamezila ni ení
ojedin lých archeologických nález . Zjistit, e území je bez archeologických nález , m e pouze
odborný archeologický výzkum a nikoliv prohlá ení stavebníka nebo stavební innost. Tento výklad
pojmu území s archeologickými nálezy je v souladu s pot ebami ochrany archeologického d dictví jako
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základního prvku poznávání minulosti celého lidstva, tak jak je uvedeno v Úmluv o ochran
archeologického d dictví Evropy (viz. Sbírka mezinárodních smluv . 99/2000 Sb.m.s.).
Dále odkazujeme na ust. § 11 odst. 1 Vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
v platném zn ní, ve kterém je mj. uvedeno, e podkladem pro zadání územního plánu jsou územn
analytické podklady. Obsah územn analytických podklad vymezený v ust. § 4 odst. 2 cit. Vyhlá ky je
stanoven v ásti A p ílohy . 1 k této vyhlá ce, kde je mezi sledovanými jevy uvedeno i území
s archeologickými nálezy ( ádek . 16).
ené území je i v t chto podkladech kategorizováno na území s
archeologickými nálezy I. IV.
Dále doporu ujeme pro p ehlednost výkresy Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov doplnit o zákres
hranic m stské památkové zóny Horní Slavkov.
Ø Text návrhu zm ny ÚP bude dopln n o informaci, e celé zájmové území je územím
s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové pé i (§ 22).
Ø Do p íslu ného výkresu návrhu zm ny ÚP bude dopln na hranice m stské památkové zóny
Horní Slavkov.
Stanoviska k jednotlivým návrh m zm n:
I/15a ást pozemk p. . 4023/15 a 4023/36 k. ú. Horní Slavkov zm na plochy dopravní infrastruktury
na plochu smí enou obytnou vesnického typu
Zm na plochy s parcelou . 4023/15 k. ú. Horní Slavkov je z hlediska státní památkové pé e nep ípustná.
Od vodn ní:
Parcela p edstavuje a i v minulosti p edstavovala jednu z p ístupových cest k objekt m v ulici Dolní
íkopy. Jsme toho názoru, e tato parcela by i nadále m la slou it svému ú elu a nem la by spadat do
kategorie plochy smí ené obytné vesnického typu, která umo uje plochy vyu ívat pro nízkopodla ní
bydlení v rodinných domech s dopl kovými slu bami jako maloobchod, slu by, ve ejné stravování
a ubytování i kultura.
Ke zm
vyu ití plochy na parcele . 4023/36 k. ú. Horní Slavkov nemáme námitek.
Parcela je z hlediska státní památkové pé e v principu zastavitelná, av ak s ohledem na slo itou
urbanistickou situaci lokality upozor ujeme na zákonem o státní památkové pé i stanovenou povinnost
vy ádat si závazné stanovisko orgánu památkové pé e ji k zamý lené stavb a poté spln ní p ípadných
podmínek na architektonickou podobu nového objektu konzultovat v pr hu zpracování zám ru s NPÚ
v Lokti (viz. ust. § 14 odst. 2 a 7 zákona o státní památkové pé i).
Ø Na základ zm ny stanoviska zn. 1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 byl vydán souhlas
se zapracováním této plochy do návrhu zm ny ÚP.
I/20 pozemky p. . 487/5, 487/10, 487/11, 487/12 a ásti 89, 90 a 102* k. ú. Horní Slavkov zm na
z plochy ve ejných prostranství zelen na plochu smí enou obytnou vesnického typu
Ke zm
vyu ití ploch nemáme námitek.
Nová výstavba má vniknout v p ímé vazb na historické centrum. Z hlediska m stského interiéru
a dálkových pohled se jedná o pom rn pohledov exponovanou plochu na území m stské památkové
zóny. Architektonická podoba nových objekt mezi kolním nám stím a nám stím Republiky by tak
la být ena v kontextu daného prost edí. S ohledem na slo itou urbanistickou situaci lokality je nutné
architektonickou podobu nových objekt v pr hu zpracování zám ru konzultovat s NPÚ v Lokti.
* Upozor ujeme, e parcela p. . 89 k. ú. Horní Slavkov není vedena v katastru nemovitostí, a proto není
mo né se k ní vyjád it. Pozemek . 102 je evidován pouze s lomítkem, tj. jako parcela . 102/1.
Ø Plocha I/20 - bez námitek.
I/21 pozemek p. . 4022/25 k. ú. Horní Slavkov zm na plochy z ve ejných prostranství na plochy
bydlení vesnického a plochu dopravní infrastruktury
Navr ená zm na je z hlediska státní památkové pé e nep ípustná.
Od vodn ní:
Jedná se o prostor bývalého Kostelního nám stí, který svým charakterem není vhodný k jakékoliv
zástavb . Za nevhodné vyu ití pova ujeme rovn za lenit plochu do kategorie dopravní infrastruktury.
Nachází se zde morový sloup, který je zapsaný v Úst edním seznamu kulturních památek pod rejst . .
21944/4-573 jako nemovitá kulturní památka. Tento sloup p edstavuje dominantu tohoto prostoru.
Historicky se jedná o území, které nebylo v minulosti zastav no, a tudí by m lo z stat zachováno jako
nezastav né. Horní Slavkov byl v minulosti výrazn poznamenán demolicemi. Tyto demolice m ly
negativní dopad nejen na urbanistickou strukturu sídla, ale i na cenné památkové objekty.
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V d sledku tohoto p ístupu vzniklo v Horním Slavkov velké mno ství proluk. V tomto ohledu by se m l
uplat ovat základní princip budoucí zástavby, tedy takový, p i kterém jsou zastavovány primárn
historicky zastav né plochy. Ve ejné prostory jako jsou ulice, nám stí, náves, historické zahrady a parky,
na nich v minulosti ádné stavby neexistovaly, jsou z památkového hlediska nezastavitelné
a zastavování t chto ploch je obecn v památkov chrán ném území zcela nep ípustné. Toto je v souladu
se zn ním vý e cit. vyhlá ky o prohlá ení ásti m sta za památkovou zónu, kde je mj. uvedeno, e
význam daného území spo ívá v historické a kulturní osobitosti místa, v dochovaných historických
vazbách nemovitostí a prostor a vn ím i vnit ním obraze sídla. Pro zachování t chto hodnot je
stanovena podmínka v ust. § 3 odst. b), kde je mj. uvedeno, e p i po izování územn plánovací
dokumentace je t eba respektovat památkovou hodnotu zóny, a c) vyu ití jednotlivých objekt a prostor
musí odpovídat jejich kapacit a technickým mo nostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou
zóny.
Ø Na základ zm ny stanoviska zn. 1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 byl vydán souhlas
se zapracováním ásti této plochy do návrhu zm ny ÚP.
I/22 pozemky p. . 362/6 a 362/17 k. ú. Horní Slavkov zm na plochy ve ejných prostranství na plochu
ob anského vybavení nekomer ního
Navr ená zm na je z hlediska památkové pé e nep ípustná.
Od vodn ní:
Jedná se o parcely, které nebyly v minulosti sou ástí nezastav ného svahu, který se nachází v blízkosti
kanství. Dle mapy stabilního katastru byly pozemky vyu ívány jako zahrady. Budova d kanství je
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Úst edním seznamu kulturních památek pod rejst . . 15095/44206. Z tohoto d vodu je nutné vzít v úvahu bezprost ední blízkost a pohledové uplatn ní ve vazb na
objekt d kanství. P edm tná parcela by m la být za azena nap . do kategorie plochy ve ejných
prostranství zelen . V tomto p ípad by tedy m l být zachován charakter tohoto prostoru. Ve ejné
prostory jako jsou ulice, nám stí, náves, historické zahrady a parky, na nich v minulosti ádné stavby
neexistovaly, jsou nezastavitelné a zastavování t chto ploch je obecn v památkov chrán ném území
zcela nep ípustné. Po adavek vyplývá i z ust. vyhlá ky o prohlá ení m sta za památkovou zónu, jak je
blí e rozvedeno vý e.
Ø Plocha I/22 bude z návrhu zm ny ÚP vypu na.
I/23 ást pozemku p. . 408/1 k. ú. Horní Slavkov zm na ploch ve ejných prostranství zelen na plochu
dopravní infrastruktury
Ke zm
vyu ití plochy nemáme námitek.
Plocha ji slou í jako plocha dopravní infrastruktury, jeliko je vyu ívána jako parkovi
pro
náv vníky h bitova.
Ø Plocha I/23 - bez námitek.
I/24 ást pozemku p. . 368, 580/1 a 580/2 k. ú. Horní Slavkov zm na plochy ve ejných prostranství
zelen na plochu ve ejných prostranství h bitov
Ke zm
vyu ití plochy nemáme námitek.
Plocha je sou ástí vstupního prostoru h bitova jako pietní místo.
Upozor ujeme, e parcela . 580/2 k. ú. Horní Slavkov není vedena v katastru nemovitostí, a proto není
mo né se k ní vyjád it.
Ø Plocha I/24 - bez námitek.
I/25 pozemek p. . 484/2 k. ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných prostranství zelen na plochu
bydlení vesnického
Zm na vyu ití plochy je z hlediska státní památkové pé e nep ípustná.
Od vodn ní:
Pozemek se nachází ve svahu v prostoru bývalého Starého nám stí, p edm tná parcela nebyla v minulosti
zastav na a tento stav by m l být zachován. V bezprost ední blízkosti se nachází objekt bývalé kovárny
p. 66, nemovité kulturní památky vedené v Úst edním seznamu kulturních památek pod rejst íkovým
íslem 30612/4-719, který je pohledovou dominantou. Výstavba objektu pro bydlení se zázemím v jeho
bezprost ední blízkosti by mohla pohledov naru it jedno z mála míst v Horním Slavkov , které si
zachovalo historický ráz a není v tomto úseku dot eno novodobou výstavbou. Tato plocha by m la být
za azena do kategorie nezastavitelné. Ve ejné prostory jako jsou ulice, nám stí, náves, historické zahrady
a parky, na nich v minulosti ádné stavby neexistovaly, jsou nezastavitelné a zastavování t chto ploch je
v památkov chrán ném území zcela nep ípustné.
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Ø Na základ zm ny stanoviska zn. 1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 byl vydán souhlas
se zapracováním této plochy do návrhu zm ny ÚP, ale do jiné plochy s rozdílným zp sobem
vyu ití (dle návrhu po izovatele), a to do plochy soukromých zahrad.
I/26 pozemky p. . 4022/7 a 4022/10 k. ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných prostranství zelen
na plochu bydlení vesnického
Zm na vyu ití plochy vý e uvedených pozemk je z hlediska státní památkové pé e nep ípustná.
Od vodn ní:
Jedná se o zatravn ný prostor mezi zahradou rodinného domu a silnicí, který byl dle stabilního katastru
íve sou ástí prostoru bývalého Starého nám stí. Plocha není vzhledem ke své poloze, velikosti i d ív í
funkci vhodná k zastav ní. Vyu ití pozemk musí být v souladu s jejich historickým charakterem a
kapacitními a technickými mo nostmi. V tomto p ípad se jedná o pom rn malou plochu protnutou
íjezdovou cestou k rodinnému domu. Na pozemku p. . 4022/7 se nachází lampa ve ejného osv tlení.
Historicky tato plocha byla sou ástí ve ejného prostranství. Ve ejné prostory jako jsou ulice, nám stí,
náves, historické zahrady a parky, na nich v minulosti ádné stavby neexistovaly, jsou nezastavitelné a
zastavování t chto ploch je v památkov chrán ném území obecn zcela nep ípustné. Po adavek vyplývá
i z ust. vyhlá ky o prohlá ení m sta za památkovou zónu, jak je blí e rozvedeno vý e.
Ø Na základ zm ny stanoviska zn. 1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 byl vydán souhlas
se zapracováním této plochy do návrhu zm ny ÚP, ale do jiné plochy s rozdílným zp sobem
vyu ití (dle návrhu po izovatele), a to do plochy soukromých zahrad.
I/31 pozemky p. . 362/16, 362/25, 362/26 a 362/27 k. ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných
prostranství zelen a dopravní infrastruktury na plochu bydlení vesnického
Zm na vyu ití plochy vý e uvedených pozemk je z hlediska státní památkové pé e nep ípustná.
Od vodn ní:
Parcela . 362/16 k. ú. Horní Slavkov byla v minulosti vyu ívána jako hlavní p ístupová cesta ke kostelu
sv. Ji í. Na jejím okraji se dodnes zachovala sloupková kamenná zádu ní svítilna ze 2. poloviny 16. století
(kulturní památka rejst . . 30033/4-572) a relikty kamenných schodi ových stup . Jedná se o jedno z
nejmalebn ích míst v Horním Slavkov . Proto plocha není v ádném p ípad vhodná k zastav ní.
Ve ejné prostory jako jsou ulice, nám stí, náves, historické zahrady a parky, na nich v minulosti ádné
stavby neexistovaly, jsou nezastavitelné a zastavování t chto ploch je v památkov chrán ném území
obecn zcela nep ípustné.
Pozemky p. . 362/25, 362/26, 362/27 k. ú. Horní Slavkov jsou úzkými zatravn nými pruhy mezi ploty
rodinných dom a cestou v Pivovarské ulici. Jsme toho názoru, e tyto parcely by vzhledem ke své poloze
a rozm m i nadále m ly slou it svému ú elu a nem ly by spadat do kategorie vesnického bydlení.
Po adavek vyplývá i z ust. vyhlá ky o prohlá ení m sta za památkovou zónu, jak je blí e
rozvedeno vý e.
Ø Na základ zm ny stanoviska zn. 1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 byl vydán souhlas
se zapracováním ásti této plochy do návrhu zm ny ÚP.
I/27 pozemky p. . 418/6 a 13 a 423/5 k. ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných prostranství
zelen na plochu bydlení vesnického
Území dot ené navrhovanou zm nou se nachází t sn za hranicí m stské památkové zóny Horní Slavkov
a na p edm tných parcelách se nenachází ádná kulturní památka. Krajský ú ad v tomto p ípad není z
hlediska památkové pé e dot eným orgánem státní správy.
Doporu ení: Historicky nebyly tyto parcely zastav ny a v minulosti v inou slou ily jako zahrady.
Z d vodu zachování historického rázu m sta v ak doporu ujeme vyu ití t chto ploch zachovat jako
nezastavitelnou plochu.
Ø Plocha I/27 - v tomto p ípad není p íslu ným dot eným orgánem.
Ing. Radim Adamec
vedoucí odboru kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu
Na základ dodate ného jednání mezi po izovatelem a Krajským ú adem Karlovarského kraje,
odborem kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu byla dot eným orgánem doru ena
dne 20.04.2017 zn. 1036/KR/16 zm na p vodního stanoviska:
Stanovisko k ádosti o zm nu ásti stanoviska k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu (dále jen
krajský ú ad ) vydal dne 20. 10. 2016 pod j. 1036/KR/16 stanovisko ke Zm
. 1 Územního plánu
Horní Slavkov. Dne 15. 3. 2017 M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování dopisem j.
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16451/2017/OSÚP/LUSD po ádal krajský ú ad o zm nu ásti stanoviska k Návrhu Zm ny . 1 Územního
plánu Horní Slavkov.
K jednotlivým po adavk m o zm nu ásti stanoviska k vý e uvedenému návrhu zm ny územního plánu
sd lujeme následující:
Ad. 1 Zm na I/15a
Krajský ú ad nesouhlasil s vymezením lokality I/15a na pozemku p. p. 4023/15 z plochy dopravní
infrastruktury do plochy smí ené vesnického typu. Po izovatel k tomuto uvádí, e rozsah zm ny vyu ití
na uvedeném pozemku byl dopln n grafickou ástí, ze které vyplývá, e do plochy smí ené obytné
vesnického typu je navrhována pouze nepatrná ást dot eného pozemku, která p ímo navazuje na
pozemky p. . 4023/36 a 4023/38. Zm na vyu ití se týká pouze takové ásti uvedeného pozemku, která
iléhá k objektu p. 229 a je vyu ívána jako jeho zázemí.
Na základ vý e uvedených d vod a up esn ní re imu v lokalit I/15a souhlasíme s navrhovanou
zm nou za azení ásti parcely . 4023/15 do plochy smí ené vesnického typu, a to v rozsahu dle
ílohy . 1
Grafické znázorn ní rozsahu lokality I/15a, p edlo ené s ádostí o zm nu ásti
stanoviska.
Od vodn ní
Jeliko po izovatel zm ny dodate
up esnil rozsah zm ny v textu i grafické p íloze . 1, souhlasíme se
za azením lokality v rozsahu grafické p ílohy . 1 do kategorie plochy smí ené obytné vesnického typu.
Jedná se o malou ást pozemku p iléhající k objektu p. 229, která je vyu ívána jako zázemí domu.
Ad. 2 Zm na I/21
Krajský ú ad nesouhlasil s vymezením lokality I/21 na pozemku p. . 4022/25 z plochy ve ejných
prostranství do plochy bydlení vesnického a plochy dopravní infrastruktury. Nový návrh vymezení
lokality I/21 spo ívá ve zmen ení plochy pro bydlení vesnické pouze na tu ást pozemku, která je
dlouhodob tvo ena soukromou zahradou u rodinného domu p. 164 dle p ílohy . 2a. D vodem
pro úpravu vymezení dané lokality je skute nost, e vyu ívání pozemku jako soukromé zahrady
u rodinného domu se neslu uje s definicí a charakterem ve ejného prostranství a majitel uvedeného
pozemku up ednost uje vyu ívání této ásti pozemku pro ú ely zahrady. Plocha dopravní infrastruktury
je na dot eném pozemku navrhována v návaznosti na projekt Revitalizace areálu kostela sv. Ji , který
byl povolen stavebním ú adem v kv tnu 2015. Vymezení plochy dopravní infrastruktury tak vytvá í
územní podmínky pro realizaci parkovi P1 viz. vymezení plochy parkovi v p íloze . 2b.
Na základ vý e uvedených d vod a up esn ní vymezení ploch lokality I/21 souhlasíme
s navrhovanou zm nou v p elo eném rozsahu dle p ílohy . 2a a . 2b.
Od vodn ní
Jeliko po izovatel zm ny dodate
up esnil rozsah zm ny v textu i grafické p íloze . 2a, souhlasíme se
za azením lokality v rozsahu grafické p ílohy . 2a do kategorie plochy bydlení vesnického a plochy
dopravní infrastruktury. Tato zm na se nedotkne blízkého morového sloupu, který je nemovitou kulturní
památkou zapsanou v Úst edním seznamu kulturních památek pod rejst . . 21944/4-573. ást pozemku
p. p. . 4022/25 s morovým sloupem bude ponechána v plo e ve ejných prostranství.
Ad. 3 Zm na I/22
Krajský ú ad nesouhlasil s vymezením lokality I/22 na pozemcích p. . 362/6 a 362/17 z plochy
ve ejných prostranství do plochy ob anského vybavení nekomer ního. Po izovatel k tomu uvádí, e dle
sd lení zástupc m sta Horní Slavkov je v zájmu m sta toto území definovat jako zázemí areálu
kanství s mo ností vyu ití plochy jako parkovi
(p ípadn jako jiné p íslu enství) v budoucnu
rekonstruované budovy d kanství.
Po zvá ení vý e uvedených d vod i nadále nesouhlasíme se za azením pozemk p. . 362/6
a 362/17 k. ú. Horní Slavkov do plochy ob anského vybavení nekomer ního.
Od vodn ní
edm tné parcely byly v minulosti sou ástí nezastav ného svahu, který se nachází pod objektem
kanství. Tento objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Úst edním seznamu kulturních
památek pod rejst . . 15095/4-4206. Proto je nutné zva ovat bezprost ední blízkost a pohledové
uplatn ní ve vazb na objekt d kanství. V tomto p ípad by tedy m l být zachován charakter tohoto
prostoru. V sou asné dob není známé konkrétní
ení revitalizace areálu d kanství a kostela sv. Ji í
v Horním Slavkov , na základ kterého by bylo nutné tyto plochy za adit do plochy ob anského vybavení
nekomer ního. Pro budoucí zázemí je mo né vyu ít nap íklad plochu, která p ímo navazuje na budovu
kanství p. . 362/22.
Ad. 4 Zm na I/25
Krajský ú ad nesouhlasil s vymezením lokality I/25 na pozemku p. . 484/2 plochy ve ejných
prostranství zelen do plochy bydlení vesnického. Nový návrh vymezení lokality I/25 p edpokládá jako
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hlavní vyu ití soukromé zahrady (konkrétní pojmenování dané plochy bude specifikováno po izovatelem
ÚPD) bez mo nosti realizovat objekty pro bydlení a obdobné hmotové a prostorov
ené stavby tak,
aby nebylo pohledov naru eno území kolem nemovité kulturní památky domu p. 66. D vodem pro
úpravu vymezení dané lokality je skute nost, e pozemek neplní funkci ve ejného prostranství a
nep edpokládá se, e by ji plnil i v budoucnu.
Na základ vý e uvedených d vod a up esn ní re imu v lokalit I/25 souhlasíme s navrhovanou
zm nou v p edlo eném rozsahu, tj. s vyu itím lokality k ú elu soukromých zahrad.
Od vodn ní
Jeliko po izovatel dodate
navrhl v textu ádosti zm nu re imu v dané lokalit , souhlasíme s vyu itím
lokality k ú elu soukromých zahrad. Navrhovanou zm nou v p edlo eném rozsahu nebude dot en objekt
bývalé konírny p. 66, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Úst edním seznamu kulturních
památek pod rejst íkovým íslem 30612/4-719.
Ad. 5 Zm na I/26
Krajský ú ad nesouhlasil s vymezením lokality I/26 na pozemcích p. . 4022/7 a 4022/10 z plochy
ve ejných prostranství zelen do plochy bydlení vesnického. Nový návrh vymezení lokality I/26
do plochy, jejím hlavním vyu itím budou soukromé zahrady (konkrétní pojmenování dané plochy bude
specifikováno po izovatelem ÚPD) bez mo nosti realizovat objekty pro bydlení a obdobné hmotové a
prostorov
ené stavby tak, aby oba pozemky v co nejv í mí e respektovaly historicky nezastav ný
prostor. D vodem pro úpravu vymezení dané lokality je po adavek na vymezení takové plochy, která
zajistí mo nost vyu ívání pouze pro soukromé ú ely a jako roz ení zahrady pro stávající rodinný d m.
Na základ vý e uvedených d vod a up esn ní re imu v lokalit I/26 souhlasíme s navrhovanou
zm nou v p edlo eném rozsahu, tj. s vyu itím lokality k ú elu soukromých zahrad.
Od vodn ní
Jeliko po izovatel dodate
navrhl v textu ádosti zm nu re imu v dané lokalit , souhlasíme s vyu itím
lokality k ú elu soukromých zahrad. Jedná se o zatravn ný prostor mezi zahradou rodinného domu a
silnicí, který byl dle stabilního katastru d íve sou ástí prostoru bývalého Starého nám stí. Plocha není
vzhledem ke své poloze, velikosti i d ív í funkci vhodná k zastav ní. Vyu ití pozemk musí být
v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými mo nostmi. V tomto p ípad se
jedná o pom rn malou plochu protnutou p íjezdovou cestou k rodinnému domu.
Ad. 6 Zm na I/31
Krajský ú ad nesouhlasil s vymezením lokality I/31 na pozemcích p. . 362/16, 362/25, 362/26
a 362/27 k. ú. Horní Slavkov zm na z plochy ve ejných prostranství zelen a dopravní infrastruktury na
plochu bydlení vesnického. Rozsah vymezení lokality I/31 je dán geometrickým plánem, který je p ílohou
. 3 p edlo ené ádosti o zm nu stanoviska. Z tohoto podkladu vyplývá, e pozemek p. . 362/16 je do
zm ny vyu ití za azen pouze áste , nejedná se o zm nu vyu ití v celém jeho rozsahu. Nov
navrhovaným vyu itím bude umo no vyu ít tyto pozemky ( i jejich ásti) jako zázemí pro bydlení
v této ásti m sta.
Na základ vý e uvedených d vod a up esn ní vymezení lokality I/31 souhlasíme s navrhovanou
zm nou v rozsahu p ílohy . 3. ádosti o zm nu stanoviska.
Od vodn ní
Jeliko po izovatel zm ny dodate
up esnil rozsah zm ny v textu ádosti a v grafické p íloze . 3
edlo ené ádosti o zm nu, souhlasíme s vyu itím lokality k navrhovanému ú elu, tj. zm ny na plochu
bydlení vesnického. Pozemky p. . 362/25, 362/26, 362/27 v etn vymezené ásti parcely . 362/16 k. ú.
Horní Slavkov jsou úzkými zatravn nými pruhy mezi ploty rodinných dom a cestou v Pivovarské ulici,
u kterých vzhledem ke své poloze a rozm m není p edpoklad, e by bylo mo né je vyu ít pro ú ely
dal í výstavby.
Ing. Radim Adamec
vedoucí odboru kultury, památkové pé e,
láze ství a cestovního ruchu
Ø Pozn.: Vyhodnocení jednotlivých bod stanoviska KÚKK, odboru kultury, památkové pé e,
láze ství a cestovního ruchu zn. 1036/KR/16 ze dne 25.04.2017 je obsa eno a zohledn no
u vyhodnocení p vodního stanoviska ze dne 20.10.2016.
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Stanovisko nad ízeného orgánu k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov - § 50 odst. 7 SZ
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
zn. 1877/RR/18 ze dne 26.11.2018
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona - návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také krajský ú ad ), obdr el dne 2.
10. 2018 ádost o stanovisko k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov (dále jen Zm na
ÚP ).
ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen po izovatel ), který
po izuje Zm nu ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ).
K ádosti byl p ilo en opis stanovisek dot ených orgán s jejich vyhodnocením a opis p ipomínek v etn
jejich vypo ádání uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP v rámci spole ného jednání.
Zám r na po ízení Zm ny ÚP byl schválen Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 20. 5. 2013. Zadání
Zm ny ÚP bylo Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov schváleno dne 5. 5. 2014. Návrh Zm ny ÚP
zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, v srpnu 2016. Spole né jednání o návrhu
Zm ny ÚP se konalo dne 21. 9. 2016.
Návrh Zm ny ÚP í zejména:
- úpravu stabilizovaných ploch dle skute ného stavu,
- prov ení vyu ití stávajících ploch ve ejných prostranství a jejich p ípadnou úpravu,
- aktualizaci regulativ v plochách s rozdílným zp sobem vyu ití,
- up esn ní definic n kterých pou itých pojm ,
- dopln ní stávajících lokalit zahrádká ských osad,
- vymezení nových zastavitelných ploch a úpravu vyu ití ploch dle po adavk schválených
Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov,
- v sídle Bo any navr ení zm ny vymezení stávajících ploch rekreace individuální
a zahrádká ských osad do ploch umo ujících bydlení,
- v sídle Le ni ka a Kfely navr ení zm ny vymezení stávajících ploch ve ejných prostranství
a ploch rekreace individuální v zastav ném území do ploch umo ujících bydlení,
- vymezení cyklotrasy . 60 úsek P3 od osady Tábor a cyklotrasy . 8, 9 úsek T ídomí.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán
územního plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd ích p edpis , a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 50 odst. 7 stavebního
zákona vydává k návrhu Zm ny ÚP stanovisko:
1/ Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP z hlediska zaji ní koordinace vyu ívání území s ohledem
na ir í územní vztahy:
Návrh Zm ny ÚP má v ásti vymezené díl í zm ny I/33 (cyklotrasa . 8, 9 úsek T ídomí) vazby na území
sousedního m sta Loket.
sto Loket má platný Územní plán m sta Loket s jeho následn vydanými zm nami . 1 a 5
a rozpracovaný Územní plán Loket ve fázi návrhu p ed spole ným jednáním. Pozn. Údaje p evzaty
z Evidence územn plánovací innosti ke dni 24. 10. 2018.
Úplné zn ní Územního plánu m sta Loket po zm
. 1, 2, 3, 4 a 5 cyklotrasu s napojením na sídlo
ídomí na svém území nevymezuje. Návrh Územního plánu Loket ve své dopravní koncepci
ení
cyklotrasy propojující Nadlesí, T ídomí a dále sm rem na Horní Slavkov respektuje a nekoliduje
s ením cyklotrasy v návrhu Zm ny ÚP.
2/ Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP s Politikou územního rozvoje eské republiky,
ve zn ní Aktualizace . 1 (dále jen PÚR
):
Z PÚR R pro správní území m sta Horní Slavkov vyplývá následující:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zaji ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení koridoru technické infrastruktury E2 pro dvojité vedení 400 kV v trase Verné ovVítkov.
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Návrh Zm ny ÚP není v rozporu s PÚR R.
3/ Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP s územn plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami
územního rozvoje Karlovarského kraje, ve zn ní Aktualizace . 1 (dále také ZÚR KK ):
Ze ZÚR KK pro území ené Zm nou ÚP vyplývá následující:
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zaji ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení specifické oblasti nadmístního významu SOB-N1 Slavkovský les,
- vymezení koridoru E04 vedení 400 kV, propojení TR Verné ov (ÚK) TR Vítkov, jako ve ejn
prosp ná stavba E04 zp esn ní koridoru technické infrastruktury E2 z PÚR R,
- vymezení oblasti vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní krajinou
Karlovarsko jih (C.1), Slavkovský les východ (C.2) a Slavkovský les sever (C.3).
Z posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP se ZÚR KK vyplývá, e díl í zm ny:
- I/16a
pozemky p. . 663, 58/1 a ást 608/1, k.ú. Le ni ka
zm na z ploch ve ejných
prostranství (PV) a ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení specifického (BX),
- I/16b pozemky p. . 6, 7, 8, 657 a st. 21, k.ú. Le ni ka zm na z plochy ve ejných prostranství
zelen (PZ) a z ploch rekreace individuální (RI) na plochu bydlení specifického (BX),
- I/33 cyklotrasa . 8, 9 úsek T ídomí,
jsou navr eny v místech vymezeného koridoru technické infrastruktury pro umíst ní zám ru nadmístního
významu E04 vedení 400 kV, propojení TR Verné ov (ÚK) TR Vítkov. Krajský ú ad po aduje do
textové ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP k díl ím zm nám I/16a, I/16b a I/33 doplnit posouzení, zda
tyto zám ry neznemo ní, neztí í i ekonomicky neznevýhodní realizaci vedení 400 kV, propojení TR
Verné ov (ÚK)
TR Vítkov (toto posouzení v návrhu Zm ny ÚP chybí). V p ípad zji ných
negativních vliv t chto díl ích zm n na realizaci zám ru nadmístního významu po adujeme jejich
vypu ní z návrhu Zm ny ÚP.
V souvislosti s touto problematikou doporu ujeme po izovateli komunikaci se spole ností EPS, a.s., a
zárove doporu ujeme se spole ností EPS, a.s., projednat p ípadné zú ení koridoru vedení 400 kV
mimo zastav né území nebo s minimálním zásahem do sídla Le ni ka.
Vzhledem k tomu, e stanovisko obsahuje upozorn ní na nedostatky z hlediska souladu s územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, lze dle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit ízení o
Zm
ÚP a na základ potvrzení krajského ú adu o odstran ní nedostatk .
Ø Do návrhu zm ny ÚP bude zapracován koridor pro zám r vedení 400 kV, propojení TR
Verné ov - TR Vítkov.
Ø Po projednání s EPS, a.s. bude vypu na zm na ozn. I/16a, I/16b.
Ø Po projednání s EPS, a.s. bude ponechána zm na ozn. I/33 cyklotrasa v lokalit T ídomí za
podmínky, e nebude ztí ena i znemo na realizace p edm tného zám ru vedení 400 kV TR
Verné ov - TR Vítkov.
ipomínky uplatn né na základ § 171 stavebního zákona ustanovení o státním dozoru ve v cech
územního plánování:
1/ Do návrhu Zm ny ÚP po adujeme doplnit dle § 58 odst. 3 stavebního zákona aktualizaci zastav ného
území.
2/ V grafické ásti návrhu Zm ny ÚP po adujeme vypustit úsek vymezené cyklotrasy . 8, 9 T ídomí
(díl í zm na . I/33) p esahující na území sousedního m sta Loket. Úsek cyklotrasy p ekra ující hranice
správního území m sta Horní Slavkov je en návrhem Územního plánu Loket, s ním návrh Zm ny ÚP
nekoliduje.
3/ Výkresy grafické ásti návrhu Zm ny ÚP a výkresy grafické ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP
po adujeme doplnit o legendy.
4/ K výkresu . A.1 grafické ásti návrhu Zm ny ÚP:
- po adujeme upravit jeho správný název, tedy výkres základního len ní území ,
- po adujeme jej upravit do m ítka dle § 13 odst. 2 vyhlá ky . 500/2006 Sb. výkresy, které jsou
sou ástí grafické ásti územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v m ítku
katastrální mapy nebo v m ítku 1 : 5 000 a vydávají se v m ítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000; pro
zvlá rozsáhlá území (na úvaze po izovatele) lze výkres základního len ní území vydat v
ítku 1 : 25 000,
- po adujeme jej obsahov doplnit o ásti dle P ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb. v rozsahu
ení Zm ny ÚP (vyzna ení hranic zastav ného území, zastavitelných ploch, ploch p estavby,
ploch zm n v krajin , atd.).
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5/ Do grafické ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP po adujeme doplnit koordina ní výkres, který zobrazí
aktuální limity v území a je pot ebný pro rozhodování v území, a výkres ir ích vztah , dokumentující
vazby na území sousedních obcí (nap . v souvislosti s vymezenou cyklotrasou mající vazbu na území
sousedního m sta Loket).
6/ Vzhledem k tomu, e textová i grafická ást návrhu Zm ny ÚP je v jednom svazku, je pot eba
pro formu opat ení obecné povahy pou ení s podpisy starosty a místostarosty m sta a razítkem m sta
umístit a za grafickou ást od vodn ní návrhu Zm ny ÚP.
7/ Textová ást návrhu Zm ny ÚP obsahuje kapitolu 5. týkající se vlivu Zm ny ÚP na zábor ZPF a LPF.
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní fond a pozemky
ur ené k pln ní funkcí lesa pat í do od vodn ní návrhu zm ny územního plánu nikoliv do jeho závazné
ásti, proto po adujeme tuto kapitolu ze závazné ásti návrhu Zm ny ÚP vypustit.
8/ Textová ást návrhu Zm ny ÚP v návaznosti na po adavek uvedený v bod . 7 trpí dal ími
formálními vadami, které po adujeme opravit, nap .:
- na stran . 6 se uvádí, e Územní plán dosud nebyl zm n ádnými zm nami.
dne 4. 9.
2018 nabyla ú innosti Zm na . 2 Územního plánu Horní Slavkov,
- na stran . 9 se v nadpisu kapitoly 2. uvádí, e Pro funk ní plochy vymezené v kapitole A.6.
územního plánu se dopl ují regulativy Obecn závazné vyhlá ky Horní Slavkov takto:
Územní plán Horní Slavkov byl vydán dne 29. 6. 2011 dle stavebního zákona formou opat ení
obecné povahy a neobsahuje tak obecn závaznou vyhlá ku; pro funk ní plochy dne ní stavební
zákon zná termín plochy s rozdílným zp sobem vyu ití ,
- na stran . 9 je chybn uvedeno íslování m né kapitoly A.6.1.2 správn je Zm nou ÚP
na kapitola A.6.2.
V tomto smyslu po adujeme prov it celý obsah textové ásti návrhu Zm ny ÚP v etn od vodn ní.
9/ Kapitolu 2. textové ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP po adujeme doplnit:
- o vyhodnocení souladu návrhu Zm ny ÚP s jednotlivými republikovými prioritami dle PÚR R,
- o vyhodnocení souladu návrhu Zm ny ÚP s kritérii a podmínkami pro rozhodování o zm nách v
území v rámci vymezeného koridoru pro dvojité vedení 400 kV Verné ov Vítkov dle PÚR R a
umo ní realizace tohoto zám ru,
- o vyhodnocení souladu návrhu Zm ny ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje,
ve zn ní Aktualizace . 1 Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nabyla
innosti dne 13. 7. 2018.
10/ Do textové ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP doplnit dle P ílohy . 7 vyhlá ky
. 500/2006 Sb. kapitoly:
- vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch,
- vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou
eny v zásadách územního rozvoje, s
od vodn ním pot eby jejich vymezení (s informací, e zále itosti nadmístního významu, které
nejsou eny v ZÚR KK, se nevymezují),
- vý et prvk regula ního plánu s od vodn ním jejich vymezení (s informací, e prvky regula ního
plánu se nevymezují),
- text s vyzna ením zm n.
11/ Upozor ujeme, e Zm na ÚP a úplné zn ní po vydání Zm ny ÚP bude dle § 20a stavebního zákona
vyhotovena rovn v elektronické verzi ve strojov itelném formátu. Dle § 165 odst. 1 stavebního
zákona se úplné zn ní po vydání Zm ny ÚP poskytuje krajskému ú adu rovn v elektronické verzi ve
strojov itelném formátu.
V souvislosti s tím odkazujeme na metodickou informaci krajského ú adu Elektronická verze ve strojov
itelném formátu a p edávání územn plánovací dokumentace a úplného zn ní Krajskému ú adu
Karlovarského kraje , která upravuje rozsah, formu a zp sob p edání dokumentace krajskému ú adu.
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem:
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/18_08_03_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdf
nebo cesta na tuté stránku: www.kr-karlovarsky.cz
Rozvoj regionu a územní plánování
Územní
plánování
Metodika pro po izovatele a obce.
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø V návrhu zm ny ÚP budou zohledn ny p ipomínky KÚKK pod body 1 a 11.
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Stanovisko nad ízeného orgánu k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov - § 50 odst. 8 SZ
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
zn. KK/855/RR/19 ze dne 14.06.2019
Potvrzení krajského ú adu o odstran ní nedostatk dle § 50 odst. 8 stavebního zákona - návrh
Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také krajský ú ad ), obdr el dne 21.
5. 2019 ádost o potvrzení o odstran ní nedostatk v návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
(dále také Zm na ÚP ).
ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, který po izuje Zm nu ÚP v
souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ).
K ádosti byla prost ednictvím internetové zásilkové slu by www.uschovna.cz p edlo ena dokumentace
upraveného návrhu Zm ny ÚP, kterou zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, v
únoru 2019.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán
územního plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd ích p edpis , a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a na základ § 50 odst. 8 stavebního
zákona posoudil odstran ní nedostatk , na které upozornil ve svém stanovisku .j. 1877/RR/18 ze dne 26.
10. 2018, a vydává
potvrzení o odstran ní nedostatk v návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov.
V upraveném návrhu Zm ny ÚP byly nedostatky z hlediska souladu s územn plánovací dokumentací
vydanou krajem odstran ny a lze zahájit ízení o návrhu Zm ny ÚP dle § 52 a následujících
stavebního zákona.
Krajský ú ad po aduje, aby v textové ásti od vodn ní návrhu Zm ny ÚP (na str. 46) bylo upraveno
a dopln no vyhodnocení stanoviska krajského ú adu k ásti uvedeného nedostatku z hlediska souladu s
územn plánovací dokumentací vydanou krajem. Z vyhodnocení po izovatele vyplývá, e do návrhu
Zm ny ÚP byl zapracován koridor pro zám r vedení 400 kV, propojení TR Verné ov TR Vítkov, co
neodpovídá p edlo ené úprav návrhu.
Krajský ú ad dále posoudil, zda byly spln ny p ipomínky uplatn né ve vý e zmín ném stanovisku
krajského ú adu na základ § 171 stavebního zákona. Z posouzení vyplývá, e:
ipomínku . 6 nelze posoudit, proto e dokumentace upraveného návrhu Zm ny ÚP byla poskytnuta
pouze elektronicky. V p ípad , e bude p i vydání Zm ny ÚP textová i grafická ást v jednom svazku,
bude pou ení s podpisy starosty a místostarosty m sta a razítkem m sta za azeno a za grafickou ást
od vodn ní Zm ny ÚP.
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø V návrhu zm ny ÚP bylo upraveno a dopln no vyhodnocení stanoviska krajského ú adu dle
po adavku.
Stanoviska dot ených orgán k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov - § 52 odst. 3 stavebního
zákona
Ministerstvo ivotního prost edí
Odbor výkonu státní správy IV
hradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem
.j. MZP/2019/530/308 ze dne 15.07.2019
Vyjád ení k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV obdr elo dne 12. 7. 2019 od M stského
adu Sokolov (v souladu s § 55b zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu)
oznámení o ve ejném projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov se ádostí o
stanovisko. Zákonné zmocn ní Ministerstva ivotního prost edí vyjad ovat se k ÚPD vyplývá z
po adavk § 55b odst. 2 stavebního zákona . 183/2006 Sb., z po adavk § 15 odst. 2 horního zákona .
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44/1988, konkrétn z t ch jeho ástí, které se vztahují k ochran a vyu ití nerostného bohatství a § 13
odst. 3 zákona . 62/1988 o geologických pracích. Oprávn nost t chto po adavk a povinnost orgán
územního plánování a zpracovatel ÚPD ídit se jimi v p íslu né územn plánovací dokumentaci je
stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona . 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona . 62/1988 o geologických
pracích.
K vý e uvedenému návrhu Zm ny . 1 zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních lo isek nerostných surovin a horninového prost edí Ministerstvo
ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV upozor uje na výskyt poddolovaných území: T ídomíHru ková . 324, Nadlesí 2 . 382, Horní Slavkov 9 . 402, Horní Slavkov 1 . 407, Krásno 1 . 411,
Horní Slavkov 7 . 427, Bo any 2 . 431, Kfely-obec . 435, Bo any 3 . 437, Horní Slavkov 2 . 442,
Le nice 3-Kóta 690 . 444, Kfely-západ . 449, Krásný Jez 3 . 451, Le nice 4 . 452, Kfely-zastávka .
463, Kfely-jih . 466, Le ni ka . 5255, CHLÚ: Krásno . 15990000 a výhradních lo isek: Krásno .
3159900, Krásno-Horní Slavkov . 3244000, Horní Slavkov
odkali
. 3268600 (viz.
www.geofond.cz mapové aplikace GS údaje o území).
Ing. Jaroslav Vacek
editel odboru výkonu státní správy IV
Ø Vý e uvedené jevy ÚAP budou p ípadn dopln ny do od vodn ní návrhu Zm ny . 1 ÚP.
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov
Petra Chel ického 1560, 356 01 Sokolov
.j. HSKV-2076-2/2019-SO ze dne 23.07.2019
Stanovisko dot eného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
Název dokumentace: Návrh zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov ve ejné projednání
Místo: m sto Horní Slavkov
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov
Druh dokumentace: Návrh zm ny územního plánu obce ve ejné projednání
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm
n kterých zákon , ve zn ní pozd ích
edpis , ve smyslu § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve
zn ní pozd ích p edpis , posoudil p edlo ený Návrh zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov v etn
odborného výkladu
ve ejné projednání po izovatele M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a
územního plánování ze dne 11. ervence 2019, .j.: MUSO/82582/2019/OSÚP/JADO zpracovaný Ing.
arch. Miroslav Míka, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázn , KA 1929 a k vý e uvedené dokumentaci
vydává
souhlasné stanovisko.
Od vodn ní
HZS Karlovarského kraje posouzením p edlo eného Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
etn odborného výkladu
ve ejné projednání, dosp l k záv ru, e p edlo ená územn plánovací
dokumentace není v rozporu s po adavky § 20 vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol
ochrany obyvatelstva.
plk. Mgr. Martin Mula
editel Územního odboru Sokolov, rada
v.z. mjr. Ing. Zden k Koco
Ø Souhlasné stanovisko.
Ministerstvo obrany
Odbor ochrany územních zájm
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Zn.: 109755/2019-1150.OÚZ-LIT ze dne 12.08.2019
Stanovisko k územn plánovací dokumentaci
Návrh zm ny . 1 územního plánu Horní Slavkov ve ejné projednání
Odd lení ochrany územních zájm
echy MO, odboru ochrany územních zájm , sekce nakládání
s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona . 222/1999
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Sb., o zaji ování obrany eské republiky, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o zaji ování
obrany
) a zmocn ním v §175 odst. 1 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ") a v souladu s Rozkazem
ministra obrany . 39/2011 - Zabezpe ení výkonu p sobnosti MO ve v cech územního plánování a
stavebního ádu, v platném zn ní, vydává ve smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm.
b) stavebního zákona
stanovisko,
jeho obsah je závazný pro opat ení obecné povahy dle stavebního, ve kterém ve ve ejném zájmu
ádá o zapracování limit a zájm MO do návrhu územn plánovací dokumentace.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany :
- jev 102a - vymezené území leteckých zabezpe ovacích za ízení Ministerstva obrany (K enec),
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis . V tomto území lze
umístit a povolit ní e uvedené stavby jen na základ závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (v etn rekonstrukce a p estavby):
trných elektráren
- vý kových staveb
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátor
Ve vý e uvedených vymezených územích m e být výstavba v trných elektráren, vý kových staveb nad
30 m nad terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu vý kov omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany po aduje doplnit vý e uvedené vymezené území do textové i grafické ásti
zm ny . 1 územního plánu Horní Slavkov ( ást od vodn ní, koordina ní výkres).
Od vodn ní:
Ministerstvo obrany R v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zaji ování obrany
R a zmocn ním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdr ení oznámení po izovatele územn
plánovací dokumentace (dále jen ÚPD )vyhodnocení vý e uvedeného návrhu z pozice dot eného
orgánu.
Ministerstvo obrany po aduje zapracování jeho vý e uvedeného vymezeného území v zájmu deklarace
správnosti vydaného právního stavu (úplného zn ní) ÚPD obce. Uplatn né zájmy Ministerstva obrany
tvo í neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do
íslu ných ástí ÚPD je po adováno ve ve ejném zájmu pro zaji ní obrany a bezpe nosti státu.
Doru ovací adresa: Odd lení ochrany územních zájm
echy MO, Sekce nakládání s majetkem MO,
Hradební12/772, Praha 1, PS 110 05, IDS: hjyaavk
Kontaktní osoba: D. Horská - telefon 973 287 117
Dana HORSKÁ
Vrchní referent
Odd lení ochrany územních zájm echy
Ø Vý e uvedený jev ÚAP bude zapracován do návrhu Zm ny . 1 ÚP.
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: KK/1328/RR/19 ze dne 13.08.2019
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 52 odst. 3 stavebního zákona
návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 12. 7. 2019 oznámení
o konání ve ejného projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov (dále jen Zm na
ÚP ).
Zm nu ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ) po izuje M stský ú ad
Sokolov, odbor stavební a územního plánování.
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Zám r na po ízení Zm ny ÚP byl schválen Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 20. 5. 2013. Zadání
Zm ny ÚP bylo Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov schváleno dne 5. 5. 2014. Návrh Zm ny ÚP
zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, v srpnu 2016. Spole né jednání o návrhu
Zm ny ÚP se konalo dne 21. 9. 2016. Ve ejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Zm ny ÚP,
zpracovaného v únoru 2019, prob hne dne 21. 8. 2019.
V návrhu Zm ny ÚP do lo od spole ného jednání zejména k t mto úpravám:
- vypu ní ploch zm n I/4a, I/4b, I/6a, I/6b, I/11, I/22, I/29a, I/29b, I/3a, I/8, I/15b, I/10a, I/10b, I/16b,
I/14b, I/14c, I/14d, I/14e, I/14f, I/17a, I/17d a I/17e,
- vypu ní ásti ploch zm n I/1b, I/2c, I/5a, I/14a a I/14g,
- dopln ní ploch zm n I/36, I/37, I/38 a I/39,
- z Územního plánu Horní Slavkov vypu ní podrobností nále ející svým obsahem regula nímu
plánu nebo územním rozhodnutím,
- zru ení koridoru dopravní infrastruktury pro p elo ku silnice II/209 vymezeném v Územním plánu
Horní Slavkov plocha zm ny I/41.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán
územního plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd ích p edpis , a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 3 stavebního
zákona vydává k ástem
ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm ny,
stanovisko:
1/ Posouzení souladu ástí
ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm
z hlediska zaji ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy:
ásti
ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm
sousedních obcí.

ny,

ny, nemají vazbu na území

2/ Posouzení souladu ástí
ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm
s Politikou územního rozvoje R, ve zn ní Aktualizace . 1 (dále jen PÚR
):

ny,

Z PÚR R pro správní území m sta Horní Slavkov vyplývá následující:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zaji ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení koridoru technické infrastruktury E2 pro dvojité vedení 400 kV v trase Verné ov-Vítkov.
ásti ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm ny, nejsou v rozporu s PÚR R.
3/ Posouzení souladu ástí
ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm ny,
s územn plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje,
ve zn ní Aktualizace . 1 (dále jen ZÚR KK ):
Ze ZÚR KK pro území ené Zm nou ÚP vyplývá následující:
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zaji ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení specifické oblasti nadmístního významu SOB-N1 Slavkovský les,
- vymezení koridoru E04 vedení 400 kV, propojení TR Verné ov (ÚK) TR Vítkov, jako ve ejn
prosp ná stavba E04 zp esn ní koridoru technické infrastruktury E2 z PÚR R,
- vymezení oblasti vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní krajinou
Karlovarsko jih (C.1), Slavkovský les východ (C.2) a Slavkovský les sever (C.3).
ásti
ení návrhu Zm ny ÚP, které byly od spole ného jednání zm ny, nejsou v rozporu se ZÚR
KK.
ipomínky na záv r uplatn né na základ § 171 stavebního zákona
ve v cech územního plánování:

ustanovení o státním dozoru

1/ Vypu ní koridoru dopravní infrastruktury pro p elo ku silnice II/209 (plocha zm ny I/41) bude
zobrazeno i v hlavním výkrese návrhu Zm ny ÚP. D vodem je zobrazení tohoto koridoru v hlavním
výkrese Územního plánu Horní Slavkov, ve zn ní Zm ny . 2.
2/ Upozor ujeme, e Zm na ÚP a úplné zn ní po vydání Zm ny ÚP bude dle § 20a stavebního zákona
vyhotovena rovn v elektronické verzi ve strojov itelném formátu. Dle § 165 odst. 1 stavebního
zákona se úplné zn ní po vydání Zm ny ÚP poskytuje krajskému ú adu rovn v elektronické verzi
ve strojov itelném formátu.
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V souvislosti s tím odkazujeme na metodickou informaci krajského ú adu Elektronická verze ve strojov
itelném formátu a p edávání územn plánovací dokumentace a úplného zn ní Krajskému ú adu
Karlovarského kraje , která upravuje rozsah, formu a zp sob p edání dokumentace krajskému ú adu.
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem:
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/18_08_03_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdf
nebo cesta na tuté stránku: www.kr-karlovarsky.cz
Rozvoj regionu a územní plánování
Územní
plánování
Metodické informace, porady a seminá e.
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø

ipomínky na záv r . 1 a 2 budou v návrhu Zm ny . 1 ÚP zohledn ny.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: KK/3601/ZZ/19 ze dne 23.08.2019
HORNÍ SLAVKOV projednání návrhu Zm ny . 1 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství obdr el dne 15.07.2019
Oznámení o ve ejném projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov, v etn odborného
výkladu a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
íslu ným orgánem ochrany p írody je Správa CHKO Slavkovský les.
Ø Není p íslu ným orgánem ochrany p írody a krajiny.
Posuzování vliv na ivotní prost edí (Bc. Soukupová/503)
K návrhu zadání Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov bylo Krajským ú adem Karlovarského kraje,
odborem ivotního prost edí a zem lství jako dot eným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona .
100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon (zákon o
posuzování vliv na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích p edpis vydáno stanovisko zn. 895/ZZ/14 ze
dne 09.04.2014, s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv na ivotní prost edí po adavky na
vyhodnocení vliv Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov na ivotní prost edí, ani na zpracování
variantního
ení. Toto stanovisko z stává nadále v platnosti. Upozor ujeme v ak na skute nost, e
pokud dojde k realizaci zám
napl ujících dikci pro budoucí povolení zám
uvedených
v p íloze . 1 zákona o posuzování vliv na ivotní prost edí (zejména bod 56, 106, 107, 108, 109,
110, 116, 117, 118 kategorie II), budou tyto podléhat samostatnému posuzování, pokud by to
stanovilo zji ovací ízení. Napln ní dikce t chto bod nelze v sou asné fázi po izování zm ny
územního plánu ur it.
Ø Není po adováno posouzení vliv návrhu Zm ny . 1 ÚP na ivotní prost edí.
Zákon . 224/2015 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana lesního p dního fondu a státní správa lesního hospodá ství (Ing. Lupínek/296)
Bez p ipomínek. Nadále platí stanovisko orgánu státní správy les obsa ené ve vyjád ení . j. 2542/ZZ/16
ze dne 17.10.2016.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu,
ve zn ní pozd ích p edpis , k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov pro ve ejné
projednání
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování
pod .j. MUSO/82582/2019/OSÚP/JADO Oznámení ve ejného projednání návrhu Zm ny . 1 Územního
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plánu Horní Slavkov (dále jen ÚP Horní Slavkov ), v etn odborného výkladu. Krajský ú ad, jako orgán
státní správy na úseku ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ) p íslu ný dle § 13 odst. 1
písm. b) zákona . 334/1992 Sb., o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o ochran
ZPF ) návrh Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov pro ve ejné projednání posoudil podle zákona o ochran ZPF
a s ohledem na postup k zaji ní ochrany ZPF p i zpracování územn plánovací dokumentace vyplývající
z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF (dále jen
vyhlá ka ). Rovn bylo p ihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a
dy M P ze dne 01.10.1996 . j. OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze zem lského p dního fondu
podle zákona (dále jen metodický pokyn ), Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení
edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní fond v územním plánu ve
stníku M P . 8-9/zá í 2011.
Posouzení vycházelo z návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov Návrh úprava p ed ízením o územním
plánu ze dne 04.02.2019 (zpracovatel: Ing. arch. Miroslav Míka, datum: únor 2019) a údaj katastru
nemovitostí. Dále posouzení vycházelo ze stanoviska krajského ú adu pod . j. 2497/ZZ/18 ze dne
11.06.2018 a ze stanoviska pod .j. 3877/ZZ/19 ze dne 14.08.2018. V souladu s ustanovením § 17a písm.
a) zákona o ochran ZPF, uplat uje krajský ú ad k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov, podle § 5 odst.
2 zákona o ochran ZPF, následující stanovisko. I nadále jsou v platnosti stanoviska pod .j. 2497/ZZ/18
ze dne 11.06.2018 a stanovisko pod .j. 3877/ZZ/18 ze dne 14.08.2018.
Upozorn ní: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF se vydává podle ásti IV. Zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu. V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení
na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na
ZPF a znovu po ádat krajský ú ad o dopln ní stanoviska.
Ø Bez p ipomínek.
Geologie a hornictví (Ing. Ra ka/217)
V p ípad , e se stavba nachází v chrán ném lo iskovém území (CHLÚ), m e dle ustanovení § 19
odst. 1 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd ích
edpis rozhodnutí o umíst ní staveb a za ízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat p íslu ný orgán
podle zvlá tních p edpis jen na základ závazného stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti,
vydaného po projednání s obvodním bá ským ú adem, který navrhne podmínky pro umíst ní, pop ípad
provedení stavby nebo za ízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona adatel o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení
v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, dolo í ádost tímto závazným stanoviskem.
Podle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn plánovací
dokumentace povinni p i územn
plánovací
innosti vycházet z podklad
o zji ných
a p edpokládaných výhradních lo iskách poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské
republiky, p itom postupují podle zvlá tních p edpis a jsou povinni navrhovat
ení, které je
z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem chrán ných obecných zájm
nejvýhodn í.
Podrobnosti k
ené problematice lo isek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostor jsou
uvedeny na internetových stránkách eské geologické slu by
GS) na adrese mapového serveru
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu Nerostné suroviny
Surovinový informa ní systém . Informace o poddolovaných územích jsou na odkazu Poddolování a
lní díla
lní díla a poddolovaná území . Na mapovém serveru GS jsou i dal í pr
aktualizovaná data a podklady.
Ø Po izovatel bere na v domí.
Odpadové hospodá ství (Bc. Mrázová/720)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
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Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodá ství daných ust. § 107 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a
o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , vodoprávním ú adem p íslu ným
k uplatn ní stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plán m obcí a pov ených obcí.
Vodoprávním ú adem p íslu ným k uplatn ní stanoviska k územnímu plánu m sta Horní Slavkov je v
souladu s ust. § 106 vodního zákona M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Upozorn ní z hlediska zájm vodního hospodá ství uvedená v na em sd lení . j. 2542/ZZ/16 ze dne
17.10.2016 byla zpracovatelem návrhu Zm ny . 1 územního plánu Horní Slavkov dle od vodn ní vzata
na v domí.
Ø Není p íslu ným vodoprávním ú adem.
v z. Mgr. Andrea Krýzlová
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem

lství

Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: MPO 56475/2019 ze dne 20.08.2019
c: Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov - ve ejné projednání
Závazná ást
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství,
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství (horní
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , a podle ustanovení § 52 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , vydáváme k návrhu
územního plánu Horní Slavkov následující stanovisko: Neuplat ujeme p ipomínky a s projednávaným
návrhem zm ny územního plánu souhlasíme.
Od vodn ní
Lokality zm n situované v chrán ném lo iskovém území Krásno nezasahují do ploch výhradních lo isek
cín - wolframové a lithiové rudy, do ploch prognózních zdroj vý e uvedených strategických surovin
nebo do plochy dobývacího prostoru Horní Slavkov - odkali .
Ing. Zby ek Sochor, Ph. D.
editel odboru hornictví
Ø Souhlasné stanovisko bez p ipomínek.
Ministerstvo vnitra R
Odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4
.j.: MV-100548-4/OSM-2019 ze dne 23.08.2019
Vyjád ení k návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
k .j. MUSO/82582/2019/OSÚP/JADO ze dne 11.07.2019
Ministerstvo vnitra R je dot eným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ).
V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sd luji, e se v lokalit Územního plánu Horní Slavkov
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra R ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona.
Stanovisko je vydávané za organiza ní slo ku Ministerstva vnitra R, I O: 00007064, Nad tolou 3,
Praha 7, PS 170 34.
Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
editel odboru správy majetku
v z. Mgr. Josef Vodi ka
vedoucí odd lení
Ø Bez p ipomínek.
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stský ú ad Sokolov
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j.: MUSO/83448/2019/O P/JIRY ze dne 23.08.2019
SOUHRNNÉ VYJÁD ENÍ
Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Dne 15.07.2019 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o souhrnné vyjád ení k
vý e uvedenému návrhu. K p edlo enému návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov vydává
odbor ivotního prost edí M stského ú adu Sokolov následující vyjád ení:
Vyjád ení z hlediska nakládání s odpady (zákon . 185/2001 Sb.)
(Bc. Nikola Chudá iková, tel. +420 354228 168)
Jako správní orgán v oblasti odpadového hospodá ství p íslu ný dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona
. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích zákon , ve zn ní pozd ích p edpis nemáme
k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov p ipomínky.
Ø Bez p ipomínek.
Vyjád ení z hlediska ochrany ovzdu í (zákon . 201/2012 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
íslu ným orgánem ochrany ovzdu í k uplatn ní stanoviska k územním plán m obcí je dle § 11 odst. 2
zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzdu í Krajský ú ad Karlovarského kraje.
Ø Není p íslu ným orgánem.
Vyjád ení z hlediska ochrany p írody a krajiny (zákon . 114/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
íslu ným orgánem ochrany p írody je Agentura ochrany p írody a krajiny R, Regionální pracovi
Správa CHKO Slavkovský les se sídlem Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázn .
Ø Není p íslu ným orgánem.
Vyjád ení z hlediska ochrany zem lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
íslu ným orgánem ochrany zem lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona
. 334/1992 o ochran ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství.
Ø Není p íslu ným orgánem.
Vyjád ení z hlediska státní správy les (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Jana Musilová, tel. +420 354228 171)
Jako orgán státní správy les p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích
a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis k uplat ování stanovisek
k územním plán m z hlediska p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz enou p sobností
k projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov nemáme p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)
(Ing. Robin trudl, tel. +420 354228 163)
Jako p íslu ný vodoprávní ú ad, dle § 106 odst. 2 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých
zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , s návrhem Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov souhlasíme.
Ø Souhlasné stanovisko.
Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: KK/2340/DS/19 ze dne 26.08.2019
Stanovisko k Oznámení o ve ejném projednání návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 15.07.2019
Oznámení o ve ejném projednání návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov dle § 6 zákona
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. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd ích p edpis , (dále jen
,,stavební zákon ), v souladu s ustanovením §§ 22 a 55b stavebního zákona.
K zaslané zm
nemá odbor dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Karlovarského kraje,
jako p íslu ný orgán z hlediska ení silnic II. a III. t ídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona .
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, p ipomínky.
Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství
v z. Mgr. Michaela Su aninová
Ø Bez p ipomínek.
Státní pozemkový ú ad
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: SPU 33941/2019/129/Kal ze dne 26.08.2019
Stanovisko
k návrhu zm ny . . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, posoudil
k ve ejnému projednání návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov jako v cn a místn
íslu ný správní ú ad podle zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu a o zm
n kterých
souvisejících zákon a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových ú adech a o zm
zákona . 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k p
a jinému
zem lskému majetku, ve zn ní pozd ích p edpis . K ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov sd luje Pobo ka Karlovy Vary následující:
V katastrálním území Horní Slavkov ji byly ukon eny komplexní pozemkové úpravy a jejich výsledky
byly zavedeny do katastru nemovitostí.
K ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov nemáme ádné p ipomínky
ani námitky.
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, odd lení správy majetku, který je
íslu ný hospoda it s nemovitostmi ve vlastnictví eské republiky zapsanými na LV 10002 se seznámil s
návrhem Zm ny . . 1 Územního plánu Horní Slavkov a nemá k n mu ádné p ipomínky a námitky.
Ing. árka Václavíková
editelka Krajského pozemkového ú adu
pro Karlovarský kraj
Ø Bez p ipomínek.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 0 1Sokolov
Zn.: SBS/24791/2019/OBÚ-08 ze dne 28.08.2019
Stanovisko k ve ejnému projednání návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 12. 7. 2019 Va e oznámení o konání
vý e uvedeného jednání dne 21. 8. 2019. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití
nerostného bohatství, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen horní zákon ), uplat ují Ministerstvo
ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady stanoviska k územním
plán m a k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn plánovací
dokumentace povinni p i územn plánovací innosti vycházet z podklad o zji ných a p edpokládaných
výhradních lo iskách poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom
postupují podle zvlá tních p edpis a jsou povinni navrhovat
ení, která jsou z hlediska ochrany a
vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem chrán ných obecných zájm nejvýhodn í.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského, jako dot ený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2
horního zákona, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon ),
souhlasné stanovisko
k ve ejnému projednání návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov dle § 55b stavebního zákona.
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OD VODN NÍ
Obvodní bá ský ú ad jako dot ený orgán p i po ízení zm ny územního plánu vyhodnotil p edlo ený
návrh zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z
hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství. N které návrhové plochy le í v plo e chrán ného
lo iskového území Krásno, ale pozemky dot ené navr enou zm nou le í mimo bloky zásob lo isek
vyhrazených nerost . Na základ tohoto vyhodnocení s p edlo eným návrhem souhlasí.
Ing. Ji í Ma ek
edseda ú adu
Ø Souhlasné stanovisko.
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovnícho ruchu
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: 1950/KR/19 ze dne 09.09.2019
Stanovisko k ádosti k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu (dále jen
krajský ú ad ) obdr el dne 15. 7. 2019 Va i ádost o stanovisko k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Horní Slavkov (dále jen návrh zm ny . 1 ).
Krajský ú ad je orgánem státní správy na úseku památkové pé e a jeho kompetence jsou vymezeny v ust.
§ 28 zákona .20/1987 Sb. o státní památkové pé i. Dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) cit. zákona uplat uje
krajský ú ad jako dot ený orgán stanoviska k územn plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je
památková zóna nebo nemovitá národní památka.
V dané v ci byl prostudován návrh zm ny . 1 dostupný na webových stránkách M stského ú adu
Sokolov. Návrh zm ny . 1 je po izován pro celé katastrální území m sta Horní Slavkov, tj. k.ú. Horní
Slavkov, Le nice, Le ni ka, Bo any a Kfely.
Z hlediska památkové ochrany se v rámci posuzovaného území nachází:
§
stská památková zóna Horní Slavkov - prohlá ena vyhlá kou Ministerstva kultury . 476/1992
Sb. ze dne 10. zá í 1992 o prohlá ení území historických jader vybraných m st za památkové zóny,
zapsána v Úst edním seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP) pod r. . 2153.
§ V rámci eného území se nacházejí nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP pod rejst íkovým
íslem. Jejich seznam je k dispozici na internetové stránce Národního památkového ústavu http://www.pamatkovykatalog.cz/.
§
ené území je nutno chápat té jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ích p edpis i ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochran archeologického d dictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních
smluv pod . 99/2000.
Dosavadní projednání zám ru
Návrh zm ny . 1 byl v minulosti ji orgány státní památkové pé e projednáván. Nejprve k n mu bylo
vydáno stanovisko krajského ú adu . j. 1036/KR/16 ze dne 20. íjna 2016, ve kterém byly vzneseny
zásadní námitky k n kolika plochám zm n funk ního vyu ití, které byly umíst ny v rámci m stské
památkové zóny. Následn byl návrh upraven dle t chto po adavk , p ípadn up esn n plo ný rozsah
zm ny, kde lo pov inou jen o právní narovnání funk ního vyu ití dle skute ného stavu. Následn byla
na základ up esn ných skute ností podána ádost o zm nu stanoviska, které bylo vydáno pod stejným .
j. 1036/KR/16 dne 20. dubna 2017, kde ji z stal jen jediný nesouhlas se zm nou I/22, která se týkala
lokality západn od památkov chrán ného objektu d kanství, která by se m la funk
zm nit z plochy
ve ejného prostranství do plochy ob anského vybavení nekomer ního. P edm tná zm na v ak ji
vzhledem k nesouhlasnému stanovisku není sou ástí aktuálního návrhu zm ny . 1.
Vzhledem k vý e uvedenému krajský ú ad neshledal návrh zm ny . 1 v rozporu s památkovou
ochranou m stské památkové zóny a kulturních památek a lze ho tedy z hlediska památkové pé e
akceptovat.
Mgr. Veronika Vodi ková
vedoucí odboru kultury, památkové pé e,
láze ství a cestovního ruchu
Ø Bez p ipomínek.
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Stanoviska dot ených orgán k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
ipomínek - § 53 odst. 1 stavebního zákona
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov
Petra Chel ického 1560, 356 01 Sokolov
.j. HSKV-2753-2/2019-SO ze dne 02.10.2019
Stanovisko dot eného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
Název dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání
Místo: m sto Horní Slavkov
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov
Druh dokumentace:
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm
n kterých zákon , ve zn ní pozd ích
edpis , ve smyslu § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve
zn ní pozd ích p edpis , posoudil p edlo ený Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
ipomínek k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání po izovatele
stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování ze dne 1. íjna 2019,
.j.: MUSO/109734/2019/OSÚP/JADO a k vý e uvedené dokumentaci vydává
souhlasné stanovisko.
Od vodn ní
HZS Karlovarského kraje posouzením p edlo eného Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání,
dosp l k záv ru, e p edlo ená územn plánovací dokumentace není v rozporu s po adavky § 20
vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva.
plk. Mgr. Martin Mula
editel Územního odboru Sokolov, rada
v.z. mjr. Ing. Zden k Koco
Ø Souhlasné stanovisko.
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: KK/68059/19 ze dne 07.10.2019
HORNÍ SLAVKOV Zm na . 1 - návrh rozhodnutí o námitkách - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství obdr el dne 01.10.2019
ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k
návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání a k tomuto vydává
následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
íslu ným orgánem ochrany p írody je Správa CHKO Slavkovský les.
Ø Není p íslu ným orgánem.
Posuzování vliv na ivotní prost edí (Bc. Soukupová/503)
K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov nemáme p ipomínky. K návrhu zadání zm ny . 1 Územního plánu
Horní Slavkov Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství jako dot ený
orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích
edpis , stanovisko zn. 895/ZZ/14 ze dne 9. 4. 2014 s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv na
ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení p edm tné zm ny územního plánu na ivotní prost edí, ani
na zpracování variantního ení. Toto stanovisko z stává i nadále v platnosti.
Ø Bez p ipomínek.
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Zákon . 224/2015 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana lesního p dního fondu a státní správa lesního hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. et Ing. Bene ová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu,
ve zn ní pozd ích p edpis , k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném
projednání.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el od M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování
pod .j. MUSO/109734/2019/OSÚP/JADO ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách
a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
i ve ejném projednání (dále jen ÚP Horní Slavkov ). Krajský ú ad, jako orgán státní správy na úseku
ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ) p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona .
334/1992 Sb., o ochran ZPF, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon o ochran ZPF ) návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní
Slavkov p i ve ejném projednání podle zákona o ochran ZPF a s ohledem na postup k zaji ní ochrany
ZPF p i zpracování územn plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb., kterou
se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn bylo p ihlédnuto ve
vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 . j.
OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze zem lského p dního fondu podle zákona (dále jen metodický
pokyn ), Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného ení na zem lský p dní fond v územním plánu ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011.
Posouzení vycházelo z návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k
návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov p i ve ejném projednání a údaj katastru nemovitostí. V souladu s
ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochran ZPF, uplat uje krajský ú ad k návrhu rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov p i ve ejném
projednání, podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF, následující stanovisko.
Krajský ú ad nemá ádné p ipomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov p i ve ejném projednání.
Upozorn ní: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF se vydává podle ásti IV. Zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu. V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení
na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na
ZPF a znovu po ádat krajský ú ad o dopln ní stanoviska.
Ø Bez p ipomínek.
Odpadové hospodá ství (Bc. Mrázová/720)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem

lství

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: KK/2860/DS/19 ze dne 24.10.2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k
návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání
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Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 13.08.2019
ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k
návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání dle § 22 a 52 zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní.
K zaslaným námitkám projednávaného návrhu nemá odbor dopravy a silni ního hospodá ství Krajského
adu Karlovarského kraje, jako p íslu ný orgán z hlediska ení silnic II. a III. t ídy, dle ustanovení § 40
odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis ,
ipomínky, jeliko tato zále itost nespadá do na í p sobnosti.
Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství
Ø Bez p ipomínek.
Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: KK/1695/RR/19 ze dne 30.10.2019
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 1. 10. 2019 ádost
o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov (dále jen Zm na ÚP ).
ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, který po izuje Zm nu ÚP v
souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ).
K ádosti byl p ilo en:
- návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP,
- grafické p ílohy k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek.
Zám r na po ízení Zm ny ÚP byl schválen Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov dne 20. 5. 2013. Zadání
Zm ny ÚP bylo Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov schváleno dne 5. 5. 2014. Návrh Zm ny ÚP
zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt, v srpnu 2016. Spole né jednání o návrhu
Zm ny ÚP se konalo dne 21. 9. 2016. Ve ejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Zm ny ÚP,
zpracovaného v únoru 2019, prob hlo dne 21. 8. 2019.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán
územního plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd ích p edpis , a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního
zákona vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k
návrhu Zm ny ÚP stanovisko:
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny ÚP nemáme z hlediska zaji ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy,
souladu s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací . 1, 2 a 3, a souladu se
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve zn ní Aktualizace . 1, ipomínky.
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø Bez p ipomínek.
RP Správa CHKO Slavkovský les
Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázn
.j.: SR/0135/SL/2014-20 ze dne 31.10.2019
Agentura ochrany p írody a krajiny R regionální pracovi
Správa CHKO Slavkovský les (dále jen
Agentura) jako v cn a místn p íslu ný orgán ochrany p írody a krajiny, který vykonává tuto ochranu,
mimo jiné spoluú astí v procesu územního plánování a stavebního ízení dle § 2, odst. 2, a) a písm. g)
zákona . 114/92 Sb., O ochran p írody a krajiny (dále jen zákon ) a podle § 12, odst. 1 zákona vydává
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k p edlo enému Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov i ve ejném projednání a k ádosti po izovatele
o stanovisko dot eného orgánu ochrany p írody k tomuto návrhu ve spojení s § 90 odst. 1 zákona a dle
obsahových nále itostí stanovených § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 225/2017 Sb., stavební zákon, toto
STANOVISKO
Agentura vydává dle § 2, odst. 2 písm. a) a písm. g) zákona a podle § 12, odst. 1 zákona
SOUHLAS
s Návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
doru eným Agentu e dne 1.10.2019
Agentura nemá k p edlo enému návrhu p ipomínky a souhlasí s návrhem Vyhodnocení p ipomínek
a námitek.
OD VODN NÍ
Dne 1.10.2019 Agentura obdr ela od M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání spole
s výzvou k uplatn ní stanoviska
dot eného orgánu.
Vliv na p írodu a krajinu v CHKO Slavkovský les posuzuje Agentura ve vztahu k p íslu ným
ustanovením zákona, k dokumentu Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les
(Klouda; aktualizace 2015), k výsledk m mapování biotop v CHKO Slavkovský les a dal ím chrán ným
ve ejným zájm m chrán ným zákonem.
Z pohledu vyhodnocení mo ných vliv na hodnoty krajinného rázu území a sídel dle § 12 zákona
a ostatních ve ejných zájm chrán ných zákonem, nemá p edlo ený návrh vyhodnocení
ipomínka námitek negativní dopad na ve ejné zájmy hájené Agenturou na úseku ochrany p írody
a krajiny.
Proto Agentura souhlasí s návrhem vypo ádání námitek a p ipomínek tak jak byly p edlo eny.
Ing. Jind ich Horá ek, Ph.D.
editel RP Správa CHKO Slavkovský les
Ø Souhlasné stanovisko.
stský ú ad Sokolov
Odbor stavební a územního plánování
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j.: MUSO/112543/2019/OSÚP/PAPE ze dne 31.10.2019
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání
stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e,
íslu ný dle ustanovení § 29 zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných
edpis , obdr el dne 01. 10. 2019 ádost o Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném
projednání.
Jako dot ený orgán státní památkové pé e, z d vodu ochrany památkových hodnot území, ve kterém je
nemovitá kulturní památka
anský d m U Kovárny .p. 66 , zapsaný v Úst edním seznamu
nemovitých kulturních památek pod rejst íkovým íslem 30612/4-719, dále z d vodu ochrany prost edí
této kulturní památky a hodnot m stské památkové zóny, uplat ujeme toto stanovisko:
k Zm
I/25 zm na vyu ití pozemk parc. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov
-obecn - Nesouhlasíme s mo ností zástavby t chto pozemk .
1. Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitce Námitka 2
Nesouhlasíme se zn ním od vodn ní rozhodnutí o námitce; tj. se zm nou vyu ití plochy I/25
na plochy zelen
soukromé a vyhrazené (ZS), nesouhlasíme s roz ením okruhu mo ností vyu ití o
takové typy staveb, které autor námitky uvádí v záv ru pod bodem 1.
Nesouhlasíme s vymezením pozemku parc. . 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov do plochy zelen
soukromé
a vyhrazené (ZS).
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Nesouhlasíme aby na pozemku parc. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov byla plocha s definicí hlavního
vyu ití: .zastavitelná plocha s rozdílným zp sobem vyu ití slou ící k rekreaci a k p stební innosti
( nesouhlasíme se zastavitelností, rekreací a p stební inností na této plo e, t chto pozemk )
Nesouhlasíme aby na pozemku parc. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov byla plocha s definicí
ípustného vyu ití: skleníky, bazény, dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu vymezené lokality.
Návrh
ení souhlasíme s bodem 2. Námitky .2 - na pozemku parc. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní
Slavkov neprovád t zm nu vyu ití a ponechat stávající stav, tedy plochu ve ejných prostranství zelen
(PZ), nebo na této plo e pozemku parc. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov ponechat p vodní vymezení
plochy ZS
spí e sídelní, tj. ve ejné zelen bez mo nosti zástavby skleníky, bazény a dal ími
novodobými utilitárními objekty.
Památkové hodnoty, které je pot eba chránit: - historický urbanismus ( nezastav ný prostor a uli ní ára
Starého nám stí) historický ráz prost edí kulturní památky; informace - historický pramen pro p tí
generace, vypovídající hmotná hodnota (i nezastav ný prostor)
- architektonické hodnoty - pohledové uplatn ní kulturní památky hodnotného renesan ního pr elí
.p. 66; z tohoto místa je i zajímavý výhled na panorama m sta s dominantou kostela sv. Ji í
- vzhled centra m stské památkové zóny neumis ovat utilitární a novodobé prvky a stavby nap .
bazény, skleníky, gará e, sklady v historickém centru m sta ve ejném prostoru
Od vodn ní.
1) Umís ování utilitárních dopl kových staveb na t chto pozemcích nemá opodstatn ní, proto e zde
nem e být umíst na stavba hlavní, obytná.
Plochy u itkových zahrad s p ípadnými utilitárními novodobými stavbami nap . skleníky, bazény nepat í
do ve ejného prostoru centra m sta.
2) Je pot eba chránit historický urbanismus tohoto místa i prost edí kulturní památky .p. 66
Pozemky parc. . 484/2 a 4079/4 v prostoru Starého nám stí, nebyly v historii zastav ny. Renesan ní
anský d m (kovárna) honosn pojatá renesan ní fasáda s kamennými zdobnými prvky se v dy
pohledov uplat ovala v celé své hmot . Viz mapa stabilního katastru z let 1824 1843.
Prostor Starého nám stí byl prvotním jádrem st edov kého hornického m sta. Staré nám stí bylo
prvotním ve ejným prostorem, emeslným tr
m na hornické cest , spojnici královských hornických
st Horní Slavkov, Krásno, Litrbach ( istá), d l Jeroným. A s dal ím rozvojem do lo k zalo ení
dolního m sta s ulicovým Novým nám stím, dne ním nám stím Republiky.
Dnes samostatn stojící patrový m anský d m .p. 66 byl rohovým objektem západní strany Starého
nám stí a svým pr elím vymezoval uli ní áru souvislé zástavby severní hrany nám stí.
Jedná se o hodnotný, typicky slavkovský m tanský d m, nále í k cenné ukázce saské renesance.
S um lecky hodnotnou hlavní uli ní fasádou, s ornamentáln zdobenými kamennými prvky, vstupního
portálu se sloupkovou edikulou a obloukovým frontonem v n
se nachází erb s monogramem stavitele
domu, dále kamenným ost ním okenních otvor , datací 1544 spolu s kamenickou zna kou v kamenném
trojuhelném tympanonu nad zdvojeným oknem v p ízemí.
Prost edí kulturní památky, bezprost ední okolí .p. 66 je jednou z mála lokalit v MPZ Horní Slavkov,
kde je je
alespo áste
zachován historický vzhled a historický urbanismus
jak v plo e
nezastav ný prostor starého nám stí, tak v pohledov dominantní hmot historického objektu .p. 66,
který ukazuje i uli ní áru p vodní zástavby horní hrany nám stí.
Hodnotný dominantní celkový výhled na .p. 66 by m l být zachován a nenaru ován jakoukoliv
zástavbou.
Skute nost, e dot ené pozemky byly zanedbány, nezakládá fakt, e neplní funkci ve ejného prostranství.
Stále se jedná se o ve ejné prostranství, jen s nedostate nou pé í vlastníka.
Územní plánování i památková pé e má vycházet z urbanistických a architektonických hodnot území,
hodnoty kulturní d dictví - chránit a navrhovat ení problém v území.
V sou asnosti mohou obce erpat dotace na úpravy ve ejných prostranství a rozvíjet tak komunitní ivot
obyvatel. Je mo nost zde po ádat ve ejné akce, trhy, zastavení se i pro turisty, s informacemi.
ípadn komunitní prostor zahrada park.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové pé e v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných p edpis .
Ing. Lucie Radková
vedoucí odboru stavebního a územního plánování
Ø Plocha zm ny I/25 z stane v návrhu zm ny v plo e zelen - soukromé a vyhrazené (ZS)
bez navr ené zm ny definice této plochy, v souladu se stanovisky dot ených orgán
uplatn ných k ve ejnému projednání.
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Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: MPO 75923/2019 ze dne 05.11.2019
c: Návrh rozhodnutí o námitkách ke Zm
. 1 Územního plánu Horní Slavkov
Závazná ást
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství,
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství (horní
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , a podle ustanovení § 53 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , vydáváme k návrhu
rozhodnutí následující stanovisko: Neuplat ujeme p ipomínky a s návrhem rozhodnutí o námitkách a
s návrhem vyhodnocení p ipomínky ke zm
. 1 Územního plánu Horní Slavkov souhlasíme.
Od vodn ní
Lokality zm n dot ené námitkami nebo p ipomínkou jsou situované v chrán ném lo iskovém území
Krásno, le í v ak v dostate né vzdálenosti od ploch výhradních lo isek cín - wolframové a lithiové rudy,
ploch prognózních zdroj vý e uvedených strategických surovin nebo plochy dobývacího prostoru Horní
Slavkov - odkali .
Ing. Zby ek Sochor, Ph. D.
editel odboru hornictví
Ø Souhlasné stanovisko bez p ipomínek.
Státní pozemkový ú ad
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary
Zn.: SPU 446337/2019/129/Kal ze dne 06.11.2019
Stanovisko
k návrhu zm ny . . 1 Územního plánu Horní Slavkov
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, jako
cn a místn p íslu ný správní ú ad podle zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu
a o zm
n kterých souvisejících zákon a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových ú adech a o zm
zákona . 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k
a jinému zem lskému majetku, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon . 139/2002 Sb. ) a
v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis ,
posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání.
Po zhodnocení souladu p edlo eného návrhu s po adavky zákona . 139/2002 Sb. vydává Státní
pozemkový ú ad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu, ve zn ní pozd ích p edpis , toto stanovisko:
Státní pozemkový ú ad s návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov p i ve ejném projednání souhlasí.
Od vodn ní: V katastrálním území Horní Slavkov ji byly ukon eny komplexní pozemkové úpravy
a jejich výsledky ji byly zavedeny do katastru nemovitostí.
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, odd lení správy majetku, který je
íslu ný hospoda it s nemovitostmi ve vlastnictví eské republiky zapsanými na LV 10002 se seznámil s
návrhem Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov a nemá k n mu ádné p ipomínky a námitky.
S pozdravem
Ing. árka Václavíková
editelka Krajského pozemkového ú adu
pro Karlovarský kraj
Ø Bez p ipomínek a námitek.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
.j.: KHSKV 11150/2019/HOK/Nov - S10 ze dne 05.11.2019
Horní Slavkov, návrh Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
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Po izovatel: M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01
Sokolov
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21
Karlovy Vary (dále jen KHS KK ) jako orgán ochrany ve ejného zdraví p íslu ný podle § 77 odst. 1 a §
82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon ), podle § 4 odst. 2 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , a
podle § 149 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , na základ ádosti
po izovatele ze dne 01.10.2019 ve v ci vý e uvedené zm ny územního plánu a k ní p ipojenému návrhu
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínky, které byly uplatn ny v rámci ve ejného projednání
vydává toto:
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
KHS KK po posouzení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis v oblasti ochrany ve ejného
zdraví s p edlo eným rozhodnutím o námitkách uplatn ných v rámci ve ejného projednání návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov
souhlasí.
Od vodn ní:
Uplatn ny byly t i námitky a jedna p ipomínka. Uvedené záv ry po izovatele územního plánu nejsou v
rozporu se zájmy chrán nými orgánem ochrany ve ejného zdraví, a proto KHS KK s rozhodnutím
souhlasí.
Ing. Edita Novotná v.r.
editelka odboru hygieny obecné a komunální
Ø Souhlasné stanovisko.

6.

Vyhodnocení spln ní zadání

·

·
·
·
·
·
·

Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov schválené zadání pro tuto zm nu územního plánu bylo
spln no v rozsahu, který je kompromisem mezi maximálními po adavky a itelnými úpravami
územního plánu z hlediska obecných norem a urbanistických pravidel. P ipomínky a up esn ní
byly zapracovány po kontrole zadavatelem.
Návrh ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených a dopln ných pokyn
schváleného zadání.
Zm nou
ené území se nachází v rámci zastavitelné plochy, pop ípad na ni souvislým
zp sobem navazuje. Zm na dopl uje a rozvíjí celkovou urbanistickou koncepci stanovenou ve
schváleném územním plánu ve vazb na dopravní a technickou infrastrukturu.
íslu nými dot enými orgány byl vylou en významný vliv na evropsky významné lokality a
pta í oblasti, dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv zm ny na ivotní
prost edí, ani na zpracování variantního ení.
Zm na ÚP stanoví u ploch s rozdílným zp sobem vyu ití základní funkce a druhy staveb
a za ízení, které je v nich mo no umis ovat,
ádná z díl ích zm n nep edpokládá za azení mezi ve ejn prosp né stavby.
Zm na ÚP vyu ívá ji stanovené podmínky prostorového uspo ádání (vý ku zástavby, maximální
zastav nost a minimální ozelen ní), Úprava vyu ití a regulativ se týká ploch rekreace
zahrádká ských osad (RZ). Uvoln ní regulativu pro zastav nou plochu na 35 m2 vy aduje p i
respektování maximálního 20% zastav ní pozemk parcelu o rozloze 175 m2.
Nov bylo dopln no vyu ití pro motokros pro plochu ob anského vybavení sportu OS.1.
Poslední zm nou je nová definice plochy specifické SX, která
í podmínky pro provoz
stávajícího ubytovacího za ízení uvnit pr myslové zóny.
ení je spojeno s prostorovou
úpravou a odd lenou dopravní obsluhou pro nové vyu ití.

·

Zm na ÚP p i vymezování ploch s rozdílným zp sobem vyu ití respektuje hranice pozemk ,

·

Zm na ÚP na základ projednání doplní a upraví hranici zastav ného území.

·

ve Zm

ÚP jsou respektovány v echny stávající hodnoty i limity území
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·
·

7.

V souladu se zadáním tedy nebyl zpracováván koncept a bylo p istoupeno p ímo ke zpracování
návrhu ení zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov.
Zm ny I/3a, I/4a, I/8, I/10a, I/10b, I/14b, I/14c, I/14d, I/14e, I/14f, I/15b, I/16b, I/17a, I/17d,
I/17e, I/22, I/29a, I/29b byly ukon eny po izovatelem - na základ projednání s dot enými
orgány, z stává nadále ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního plánu Horní Slavkov.

·

Zm na I/11 byla ukon ena - na základ toho, e adatel od po adavku upou tí, z stává nadále
ponecháno funk ní vyu ití dle platného územního plánu Horní Slavkov

·

Byla dopln na zm na I/36, I/37, I/38 a I/39 - na základ po adavku m sta Horní Slavkov,
projednání s dot enými orgány a vyhodnocení p ipomínek k návrhu zm ny .1.

·

Byla do výkresové ásti dopln na zm na I/7b (roz
ipomínek k návrhu zm ny .1.

·

Byla dopln na zm na . I/40 - na základ p echodného ustanovení .4 zákona .350/2012 Sb.,
který íká, e územní plán nesmí obsahovat podrobnosti nále ející svým obsahem regula nímu
plánu nebo územním rozhodnutím

·

Byla dopln na zm na . I/41 - na základ Aktualizace .1 ZÚR KK byl vypu n koridor
dopravní infrastruktury pro p elo ku silnice II/209 (v ÚP = V-D.23.) (v ZÚR KK = VPS D.48)

·

Byly aktualizovány stávající limity v eném území nap . poddolovaná území, CHLÚ, výhradní
lo iska, letecká zabezpe ovací za ízení - na základ pokyn po ve ejném projednání zm ny .1.

Komplexní zd vodn ní p ijatého

ení na celý pozemek 683/15) - na základ

ení

Zm nou . 1 je navr eno :
· Zm na ÚP napravuje vymezení stávajících ploch a upravuje tyto plochy dle skute ného stavu,
pokud nevzniká nesoulad s vyu itím ploch sousedících.
·

Ve v ech sídlech správního území m sta Horní Slavkov prov uje vyu ití stávajících ploch
ve ejných prostranství a jejich p ípadnou úpravu v návaznosti na sousední plochy

·

Zm na ÚP aktualizuje regulativy a prov uje definice a vyu ití ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití

·

Zm na ÚP dopl uje stávající lokality zahrádká ských osad. Bydlení není v osadách z d vodu
neexistence infrastruktury navrhováno. Je upraven pouze podíl zastavitelných ploch a zvý en
limit pro zastav nou plochu zahrádká ské chatky.

·

Vymezuje nové zastavitelné a upravuje vyu ití ploch dle po adavk schválených
Zastupitelstvem m sta Horní Slavkov. K taxativn uvedeným po adavk m dle parcelních
ísel byly dopln ny, nebo vynechány, pozemky nutné pro zcelení a sjednocení lokality.
Celistvé lokality mají samostatná po adová ísla s odli ením I pro zm nu .1 a písmenným
dopln ním v abecedním po adí pro shodné umíst ní lokalit ve tvaru I.1-35/a-h

·

v sídle Bo any navrhuje zm nu vymezení stávajících ploch rekreace individuální a
zahrádká ských osad do ploch umo ujících bydlení. Plochy nebyly dosud vyu ity pro
vodn navr enou funkci. Významným limitem je neexistence infrastruktury a vzrostlá zele
na p vodních stavebních pozemcích a zahradách s nimi souvisejících. Nezbytnou podmínkou
pro vydání stavebního povolení ke stavbám na p edm tné lokality I.14/a-h bude dopravní
obsluha a obsluha in enýrskými sít mi.

·

v sídle Le ni ka a Kfely navrhuje zm nu vymezení stávajících ploch ve ejných prostranství a
ploch rekreace individuální v zastav ném území do ploch umo ujících bydlení. Návrh zm ny
dbá na zachování nezbytného ve ejného prostoru, zejména tvo eného zelení.

·

Celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy, bylo té dopln no do legendy
koordina ního výkresu a dále byla ve výkresové ásti aktualizována hranice m stské
památkové zóny Horní Slavkov.
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8. Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
·

Navr enou zm nou nedochází ke zm
koncepce platného územního plánu. V území
eném
zm nou se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území NATURA 2000.
ené
zm ny jsou malého rozsahu a jsou v inou v sou asn zastav ném území m sta. P edm tná
zm na umo ní p irozený vývoj v ené ásti m sta.

·

S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv
zm ny na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování
variantního
ení. Rozpor s principem udr itelného rozvoje území je mo no spat ovat
v po adavcích na dal í zábory ploch, bez vy erpání sou asných kapacit.

·

Zm na . 1 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality, v
souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne
ujících látek, jak
jsou stanovené v platném územním plánu.

·

Dle dokumentace Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les a v souladu s
metodickým listem AOPK (8.1.) se
ené území nachází p evá
ve III. pásmu ochrany dle
stanovené Delimitace pásem ochrany krajinného rázu v MKR CHKO Slavkovský les MKR H.3 Horní Slavkov.
Pro pásmo b né ochrany krajinného rázu (III stupn ), tj. pro území bez výskytu
mimo ádných krajiná ských hodnot s p ítomností výrobních provoz i koncentrací hromadné
obytné zástavby (Hornoslavkovsko ObKR H) jsou stanoveny následující podmínky:
- D sledn chránit pohledov exponované partie území, p edev ím terénní hrany údolí lesnaté
horizonty i prostorové dominanty (elevace)
- Vylou it zám ry s potenciálem citelného sní ení estetických hodnot, významného zásahu do
prostorových vztah a celkového naru ení koloritu území daného konfigurací terénu a jeho
dlouhodobým hospodá ským vyu itím
- Zabránit vzniku nových (um lých) krajinných dominant; nesni ovat stávající pozici dominant
edev ím kulturn -historického významu
- Dodr ováním stavebních zvyklostí venkovské zástavby kultivovat urbanistický výraz sídel i
tento výraz obnovovat
- Novou výstavbu realizovat v historicky konstituovaném plo ném rozsahu sídel, vylou it novou
obytnou výstavbu mimo jejich zastav ná území

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

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

eny

Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5

·

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

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

·

Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení
vliv zm ny územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.
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10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
·

·

Návrh zm ny umo uje dopln ní zastav ného území. Je
eno vhodné a ú elné vyu ití
zastav ného území a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.
Návrhem zm ny územního plánu budou zaji ny pot ebné plochy pro výrobu, které zajistí
roz ení pracovních p íle itostí a zajistí stabilizaci sídla. D sledky navr eného
ení nejsou
v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.

11. Vý et prvk regula ního plánu s od vodn ním jejich vymezení
·

Návrh zm ny nevymezuje prvky regula ního plánu.

12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní
fond a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
Dopad zm ny . 1 na zem lský p dní fond byl v tabulkové a grafické ásti vypracován dle
spole ného metodického doporu ení Ministerstva pro místní rozvoj R, odboru územního
plánování, a Ministerstva ivotního prost edí R (dále jen
), k: Vyhodnocení
edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní fond v územním plánu ,
který byl zve ejn n ve V stníku M P v 09/2011. Jako nepovinné dopln ní grafické ásti byl
proveden zákres ploch dot ených vyn tím ze ZPF dle kultur.
Vzhledem k d slednému dohledu zadavatele nad zapracováním v ech zastupitelstvem
odsouhlasených zm n je návrh en v po adovaném rozsahu. Zadání nepo adovalo zpracování
variant a taxativní povaha po adavk jejich autorské recenzování p ímo vylou ila. Zm na .1
obsahuje 64 díl ích zm n a p ipomínek.
Celkový nov navr ený zábor ZPF je 10,48 ha z celkového záboru 16,35 ha v etn nezem lských
ploch. Území
ené zm nou .1 zv uje o 9,16 ha zastavitelných ploch ( z toho 8,93 ha ZPF).
Výsledný zábor ZPF je 5,01 ha (10,48 - 5,47 kompenzace) z celkového záboru 9,96 ha (16,35 - 6,39
kompenzace) v etn nezem lských ploch. Výsledné zv ení zastavitelných ploch je o 2,97 ha
(9,16 - 6,37 kompenzace) z toho 3,46 ha (8,93 - 5,47 ha kompenzace) ZPF.
K zábor m obecn dochází i p i zm nách vyu ití parcel, u kterých d íve nebyl zábor z d vodu
nem nného stavu vy íslen. Podrobná tabulka zábor po lokalitách je sou ástí kapitoly B.9. Od vodn ní.
íslování je pro projednání zvoleno dle p vodních lokalit a je dopln no písmenem Z pro odli ení záboru
tvo eného zm nou. Nové zábory íseln navazují na p vodní íselnou adu ze stávající platné
dokumentace. Mno ství po adavk na zábory nových ploch a jejich korektura vyvolá pot ebu definitivní
úpravy po tu záborových lokalit.
Nejv í zábor ZPF je vyvolán pro dopln ní ploch Bydlení venkovského (5,54 ha) a bydlení
specifického ( 0,03 ha) vyvolaného p edev ím po adavky na úpravu dopravní obsluhy a zm n ploch
ve ejných prostranství zelen (PZ) a ploch ve ejných prostranství (PV) na parcelách v soukromém
vlastnictví a ve vlastnictví obce. K roz ení zastavitelných ploch po adavkem zastupitelstva na
znovuprojednání d íve nepovolených zm n jsou lokality zm n ploch pro bydlení :
0,75 ha I/13a lokalita 28Z obsahující ásti pozemk p. . 2264/2 a 2252/1 (TTP)
Z toho 0,6 ha v I.t íd ochrany
0,44 ha

I/2b lokalita 21Z obsahující zejména pozemky p. . 153/3, 154, 158/1, 158/7,
158/8, 158/9, 158/10, 2252/5, 2552/87, 2271/5, 2271/6, 2271/7, 2271/19,
2271/20, 2271/21, 2271/22 a související
e k.ú. Horní Slavkov (zahrady)

echny tyto zm ny navazují na stávající plochy a jsou jejich extenzivním roz ením v rámci
majetkových vztah . Úpravy uvnit zastavitelných ploch jsou vyvolány up esn ním vyu ití
území, zejména na úkor ve ejných prostranství, která dle adatel byla v územním plánu
naddimenzována. Pro bydlení dochází k záboru ze zahrad 1,15ha, z TTP 4,42 ha. Z t íd ochrany
se nároky erpají nejvíce z I.t ídy 3,95 ha, teprve poté z V. t ídy 1,10 ha.
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Úbytek ploch pro bydlení je dán po adavkem na zm ny pro plochy výroby drobné a emeslné
(VD) v lokalit I/12 s celkovým p evodem 0,97 ha z p vodn zastavitelných ploch pro bydlení.
Lokalita limitovaná eleznicí a blízkostí výrobního areálu je pro výrobu smí enou vhodn í.
Druhý nejvy í zábor ZPF je vyvolán pot ebou dopln ní ploch výroby pr myslové (2,38ha) s
po adavky na vyu ití parcel v bezprost ední návaznosti na ostatní pr myslové plochy a na
stávající komunikace. K roz ení zastavitelných ploch po adavkem na znovuprojednání d íve
nepovolených zm n jsou lokality zm n ploch pro výrobu pr myslovou :
2,38 ha I/5a

lokalita 52Z na ásti p. . 1967/19, 1967/20,
k.ú. Horní Slavkov

(TTP v I. t íd ochrany)

Zbývající plochy pro pr mysl I/5b a I/5c jsou na plochách ostatních bez vlivu na ZPF.
echny tyto zm ny navazují na stávající plochy a jsou jejich extenzivním roz ením v rámci
majetkových vztah , které v sou asnosti beze zm n vlastník neumo ní rozvoj pr myslových
ploch v lokalit , která je pro pr mysl vhodná z d vodu existující dopravní a technické
infrastruktury a svým umíst ním neru í ostatní funkce.
Poslední skupinou jsou zábory ZPF vyvolané poptávkou po dopln ní ploch pro rekreaci
zahrádká ských osad 1,10 ha v bezprost ední návaznosti na zahrádká ské areály a na stávající
komunikace. Roz ení zastavitelných ploch je po adavkem na znovuprojednání d íve
nepovolených zm n ploch pro rekreaci zahrádká ských osad a úbytku ploch rekrea ních zahrádek
pro jiné funk ní vyu ití :
1,04 ha I/1b

lokalita 163Z obsahující ásti pozemk p. . 2712/1 a 2741/2,
k.ú. Horní Slavkov

(TTP ve 3 t íd ochrany)

Zahrádka ení je jednou z mála inností, kterou lze v relativn osamoceném sídle vykonávat.
Plochy pro nové zahrádky vyu ívají ZPF 3 a 5. t ídy ochrany. Po adavek na p em nu ploch
zahrádek pro p íle itostné nebo trvalé bydlení nelze akceptovat z d vodu neexistence
odpovídající infrastruktury.
K návrhu zm ny vyu ití ZPF mimo zastavitelné plochy ze stávající kultury TTP na nové
vyu ití plochu zem lskou - zahrady (PZZ) dochází u parcely:
0,25 ha

I/9

lokalita 159Z obsahující ást pozemku p. . 301/1, k.ú. Le nice zm na
z plochy zem

lské (TTP)

K návrhu zm ny vyu ití ZPF pro výrobu zem
kompostování v lokalitách:
I/7

lskou dochází v zastavitelných plochách pro

ást pozemku p. . 683/4, k.ú. Horní Slavkov
sportu (OS.1)

zm na z plochy ob anského vybavení

Ostatní úpravy jsou zábory ZPF uvnit zastavitelných ploch s po adavkem na díl í zm ny
vyu ití parcel z d vodu úprav dopravní obsluhy, nebo op tovného vyu ití parcel po p vodn
zastav ných plochách.
Celkový nov navr ený zábor zm nou .1 je 16,35 ha ( z toho 10,48 ha ZPF)
Území

ené zm nou .1 zv

uje o 9,16 ha zastavitelných ploch ( z toho 8,93 ha ZPF)

Ve keré po adavky na zábor vychází ze schváleného zadání a z jednotlivých po adavk
vlastník . V pr hu projednání lze o ekávat jejich výraznou redukci, nebo kapacity pro
jednotlivé funk ní plochy nebyly od vydání poslední platné dokumentace územního plánu
napln ny.
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íslo

zp sob vyu ití plochy

celkový celkový

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

zábor
(ha)

zábor
ZPF
(ha)

I/14g 157Z Plochy bydlení specifického (BX)
I/17b 126Z Plochy bydlení specifického (BX)
I/17c 132Z Plochy bydlení specifického (BX)
I/17f 135Z Plochy bydlení specifického (BX)
Plochy bydlení specifického celkem

0,04
0,40
0,23
0,13
0,80

0,03
0,00
0,00
0,00
0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

I/2a 167Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/2b 21Z Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy bydlení vesnického (BV) zm na
funk ního vyu ití u vyjmuté plochy
I/2c 174Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/2d 149Z Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy bydlení vesnického (BV) zm na
funk ního vyu ití u vyjmuté plochy
I/4a 37Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/4b 38Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/13a 28Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/13b 28Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/27 87Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/31 83Z Plochy bydlení vesnického (BV)
I/38 175Z Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy bydlení vesnického celkem

0,24
0,44

0,23
0,44

0,13
0,44

(0,21)

(0,17)

0,19
0,16

0,19
0,16

(0,08)

(0,08)

3,46
0,53
0,75
0,01
0,21
0,01
0,10
6,10

3,46
0,00
0,75
0,01
0,21
0,01
0,10
5,56

I/15a 165Z Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
I/20 90Z Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
Plochy smí ené obytné vesnického typu celkem

0,01
0,09
0,10

0,00
0,00
0,00

I/21b 88Z Plochy dopravní infrastruktury (DI)
I/23 160Z Plochy dopravní infrastruktury (DI)
I/14h 138Z Plochy dopravní infrastruktury (DI)

0,03
0,07
0,03

0,00
0,03
0,0

I/32 172Z Plochy dopravní infrastruktury (DI)

0,02

0,02

0,01

I/33 173Z Plochy dopravní infrastruktury (DI)

0,43

0,43

0,30

0,05

0,08

0,08

0,05

0,21

0,09

Plochy dopravní infrastruktury celkem

0,58

0,48

0,31

0,05

0,12

0,08

0,08

0,22

0,09

I/5a 52Z Plochy výroby pr myslové (VP)
I/5b 40Z Plochy výroby pr myslové (VP)
I/5c 51Z Plochy výroby pr myslové (VP)
Plochy výroby pr myslové celkem

2,38
1,64
0,56
4,58

2,38
0,00
0,00
2,38

2,38

2,38

2,38

2,38

I/7 102Z Plochy výroby zem lské (VZ)
Plochy výroby zem lské celkem

1,12
1,12

0,00
0

Zm ny lokality

orná

chmelnice

vinice

trvalé
ovocné travní
zahrady sady porosty

I.

II.

III.

IV.

0,1

V.

investice
do p dy
(ha)

poznámka
Zm na funkce
ji
projednaného
záboru

0,23
0,44

Roz ení
ZÚ
e

0,24 (0,23)
sou ástí lokalit
21

0,19
0,16

0,11
0,16

0,08
sou ástí lokalit
21

3,46

3,35

0,11

0,75
0,01

0,60

0,15
0,01

3,46

0,21
0,01
1,14

0,21
0,01
0,10
4,42

0,10
0,37

3,95

0,03

0,27

0,97

0,03
0,03 (0,0)

0,01

0,01

0,01

Pás 1,25m
jednostrann
Pás 1,25m
oboustran

0,02
0,43

0,01
2,38

I/12 85Z Plochy výroby drobné a emeslné (VD)
Plochy výroby drobné a emeslné (VD) zm na
funk ního vyu ití u vyjmuté plochy
Plochy výroby drobné a emeslné (VD) zm na
funk ního vyu ití u vyjmuté plochy
Plochy výroby drobné a emeslné (VD) zm na
funk ního vyu ití u vyjmuté plochy
Plochy výroby drobné a emeslné celkem

0,26

0,00

0,26 (0,0)

(0,96)

(0,00)

(0,75)

(0,75)

(0,22)

(0,22)

(0,22)

0,26

0

-

I/1a 162Z Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ.1)
I/1b 163Z Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ.1)
I/18 166Z Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
Plochy rekreace zahrádká ských osad celkem

0,11
1,04
0,06
1,21

I/24 161Z Plochy ve ej. prostranství zelen h bitov (PH)
Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov

Vyjmuto v lokalit 85

(0,75)

(0,75)

Vyjmuto v lokalit 85

(0,22)

Vyjmuto v lokalit 85

-

-

0,00
1,04
0,06
1,10

1,04
0,06
1,10

1,04
0,06
1,10

0,06
0,06

0,03
0,03

0,03
0,03

I/25 151Z Plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
I/26 152Z Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy zelen soukromé a vyhrazené celkem

0,14
0,05
0,19

0,00
0,00
0,00

I/9 159Z Plochy zem lské - zahrady (PZZ)
Plochy zem lské celkem

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25
0,62

I/7b 177Z Plochy ob anského vybavení sportu (OS.1)

0,11 (0,00)
1,04

0,03
0,03

0,18
0,18

0,07
0,07

0,62

0,62

I/19 168Z Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
Plochy ob anského vybavení sportu celkem

0,32
0,94

0,0
0,62

0,62

I/28 47Z Plocha výroby drobné (VD)
I/30 69Z Plocha výroby drobné (VD)
Plochy výroby drobné celkem

0,13
0,03
0,16

0,0
0,03
0,03

0,03
0,03

0,03
0,03

-6,39

-5,47

-0,07

-5,40

-1,77

-3,70

-6,39

-5,47

-0,07

-5,40

-1,77

-3,70

Zábor celkem

16,35

10,48

0,31

Kompenzace celkem

-6,39

-5,47

-0,07

Výsledný zábor po zapo tení kompenzace celkem

9,96

5,01

0,24

I/39 180Z Plochy zem
Kompenzace plochy zem

lské
lské celkem

0,62

ené zm nou .1 zv

Kompenzací

0,62
0,32

1,22

8,95

0,62

6,59

0,11

-5,40
1,22

3,55

1,72

0,36

-1,77
6,59

0,11

-0,05

0,36

Hodnoty v závorkách ji byly vyjmuty a nejsou zapo teny do záboru ZPF. Jsou v ak sou ástí lokality se zm nou funkce.
Území

0,25

uje o 9,16 ha zastavitelných ploch ( z toho 8,93 ha ZPF).

enou zm nou . I/39 dochází ke zmen ení zastavitelných ploch o 6,37 ha ( z toho 5,47 ha ZPF).
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Kompenzace zm ení
-6,37(-5,47)
vodní
lokality 106

1,70

9,16 (8,93)

-3,70

-6,37 (-5,47)

-2,00

2,79 (3,46)

Kompenzace:
vodní vým ra navrhovaného odn tí se sni uje zm nou . I/39 (lokalita 180Z) o 6,37 ha (5,47 ha
ZPF). Toto sní ení je realizováno ve t íd ochrany III a V jako kompenzace. Ke sní ení do lo díky
navrácení n kterých parcel p vodní lokality 106 zp t na plochy zem lské - trvalý travní porost a
plochy zem lské - orná p da a tudí zru ením jejich zastavitelnosti. Jedná se o plochy dle platného
územního plánu navr ené pro bydlení vesnické, ale toto území je dlouhodob nevyu ívané.
Dot ené pozemky PUPFL:
Lesní pozemky nejsou zm nou . 1 dot eny plo . Liniov jsou dot eny vedením cyklostezek
I/32 Cylotrasa .60 úsek P3 od osady Tábor
A.1.1.1.
I/33 Cylotrasa 8,9 úsek T ídomí,
Jejich osy jsou vedeny s vyu itím stávajících lesních cest a pr sek .
Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.
Objekty zem lské prvovýroby:
Na území navrhovaných zm n nejsou objekty zem

lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V eném území nejsou zm nami dot eny dobývací prostory, nebo chrán ná lo isková území.
Ve výkresové ásti zm ny ÚP Horní Slavkov jsou ponechány hranice zastav ného území beze zm n.
Lokality 38Z (I/4b), 139Z (I/14b), 112Z (I/3b), 121Z (I/16a), 126Z (I/17b), 132Z (I/17c), 135Z
(I/17f), 142Z (I/14a) 176Z (I/36) jsou vyu ity pro rozvoj ploch bydlení jedná se o ostatní plochy - nemá
vliv na ZPF.
Lokality 165Z (I/15a), 90Z (I/20) jsou vyu ity pro rozvoj ploch smí ených jedná se o ostatní
plochy - nemá vliv na ZPF.
Lokality 168Z (I/19) jsou vyu ity pro rozvoj ploch ob anské vybavenosti jedná se o ostatní
plochy - nemá vliv na ZPF.
Lokality 88Z (I/21b), 138Z (I/14h) jsou vyu ity pro rozvoj ploch dopravy jedná se o ostatní
plochy - nemá vliv na ZPF.
Lokality 40Z (I/5b), 51Z (I/5c), 102Z (I/7), 47Z (I/28), 178Z (I/37) jsou vyu ity pro rozvoj ploch
výroby jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF.
Lokality 162Z (I/1a) jsou vyu ity pro rozvoj ploch rekreace zahrádká ských osad jedná se o
ostatní plochy - nemá vliv na ZPF.
jedná se o ostatní plochy
Lokality 151Z (I/25), 152Z (I/26) jsou vyu ity pro rozvoj ploch zelen
- nemá vliv na ZPF.
Plochy bydlení venkovské (BV)
Lokalita I/2a (167Z)
Zm na vyu ití stávajících z ásti ploch zem lských
trvalý travní porost a z ásti rekreace
zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení venkovské (BV). Z v í ásti se lokalita nachází ve
stávajícím zastav ném území. Zm na je vyvolána zájmem ob an m sta o mo nost výstavby
rodinných dom . Nové vyu ití navazuje na ji vymezené plochy pro bydlení v této ásti m sta. Jedná
se o zábor celkem 0,23 ha v V. t íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou
dy za azené do V. t ídy ochrany v inou pro zem lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze
edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití.
Lokalita I/2b (21Z)
Zm na vyu ití stávajících ploch z ásti smí ených obytných m stského typu (SM) a áste
rekreace
zahrádká ských osad (RZ) v zastav ném území m sta na plochu bydlení venkovské (BV). Je
vyvolána zájmem ob an o mo nost výstavby rodinných dom a zájmem o trvalé bydlení ve
stávajících objektech. Nov vymezená plocha pro bydlení venkovské navazuje na ji vymezené
plochy pro bydlení, kde dochází k výstavb nových rodinných dom . Jedná se o zábor 0,44 ha v V.

íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního
prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy
ochrany v inou pro zem lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn í
nezem lské vyu ití.
Lokalita I/2c (174Z)
Zm na vyu ití stávající plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) v zastav ném území m sta na
plochu bydlení venkovské (BV). Zm na je vyvolána v d sledku zájmu ob an o mo nost výstavby
rodinných dom a zájmem o trvalé bydlení ve stávajících objektech. Lokalita se nachází v ji
existující zástavb rodinných dom a p irozen na tyto plochy navazuje. Jedná se o zábor 0,19 ha
z toho 0,11 ha ve IV. t íd ochrany a 0,08 v V. t íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j.
OOLP/1067/96) mají p dy za azené do IV. t ídy p evá
podpr
rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu. P dy za azené do ochrany V. t ídy ochrany jsou v inou pro zem lské
ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití je zem lské vyu ití této lokality vylou eno.
Lokalita I/2d (149Z)
Zm na vyu ití stávající plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení venkovské
(BV) v zastav ném území m sta. Zm na je vyvolána v d sledku zájmu ob an o mo nost výstavby
rodinných dom a zájmem o trvalé bydlení ve stávajících objektech. Lokalita se nachází v ji
existující zástavb rodinných dom a p irozen na tyto plochy navazuje. Jedná se o zábor 0,16 ha ve
IV. t íd ochrany ZPF (zábor je áste
tvo en ji odsouhlaseným záborem lokality . 149). Dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze
dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do IV. t ídy p evá
podpr
rnou
produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru
území je zem lské vyu ití této lokality vylou eno.
Lokalita I/13a (28Z)
Zm na vyu ití stávajících ploch ve ejných prostranství zelen (PZ) a dopravní infrastruktury (DI) na
plochu bydlení venkovské (BV). Zm na je vyvolána zájmem ob an a vlastník okolních rodinných
dom o roz ení zahrad. Lokalita je vymezena v návaznosti na stávající zastav né území a vypl uje
proluku ve stávající zástavb rodinných dom . Jedná se o zábor celkem 0,75 ha z toho 0,6 ha v I.
íd ochrany a 0,15 ve III. t íd ochrany. Svým charakterem a umíst ním je daná lokalita zem lsky
nevyu itelná, co je umocn no ji existující zpevn nou p í komunikací propojující dv ulice.
Lokalita I/13b (28Z)
Zm na vyu ití stávající plochy dopravní infrastruktury (DI) na plochu bydlení venkovské (BV).
Zm na je vyvolána uvedením do souladu se skute ným stavem v území, kdy se jedná o pozemek,
který nále í ke stavb rodinného domu a který neplní funkci dopravní infrastruktury. Lokalita se
nachází v zastav ném území. Jedná se o zábor 0,01 ha ve III. t íd ochrany ZPF. Vzhledem ke své
velikosti a umíst ní nem e být lokalita vyu ívána pro zem lské ú ely.
Lokalita I/27 (87Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení venkovské (BV)
v zastav ném území. Zm na je vyvolána zájmem ob an z p ilehlých rodinných dom na roz ení
jejich zahrad. Nov navrhované vyu ití navazuje na stávající plochy bydlení. Jedná se o zábor 0,21 ha
v V. t íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního
prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy
ochrany v inou pro zem lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn í
nezem lské vyu ití.
Lokalita I/31 (83Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství (PV) na plochu bydlení venkovské (BV)
v zastav ném území. Zm na je vyvolána uvedením do souladu se skute ným stavem, kdy dané
pozemky nále í k zahradám existujících rodinných dom a neplní funkci ve ejného prostranství.
Jedná se o zábor 0,01 ha v V. t íd ochrany. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy
Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy
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za azené do V. t ídy ochrany v inou pro zem
edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití.

lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze

Lokalita I/38 (175Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství (PV) na plochu bydlení venkovské (BV) v ji
platném zastavitelném území. Zm na je vyvolána rozvojovým zám rem m sta v projektové p íprav
a po adavkem Dopravního inspektorátu P R. Jedná se o zábor 0,10 ha v III. t íd ochrany ZPF. Dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze
dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do III. t ídy ochrany pr
rnou produk ní
schopnost a je mo no prost ednictvím územního plánování vyu ít tyto p dy pro eventuální výstavbu.
Vzhledem ke svému umíst ní nem e být lokalita vyu ívána pro zem lské ú ely.
Plochy bydlení specifické (BX)
Lokalita I/14g (157Z)
Zm na vyu ití stávající plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) na plochu bydlení specifické (BX)
v zastav ném území sídla Bo any. Zm na je vyvolána nevhodným stávajícím vymezením daných
pozemk pro plochu zahrádká ských osad, ve skute nosti se jedná o zahradu nále ející ke stávajícímu
rodinnému domu. Jedná se o zábor 0,03 ha za azených do V. t ídy ochrany ZPF. Dle Metodického
pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne
1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy ochrany v inou pro zem lské
ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití.
Lokalita I/17f (135Z)
Zm na vyu ití stávající plochy dopravní infrastruktury (DI) na plochu bydlení specifické (BX)
v zastav ném území sídla Kfely. Zm na je vyvolána pot ebou uvést do souladu sou asný stav
v území, kdy je lokalita vyu ívána jako zázemí pro existující stavbu rodinného domu. Jedná se o
zábor 0,05 ha za azených do V. t ídy ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou
dy za azené do V. t ídy ochrany v inou pro zem lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze
edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití.
Plochy dopravní infrastruktury (DI)
Lokalita I/23 (160Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu dopravní infrastruktury
(DI) v zastav ném území sídla Horní Slavkov. Zm na je vyvolána pot ebou uvést do souladu
sou asný stav v území, který svým charakterem plní funkci dopravní infrastruktury jako zázemí
parkovi
pro sousední areál h bitova. Jedná se o zábor 0,03 ha ve II. t íd ochrany ZPF. Dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze
dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do II. t ídy ochrany jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné. Vzhledem
k aktuálnímu stavu a umíst ní je tato lokalita zem lsky nevyu itelná. Je ve ve ejném zájmu zajistit
odpovídající parkovací plochu pro ve ejnou ob anskou vybavenost, v tomto p ípad h bitov.
Lokalita I/32 (172Z)
Zm nou dochází k vymezení osy cyklotrasy . 60 v úseku P3 od osady Tábor mimo zastav né území.
Nebude vymezena nová plocha s rozdílným zp sobem vyu ití, ani nedojde ke zm
sou asn
vymezených ploch s rozdílným zp sobem vyu ití. Jedná se o zábor celkem 0,02 ha z toho 0,01 ha
za azených ve III. t íd ochrany a 0,01 ha za azených v V. t íd ochrany ZPF.
Lokalita I/33 (173Z)
Zm nou dochází k vymezení osy cyklotrasy . 8 a 9 v úseku T ídomí, z v í ásti mimo zastav né
území, áste
prochází zastav ným územím v sídle T ídomí. Nebude vymezena nová plocha
s rozdílným zp sobem vyu ití, ani nedojde ke zm
sou asn vymezených ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití. Jedná se o zábor celkem 0,43 ha z toho 0,08 ha za azených ve I. t íd ochrany,
0,05 ve II. t íd ochrany, 0,21 ha ve III. t íd ochrany a 0,09 ha za azených v IV. t íd ochrany ZPF.
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Plochy výroby pr myslové (VP)
Lokalita I/5a (52Z)
Zm na vyu ití stávající plochy zem lské trvalé travní porosty na plochu výroby pr myslové (VP)
v p ímé návaznosti na zastav né území v sídle Horní Slavkov a na ji vymezené zastavitelné plochy.
Zm na je vyvolána pot ebou m sta roz it stávající výrobní plochy a nabídnout tak potenciálním
investor m vhodné plochy pro realizaci staveb, které povedou k navý ení po tu pracovních míst ve
st . Jedná se o zábor 2,38 ha za azených v I. t íd ochrany ZPF.
Plochy smí ené výrobní (VS)
Lokalita I/12 (85Z)
Zm na vyu ití stávající plochy bydlení venkovské (BV) na plochy výroby drobné a emeslné (VD)
v t sné návaznosti na zastav né území v sídle Horní Slavkov. Zm na je vyvolána zájmem o vyu ití
této lokality pro roz ení drobné výroby investora, jeho stávající areál na tuto lokalitu navazuje.
Jedná se o zastavitelnou plochu, pro kterou byl zábor ZPF ji odsouhlasen v platném Územním plánu
Horní Slavkov 0,97 ha za azených ve III. t íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j.
OOLP/1067/96) mají p dy za azené do III. t ídy ochrany pr
rnou produk ní schopnost a je mo no
prost ednictvím územního plánování vyu ít tyto p dy pro eventuální výstavbu. Vzhledem
k aktuálnímu vymezení nebude území zem lsky vyu íváno.
Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
Lokalita I/1b (163Z)
Zm na vyu ití stávající plochy zem lské trvalé travní porosty na plochu rekreace zahrádká ských
osad - specifické (RZ.1) v návaznosti na zastav né území v sídle Horní Slavkov. Zm na je vyvolána
zájmem ob an i m sta o lokality pro rekreaci a výstavbu rekrea ních objekt , proto se roz ení
stávající zahrádká ské kolonie v severní ásti m sta jeví logicky. Dal í zahrádká ské kolonie v jiných
ástech m sta neumo ují po adované roz ení. Jedná se o zábor celkem 1,67 ha z toho 1,2 ha ve III.
íd ochrany a 0,47 v V. t íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy
Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy
za azené do III. t ídy ochrany pr
rnou produk ní schopnost a je mo no prost ednictvím územního
plánování vyu ít tyto p dy pro eventuální výstavbu. P dy za azené do V. t ídy ochrany jsou v inou
pro zem lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn í nezem lské
vyu ití.
Lokalita I/18 (166Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství (PV) na plochu rekreace zahrádká ských osad
(RZ) v zastav ném území sídla Horní Slavkov. Zm na je vyvolána pot ebou uvést do souladu
sou asný stav v území, které je sou ástí zahrádká ské kolonie, ale neplní funkci ve ejného
prostranství. Jedná se o zábor 0,06 ha ve III. t íd ochrany ZPF. Dle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j.
OOLP/1067/96) mají p dy za azené do III. t ídy ochrany pr
rnou produk ní schopnost a je mo no
prost ednictvím územního plánování vyu ít tyto p dy pro eventuální výstavbu.
Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov (PH)
Lokalita I/24 (161Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu ve ejných prostranství
zelen h bitov (PH) v zastav ném území sídla Horní Slavkov. Zm na je vyvolána pot ebou uvést do
souladu sou asný stav v území. Zmín ná lokalita nále í k areálu místního h bitova, a tak se jeví
za azení do plochy PH mnohem vhodn ji. Jedná se o zábor 0,03 ha za azených do II. t ídy ochrany
ZPF. Vzhledem k charakteru území je vylou eno jeho vyu ití pro zem lské ú ely.
Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
Lokalita I/7b (177Z)
Zm na vyu ití stávající plochy zem lské - trvalý travní porost na plochu ob anského vybavení
sportu - cyklotrial (OS.1) v p ímé návaznosti na ji vymezené zastavitelné plochy sídla Horní
Slavkov. Zm na je vyvolána pot ebou uvést do souladu sou asný stav v území. Jedná se o zábor
0,62ha za azených do V. t ídy ochrany ZPF. P dy za azené do V. t ídy ochrany jsou v inou pro
zem lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití.
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Plochy zem lské - zahrady (PZZ)
Lokalita I/9 (159Z)
Zm na vyu ití stávající plochy zem lské trvalé travní porosty na plochu zem lskou zahrady
(PZZ) v p ímé návaznosti na zastav né území sídla Le nice. Zm na je vyvolána zájmem soukromé
osoby vyu ívat dané území za ú elem p stební zahrady, proto se mnohem vhodn ji jeví za azení do
plochy PZZ. Jedná se o zábor celkem 0,25 ha z toho 0,17 ha za azených do I. t ídy ochrany a 0,08 do
V. t ídy ochrany ZPF. Plocha PZZ je Územním plánem Horní Slavkov ur ena pro pozemky
zem lského p dního fondu
p evá
pro zahrady a je zde p ípustné umis ovat stavby
dopl kových vybavení, co jsou stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro vyu ití hlavní funkce
dané plochy.
Plochy výroby drobné (VD)
Lokalita I/30 (69Z)
Zm na vyu ití stávající plochy ve ejných prostranství (PV) na plochu výroby drobné (VD)
v zastav ném území sídla Horní Slavkov. Zm na je vyvolána pot ebou uvést do souladu sou asný
stav v území, kdy daná lokalita neplní funkci ve ejného prostranství, ale je sou ástí sousedního
výrobního areálu. Jedná se o zábor 0,03 ha za azených do III. t ídy ochrany ZPF. Dle Metodického
pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne
1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do III. t ídy ochrany pr
rnou produk ní
schopnost a je mo no prost ednictvím územního plánování vyu ít tyto p dy pro eventuální výstavbu.
Vzhledem k charakteru území je zem lské vyu ití lokality vylou ené.

13. Rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov,
etn jejich od vodn ní
Námitka 1
Obsah námitky, v etn jejího od vodn ní:
Zm nou . 1 ÚP Horní Slavkov (zm na . I/2d) se nov navrhuje vyu ití ásti (cca poloviny) pozemku
p. . 4023/13 v k.ú. Horní Slavkov jako Plochy bydlení vesnického (BV) . Zbylá ást pozemku z stává
pro vyu ití Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ) .
Námitka sm uje proti navr enému rozd lení vyu ití pozemku p. . 4023/13 v k.ú. Horní Slavkov pro dva
rozdílné zp soby vyu ití. Navrhujeme vymezení pozemku pouze pro jeden zp sob vyu ití, a to Plochy
bydlení vesnického (BV) , a to zejména z d vodu zachování kompaktního vyu ití celého pozemku.
Vzhledem k tomu, e okolní pozemky jsou ji v sou asn platném ÚP vedeny nebo v rámci zm ny . 1
ÚP navr eny pro vyu ití Plochy bydlení vesnického (BV) .
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Pozemek p. . 4023/13 v k.ú. Horní Slavkov bude v návrhu zm ny ÚP vymezen celý do plochy bydlení
vesnického (BV). Dot ený pozemek se nachází v zastav ném území v míst , které p ímo navazuje
na plochy bydlení vesnického. Vymezením celého pozemku p. . 4023/13 v k.ú. Horní Slavkov o vým e
465 m2, v druhu pozemku zahrada (III. t ída ochrany ZPF) vznikne urbanisticky ucelená lokalita bydlení.
Zárove budou vytvo eny podmínky pro jednozna né rozhodování o zm nách v území, kdy plocha
s rozdílným zp sobem vyu ití (BV) bude kopírovat hranice pozemku zapsané v katastru nemovitostí.
Za adit celý vý e uvedený pozemek do plochy pro bydlení bylo p vodním zám rem zm ny ÚP.
Pro spole né jednání byla plocha bydlení vesnického zmen ena po hranici ochranného pásma eleznice.
eleznice je v ak dlouhodob nevyu ívaná a její op tovné zprovozn ní se v dohledné dob neplánuje. I
v p ípad , e bude eleznice zprovozn na, je mo né p ípadnou stavbu pro bydlení umístit na ásti
dot eného pozemku mimo ochranné pásmo eleznice.
Námitka 2
Obsah námitky, v etn jejího od vodn ní:
Zásadn nesouhlasím se zm nou I/25 ve Zm
. 1 ÚP Horní Slavkov. Na moji námitku ze dne
4. 5. 2016 ani p ipomínku ze dne 7. 9. 2016 nebylo reagováno zp sobem, který bych mohla akceptovat.
Do lo sice ke zm
vyu ití u obou pozemk p. . 484/2 a 4079/4 k.ú. Horní Slavkov z plochy ve ejných
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prostranství zelen (PZ) na plochu zelen - soukromé a vyhrazené (ZS), bohu el v ak nebyla tato zm na a
edev ím m j návrh na zm nu obou pozemk na plochu bydlení vesnického, posuzován v celém svém
historickém kontextu, tedy jak je popsáno v mé námitce a p ipomínce. Mou námitku bych rozd lila do
dvou oblastí. První se bude týkat n kterých nesrovnalostí, které jsou uvedeny v textové ásti Zm ny . 1
ÚP Horní Slavkov. Ve druhé bych si dovolila navrhnout ení.
1. Ve stanovisku Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové pé e, láze ství a
cestovního ruchu ke zm
vedené pod I/25 je uvedeno, e zm na na plochu bydlení vesnického
je nep ípustná a v od vodn ní je uvedeno Pozemek se nachází ve svahu v prostoru bývalého
Starého nám stí, p edm tná parcela nebyla v minulosti zastav na . O tomto výroku se dá
s úsp chem polemizovat, ale dal í ást od vodn ní je ji zcela nesmyslná: V bezprost ední
blízkosti se nachází objekt bývalé kovárny .p. 66,
.. který je pohledovou dominantou.
Výstavba objektu pro bydlení se zázemím v jeho bezprost ední blízkosti by mohla naru it jedno
z mála míst v Horním Slavkov , které si zachovalo historický ráz a není v tomto úseku dot eno
novodobou zástavbou . Kolem kovárny .p. 66 se nacházejí v bezprost edním okolí 4 stavby,
které jsou novostavby, v etn mého domu, který byl kolaudován v roce 1998. Záv re ná ást
od vodn ní je ji zcela za hranou a jen demonstruje, jakým zp sobem se vypo ádává odbor
kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu s podn ty ob an . Cituji: Ve ejné
prostory jako ulice, nám stí, náves, historické zahrady a parky, na nich v minulosti stavby
neexistovaly, jsou nezastavitelné a zastavování t chto ploch je v památkov chrán ném území
zcela nep ípustné . Tak nevím, zda pozemek p. . 484/2 je poté, co jsme na tomto pozemku
vybudovali, a to za zna ných finan ních prost edk a fyzického úsilí, pova ován tímto odborem
za historickou zahradu nebo park. Faktem je, e v roce 2002, kdy jsem tento pozemek zakoupila
od m sta, se jednalo o neupravenou navá ku po demolici staveb, které zde stály. Celý pozemek
byl pokryt náletovými d evinami a sutí a dozajista naru oval pohled na historickou a pohledovou
dominantu - kovárnu . Celkové od vodn ní uvedeného odboru sv í o jediném, je toto
posouzení ud láno od stolu a bez posouzení v ech aspekt , a to jak lidských, tak i historických.
Poslední výhradu mám ke konstatování, které je uvedeno v ásti Vyhodnocení p ipomínek , kdy
ve vyhodnocení p ipomínky ze dne 7. 9. 2016 je na stran 62 uvedeno
sto Horní Slavkov
jako vlastník pozemku p. . 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov souhlasí se za azením tohoto pozemku,
který se dle Územního plánu Horní Slavkov nachází v plo e ve ejných prostranství zelen - PZ,
rovn do plochy soukromých zahrad. D vodem je zám r prodeje pozemku p. . 4079/4 v k.ú.
Horní Slavkov autoru p ipomínky a s tím související nevhodnost ponechání pozemku ve ve ejn
ístupných plochách . Tak e m sto má v plánu odprodat mn dal í pozemek, který je prakticky
nevyu itelný, jak je definováno ve Zm
. 1 ÚP Horní Slavkov, plochy zelen - soukromé a
vyhrazené jsou ur eny pouze pro plochy zahrad, které nemohou být sou ástí jiných typ ploch a
ípustné jsou pouze zele , oplocení a drobný mobiliá . Na tomto pozemku nelze postavit ani
skleník, ani altán, ale mohu zde mít drobný mobiliá ( e bych se inspirovala pojmem m stský
mobiliá a pozemek bych opat ila lavi kami, odpadkovými ko i apod.). Takovou nabídku musím
odmítnout.
2. Druhá oblast mé námitky reaguje na skute nosti uvedené v ásti prvé. Vzhledem
k nepr chodnosti celé zále itosti a po vyhodnocení celé situace navrhuji toto ení. U pozemk
p. . 4079/4 a 484/2 neprovád t zm nu vyu ití, ponechat stávající stav, tedy jako plochu ve ejných
prostranství zelen (PZ). Dal í kroky ohledn pozemku p. . 484/2, budu init mimo toto ení o
Zm
. 1 ÚP Horní Slavkov.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Zm na s ozna ením I/25 byla do zm ny ÚP za azena na základ po adavku autora námitky a vlastníka
jednoho ze dvou dot ených pozemk p. . 484/2 v k.ú. Horní Slavkov. P vodním návrhem byla zm na
do plochy bydlení vesnického (BV). Na základ nesouhlasného stanoviska Krajského ú adu
Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu (dále jen KÚKK )
zn. 1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 byla plocha za azena do plochy zelen - soukromé a vyhrazené (ZS).
Definice plochy ZS byla stanovena dle po adavku KÚKK. Plocha ZS sice nezahrnuje mo nost umíst ní
ir ího okruhu staveb, umo uje v ak ochranu soukromého pozemku formou oplocení a drobný mobiliá
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bez nutnosti zachovat ve ejný p ístup v em bez omezení, jak vy aduje z podstaty plocha ve ejného
prostranství zelen (PZ).
Námitka 3
Obsah námitky, v etn jejího od vodn ní:
Pozemek p. . 1060/4 v k.ú. Horní Slavkov je v sou asné dob v územním plánu Horní Slavkov jako
plocha ve ejného prostranství (PV), která je ur ena pro plochy ve ejných prostranství - jsou tu prostory
ístupné ka dému bez omezení, tedy slou ící obecnímu u ívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Navrhuji shora uvedený pozemek ve zm
. 1 Územního plánu Horní Slavkov zm nit na plochy
bydlení vesnického (BV).
vod:
Shora uvedený pozemek je vyu íván cca 15 let jako zahrada (ovocný sad) u rodinného domu .p. 171 na
st.p. . 3070 v k.ú. Horní Slavkov.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Vý e uvedený po adavek na zm nu vyu ití pozemku p. . 1060/4 v k.ú. Horní Slavkov nebyl sou ástí
schváleného zadání zm ny ÚP a není tedy p edm tem ení zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov.
Po adavek m e být p edm tem p ípadné následné zm ny ÚP.

14. Vyhodnocení p ipomínek
ipomínky k návrhu zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov - § 50 odst. 3 SZ
ipomínka . 1
Doru eno dne 23.08.2016
ipomínka
Vzná íme p ipomínku k Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov.
Jedná se o pozemek p. . 2533/126 v k.ú. Horní Slavkov, který je ve spole ném jm ní man el .
ást pozemku je nyní za azen do DI - plochy dopravní infrastruktury, co je z na eho pohledu
nep ípustné, proto e se jedná o plochy jednak v oplocení na eho rodinného domu a dal í plochy
bezprost edn navazující na na e pozemky. Na daném pozemku uva ujeme s výstavbou obytné budovy,
která bude mít bezprost ední návaznost na stávající rodinný d m.
Po adujeme pozemek za adit do BV - plochy bydlení vesnického.
Není absolutn p ípustné, aby p ed na ím domem bylo vybudováno nap . parkovi .
Ø

ipomínce se vyhovuje v áste ném rozsahu. ást pozemku p. . 2533/16 v k.ú. Horní Slavkov
bude dle po adavku za azena do plochy bydlení vesnického - BV a ást tohoto pozemku z stane
v plo e dopravní infrastruktury - DI, aby bylo zachováno sou asné dopravní propojení lokality.

ipomínka . 2
Doru eno dne 24.08.2016
ipomínka: Stavebník podává návrh o roz ení plochy na bydlení o plochu na stavbu pergoly (dle
projektu), která zasahuje na pozemek p. . 60/10 k.ú. Kfely u Horního Slavkova.
Ø

ipomínka se zamítá. Pozemek p. . 60/10 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova se dle platného
Územního plánu Horní Slavkov nachází v plo e zem lské - trvalý travní porost. Tento
po adavek nebyl sou ástí projednaného a schváleného zadání Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.
Projekt pergoly m l v dob vzniku respektovat platný Územní plán Horní Slavkov.

Strana 74 (celkem 121)

ipomínka . 3
Doru eno dne 25.08.2016
ipomínka: ádám o urovnání a nápravu stávajícího stavu pozemku parc. . 57/16 a ást pozemku
57/14 v k.ú. T ídomí - navrhuji vlo ení do plochy rekreace individuální.
Ø

ipomínka se zamítá. Pozemky p. . 57/14 a 57/16 v k.ú. T ídomí se dle platného Územního
plánu Horní Slavkov nacházejí áste
v plo e rekreace individuální - RI a áste
v plo e
zem lské - trvalý travní porost. Tento po adavek nebyl sou ástí projednaného a schváleného
zadání Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.

ipomínka . 4
Doru eno dne 26.08.2016
ipomínka: ádám o zm nu územního plánu - ást parcely . 1228/13 na plochy bydlení vesnického viz
íloha.
Od vodn ní: stavba gará í k rodinnému domu.
Pozn.: Jedná se o k.ú. Horní Slavkov.
Ø

ipomínka se zamítá. Pozemek p. . 1228/13 v k.ú. Horní Slavkov se dle platného Územního
plánu Horní Slavkov nachází áste
v plo e bydlení vesnického - BV a áste
v plo e
zem lské - trvalý travní porost. Tento po adavek nebyl sou ástí projednaného a schváleného
zadání Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.

ipomínka . 5
Doru eno dne 29.08.2016
ipomínka: Zastupitelstvo m sta Horní Slavkov schválilo dne 04.11.2013 (viz p íloha . 1 - výpis
z usnesení ze zasedání Zastupitelstva m sta Horní Slavkov - ZM V/13/73) po adavek . 10 (viz p íloha .
2 a 3), kde mimo jiné po adovalo opravu vým ry pozemku parc. . 683/15 v katastrálním území Horní
Slavkov podle skute ného stavu v katastru nemovitostí.
sto Horní Slavkov uplat uje p ipomínku ve Zm
. 1 Územního plánu Horní Slavkov: Oprava
(roz ení) pozemku tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem m sta a jak je zapsán v katastru nemovitostí
(viz p íloha . 4) s tím, e shora uvedený pozemek spolu s pozemkem parc. . 683/4 v katastrálním území
Horní Slavkov bude ve zm
regulativu v plo e ob anského vybavení sportu (OS.1), kde bude mo né
provozovat cyklotrial a motokros (1/7b).
Ø

ipomínce se vyhovuje. Pozemek p. . 683/15 v k.ú. Horní Slavkov se dle platného Územního
plánu Horní Slavkov nachází áste
v plo e ob anského vybavení sportu - cyklotrial - OS.1 a
áste
v plo e zem lské - trvalý travní porost. Na základ schválení tohoto po adavku
v zastupitelstvu m sta Horní Slavkov bude tento pozemek celý za azen do plochy OS.1 ( pouze
pro cyklotrial).

ipomínka . 6
Doru eno dne 01.09.2016
ipomínka: Dopln ní ÚPD Horní Slavkov
ádáme Vás tímto o zapracování znaleckého posudku Zhodnocení mo nosti stavební innosti v CHLÚ
Krásno, s ohledem na seismicitu vyvolanou trhacími pracemi velkého rozsahu a zaji ní ochrany lo iska
dle zákona 44/1988 Sb. v platném zn ní zapsaný pod polo kou 901-16/2010 od Ing. Ji í R
ka, CSc.
do zm ny Z1 ÚP Horní Slavkov, kterou pro m sto Horní Slavkov zpracováváte.
Posudek organizaci KMK GRANIT, a.s. na ídil OBÚ pro Karlovarský kraj závazným p íkazem z d vodu
zákonné ochrany vyhrazeného lo iska alkalicko- ivcového granitu jako organizaci mající uvedené
lo isko v ochran a evidenci. Posudek je k dispozici na OBÚ pro Karlovarský kraj, na vy ádání u na í
spole nosti, nebo na Krajském ú ad Karlovarského kraje, odboru P.
Ø

ipomínka se zamítá. D sledky vyplývající z vý e uvedeného znaleckého posudku nejsou
limitem ze zákona a jako takové nejsou zákonným podkladem pro zapracování do územního
plánu. Takovým limitem je v tomto p ípad chrán né lo iskové území a dobývací prostor, které
jsou v územním plánu zapracovány. Po adavky vyplývající z vý e uvedeného posudku jsou
edm tem následného stavebního nebo územního ízení.
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ipomínka . 7
Doru eno dne 01.09.2016
ipomínka: Dopln ní ÚPD Horní Slavkov
Spole nost KMK GRANIT, a.s. zásadn nesouhlasí se zm nou I/29a a //29b ve Zm
. 1 ÚP Horní
Slavkov. Je nep ípustné, aby se v pr myslové zón nacházely objekty pro zdravotnictví, sociální pé i atd.
dnes povolené ubytování/ubytovna uvnit pr myslové zóny, kde se mezi nákladními automobily
pohybují nemohoucí sta í lidé, v n kterých p ípadech na vozíku, na pozemku ubytovny se bruskou a
jinými nástroji demontují stará auta a rot, je zna
nehygienické, neetické a velice nestandartní.
Sou asn upozor uji, e spole nost KMK GRANIT, a.s. v roce 2014 nakoupila v uvedené pr myslové
zón 4 ha pozemk pro dlouhodobé investi ní zám ry v oblasti zpracování a úprav nerost a druhotných
surovin. Tento zám r bychom pova ovali schválením navr ených smí ených specifických ploch (SX), za
zma ený.
Ø
ipomínce se vyhovuje. Plochy I/29 a I/29b budou z návrhu zm ny ÚP vypu ny na základ
po adavku ve stanovisku Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje .j. KHSKV
10513/2016/HOK/Nov ze dne 20.10.2016.
ipomínka . 8
Doru eno dne 07.09.2016
ipomínka: Uvedený návrh Zm n . 1 Územního plánu Horní Slavkov neobsahuje námi navrhovanou
zm nu ásti pozemku . 4079/4 k.ú. Horní Slavkov z plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu
bydlení vesnického (BV).
Tímto ádáme o zm nu ásti plochy na p.p. 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov, vlastníka M sta Horní Slavkov
z plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení vesnického (BV).
Cílem na eho návrhu je vyu ití této plochy a plochy pozemku . 484/2 k.ú. Horní Slavkov, která
s uvedeným pozemkem sousedí, ke stavb rodinného domu.
Od vodn ní:
Jak jsme ji uvedli v dopise Námitka s návrhem na zm nu Územního plánu Horní Slavkov zaslaném na
odbor výstavby a ivotního prost edí M stského ú adu Horní Slavkov dne 9.5.2016, jsme vlastníky
pozemku vedeného v katastrálním území Horní Slavkov pod . 484/2. Tento pozemek jsme zakoupili
v roce 2002 od M sta Horní Slavkov. V notá ském zápisu o kupní smlouv ze dne 30.1.2002 vedené pod
.j. NZ 35/2002 je tento pozemek specifikován jako ostatní plocha a v té dob platném územním plánu (v
jeho grafické ásti) byl pozemek veden jako plocha ur ená k bydlení. S tímto v domím byla z na í strany
parcela zakoupena, proto e jsme uva ovali v budoucnu o výstavb rodinného domu a o dokoupení i ásti
pozemku . 4079/4. Tuto mo nost jsme i opakovan p ed samotným odkoupením konzultovali
s tehdej ími zam stnanci odboru výstavby, kte í nás uji ovali, e na uvedeném míst nebude problém
s výstavbou rodinného domu za dodr ení v ech omezení, která jsou spojena s lokalitou. V roce 2011 byl
vydán nový, dnes platný Územní plán Horní Slavkov. V tomto novém plánu do lo k zásadním zm nám,
mimo jiné i ke zm
vyu ití p edm tných pl1och, tedy p.p. . 484/2 a p.p. . 4079/4 z ploch ur ených
k bydlení typu vesnického na plochy ve ejných prostranství. V sou asné dob p edlo ený návrh Zm n .
1 Územního plánu Horní Slavkov obsahuje zm nu u pozemku p. . 484/2 (vedeno pod . I/25 - zm na
z PZ na BV), ne í v ak zm nu u pozemku . 4079/4. Mo nost výstavby rodinného domu se tímto
zna
komplikuje, proto e pokud nedojde ke zm
u pozemku . 4079/4, nebudeme moci h odkoupit a
tím nebude technicky mo né realizovat výstavbu domu pouze na pozemku . 484/2 (pozemek je úzký a
ve svahu). Tím se samoz ejm i znehodnocuje smysl samotné zm ny u pozemku . 484/2 na plochu
bydlení vesnického typu, proto e bez pozemku . 4079/4 zde nikdy, nikdo, nic nepostaví. K otázce, u jaké
(jak velké) ásti pozemku navrhujeme realizovat zm nu z PZ na BV mohu uvést, e ji byla v minulosti
in na úprava pozemku . 4079/4, ve které se po ítalo s tím, e si m sto ponechá plochy kolem vozovky
v i cca 3 m (nacházejí se zde sít ) a zbytek by byl ur en jako BV.
Zm nu ásti plochy na p.p. 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov, vlastníka M sta Horní Slavkov z plochy
ve ejných prostranství zelen (PZ) na plochu bydlení vesnického typu (BV) pova uji za smysluplnou
a od vodn nou.
Ø
ipomínce se vyhovuje áste . Pozemek p. . 484/2 v k.ú. Horní Slavkov, který se dle
platného Územního plánu Horní Slavkov nachází v plo e ve ejných prostranství zelen - PZ,
byl ve zm
. 1 navr en do plochy bydlení vesnického - BV. Na základ stanoviska Krajského
adu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu zn.
1036/KR/16 ze dne 20.04.2017 bude uvedený pozemek za azen do plochy soukromých zahrad.
sto Horní Slavkov jako vlastník pozemku p. . 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov souhlasí se
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za azením tohoto pozemku, který se dle platného Územního plánu Horní Slavkov nachází
v plo e ve ejných prostranství zelen - PZ, rovn do plochy soukromých zahrad. D vodem je
zám r prodeje pozemku p. . 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov autoru p ipomínky a s tím související
nevhodnost ponechání pozemku ve ve ejn p ístupných plochách.
ipomínka . 9
Doru eno dne 09.09.2016
ipomínka: ádáme o zm nu v územním plánu, týkající se pozemku 57/14 T ídomí, plochy
zem lské, trvalý travní porost, na pozemek prorodinnou rekreaci individuální (s mo ností stavby chaty
a oplocení).
Podle historických map zde stával d m (P. Jákoba) a nabízí se tak mo nost pou ití p vodních základ .
Ø
ipomínka se zamítá. Pozemek p. . 57/14 v k.ú. T ídomí se dle platného Územního plánu
Horní Slavkov nachází áste
v plo e rekreace individuální - RI a áste
v plo e
zem lské - trvalý travní porost. Tento po adavek nebyl sou ástí projednaného a schváleného
zadání Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.
ipomínka . 10
Doru eno dne 09.0.92016
ipomínka: Pozemek parcela . 145/2, 145/1, 2827 Horní Slavkov. Shora uvedené pozemky uplat uji
do bydlení vesnického, stejn tak, jak je navr eno ve zm
. 1 (viz p íloha), které jsou navr ené také do
bydlení. P ipomínku uplat uji i z d vodu, e v d ív ích letech na pozemcích stál rodinný d m, který byl
koncem 50. let odstran n. O n kolik desítek metr vedle pozemku je rodinný d m .p. 363, jedná se o
bydlení smí ené.
Ø
ipomínka se zamítá. Pozemky p. . 145/2, 145/1 a 2827 v k.ú. Horní Slavkov se dle platného
Územního plánu Horní Slavkov nacházejí v plo e rekreace zahrádká ských osad - RZ. Tento
po adavek nebyl sou ástí projednaného a schváleného zadání Zm ny . 1 ÚP Horní Slavkov.
ipomínka . 11
Doru eno dne 13.09.2016
ipomínka: Parc. . 4190/2, 4190/4 v lenit do areálu parc. . 3310/2.
ipomínka k parc. . 3482/1 a zamý leným stav. parcelám na hranici pozemku - blí e k areálu BPS, bylo
provedeno m ení hlu nosti s výsledkem na horní hranici p ípustné hlu nosti - na situaci ozna eno.
Pozn.: Jedná se o k.ú. Horní Slavkov.
Ø
ipomínce se vyhovuje. Pozemek p. . 4190/2 v k.ú. Horní Slavkov se dle platného Územního
plánu Horní Slavkov nachází v plo e dopravní infrastruktury - DI a pozemek p. . 4190/4 v k.ú.
Horní Slavkov se dle platného Územního plánu Horní Slavkov nachází v plo e zem lské trvalý travní porost. Ke stávajícímu areálu v plo e výroby pr myslové - VP budou p len ny
oba vý e uvedené pozemky a navíc i pozemek p. . 3310/15 v k.ú. Horní Slavkov, aby vznikl
kompaktní funk ní celek. Nedojde tím k zásahu do zem lského ani lesního p dního fondu.
Ø Po adavek na zm nu pozemku p. . 3482/1 v k.ú. Horní Slavkov z plochy zem lské - trvalý
travní porost na plochu bydlení vesnického - BV byl sou ástí projednaného a schváleného
zadání Zm ny . 1 Územního plánu Horní Slavkov. Nový vlastník - autor p ipomínky od tohoto
po adavku upou tí. Tento po adavek se proto z návrhu zm ny ÚP vypustí a pozemek p. .
3482/1 v k.ú. Horní Slavkov z stane za azen do plochy zem lské - trvalý travní porost.
ipomínky k ve ejnému projednání - § 53 odst. 2
ipomínka 1
Obsah p ipomínky:
Definice plochy zelen - soukromé a vyhrazené (ZS) zm nit na:
Hlavní vyu ití: vyhrazená zele v zastav ném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá
do jiných zastav ných a zastavitelných ploch s rozdílným zp sobem vyu ití slou ící k rekreaci
a k p stební innosti.
ípustné vyu ití
· zahrady a sady výsadby ovocných d evin, okrasné a u itkové zahrady,
· pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
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·
·
·
·
·

skleníky do 25 m2 zastav né plochy,
bazény do 40 m2 zastav né plochy,
altány do 25 m2 zastav né plochy,
hrubé terénní úpravy,
dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu vymezené lokality do 16 m2 zastav né plochy a 1 NP
za p edpokladu dodr ení pro plochu charakteristického vysokého podílu zelen .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Podmínky prostorového uspo ádání:
Maximální 5 % zastav ní pozemku.
Minimální 85 % ozelen ní pozemku.
Maximální podla nost: 1 NP.
Vyhodnocení p ipomínky:
ipomínka se zamítá.
Od vodn ní vyhodnocení p ipomínky:
ipomínka navrhuje zm nu definice plochy s rozdílným zp sobem vyu ití - plochy zelen - soukromé a
vyhrazené (ZS), která byla do zm ny ÚP dopln na na základ výsledku spole ného jednání. Na základ
stanoviska
orgánu
státní
památkové
pé e
M stského
ú adu
Sokolov,
.j. MUSO/112543/2019/OSÚP/PAPE ze dne 31.10.2019 se p ipomínka zamítá a plocha ZS bude mít
vodní definici vyu ití, která byla sou ástí návrhu zm ny ÚP pro ve ejné projednání.

15. Srovnávací text s vyzna ením zm n
Srovnávací text v rozsahu návrhu pro zpracování úplného zn ní:
Dopln né texty jsou vyzna eny podtr enou kurzívou (modrou), ru ené kurzívou (modrou) s p

krtnutím.

A.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území je stanoveno ke dni 1. 9. 2017.
Zastav né území je aktualizováno ke dni 4.2.2019.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:
A.1.
Výkres základního len ní území
A.2.
Hlavní výkres
A.3.
Koncepce dopravní infrastruktury
A.4.
Koncepce technické infrastruktury

A.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
A.2.1. Rozvoj území obce
A.2.1.1. Struktura osídlení území
Jako prostorov odd lená sídla se budou rozvíjet Bo any, Kfely, Le nice, Le ni ka a T ídomí. Sídla budou
rozvíjena jako souvisle urbanizovaná území. Stávající rozptýlené objekty (mimo zastavitelné plochy) nebudou
roz ovány ani objemov zv ovány s výjimkou dopl kového vybavení. Ve volné krajin nebudou vytvá ena nová
sídla ani sídelní lokality.
sto Horní Slavkov je a z stane centrem p evá
bydlení v symbióze s ostatními funkcemi rekrea ní,
vybavenost, výroba, slu by a sport.
Sídla Bo any, Kfely, Le nice, Le ni ka jsou a dále budou centrem bydlení a rekreace s odpovídajícími
slu bami. D raz je kladen zejména na zdravý a spokojený ivot obyvatel a vytvo ení podmínek pro zlep ení ivota
v sídlech. K dosa ení prosperity je pot eba zajistit nezbytné investice do dopravy, in enýrských sítí a na ochranu
ech slo ek ivotního prost edí. Návrhem jsou vytvo eny podmínky pro postupné zlep ení parametr ivotního
prost edí.
Sídlo T ídomí je rekrea ní území rozlo ené u rybníka T ídomí a jako takové bude rozvíjeno. Vazba na
dopln nou sportovní a rekrea ní zónu Horního Slavkova bude je více posílena.
Návrh ÚP
í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále
í
zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území. P itom v ak jsou respektovány
celospole enské po adavky, stávající struktura osídlení, rozmíst ní základních fond a funk ní vyu ití území. D raz
je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
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Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu. Nová zástavba bude
korespondovat se stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Návrh ÚP respektuje stávající historicky cenné a památkov chrán né objekty v eném území. Území pro
výstavbu jsou navrhována s ohledem na charakter sídel. Návrh respektuje stávající objekty tvo ící typickou zástavbu
(p evá
ulicový tvar sídel), které vytvá í v území prostorové hodnoty a jsou cenným urbanistickým prvkem.
Budoucí výstavba v území bude navrhována s ohledem na tyto hodnoty.
Návrh ÚP respektuje p írodní podmínky správního území obce Horní Slavkov.
Návrh ÚP respektuje zvlá chrán ná území a jejich ochranná pásma, významné krajinné prvky, stávající
vodní plochy a vzrostlou zele , které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Nov navr eným ením územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot
území.
Návrhy nových objekt budou z hlediska vazby na stávající dominanty posuzovány tak, aby nenaru ovaly
jejich celkov dominantní p sobení.
V návrhu dostavby a p estavby jednotlivých ástí sídel budou respektovány charakteristické prvky ka dé
z t chto ástí, stejn bude chrán n a pop ípad dopln n historický p dorys, reliéf a kompozice.
V návrhu p estaveb a p ístaveb jednotlivých dom bude respektován urbanistický a hmotový charakter
okolní zástavby.
Celé zájmové území je území s archeologickými nálezy.

A.2.2.1. Ochrana kulturních památek
Do dne ních dn se tak zachovaly jen n které ojedin lé významné stavby, soust ed né p edev ím v oblasti
nám stí Republiky a Pluhovy ulice, která je vyhlá ena chrán nou památkovou zónou.
i zastavování proluk a volných ploch budou striktn respektovány vyjmenované památkové objekty
zapsané ve státním seznamu nemovitých památek.
V rámci návrhu ÚP není navr ena ádná nová stavba k památkové ochran .

A.3. Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu a respektuje, pop ípad rozvíjí
urbanistický charakter, který sv í o stá í sídel. Rovn charakter vesnických obydlí a dom , jejich hmotové
len ní a m ítko je vodítkem pro nové objekty.
Zpracování návrhu vychází ze stávajícího plo ného a prostorového uspo ádání stanoveného území a
z po adavk na rozvoj v oblasti bydlení, zam stnání, podnikání (roz ení stávajících inností), ale kolství, sportu a
kultury.
Rozvojové zastavitelné plochy jsou ve výkresu základního len ní území A.1. zna eny ímskými ísly.
Odvolávky pro lokality jsou dále uvád ny v závorce (I. a XXXVIII.).
sto Horní Slavkov
Charakter z stane zachován, pro budoucí výstavbu budou p ednostn vyu ity nezastav né zahrady a plochy
v prolukách nebo plochy s dobrou vazbou na in enýrské sít (IX. pod teplárnou V trná, X. a XI. severn
od sídli , XXIII. Kounice).
Nové plochy pro výstavbu rodinných i bytových dom jsou d sledn vázány na ji existující sídelní ásti a
komunika ní systém (IX. pod teplárnou V trná, X. a XI. sever, XIX. jihozápadní svah nad obcí a XX.
Kounice).
V lokalit Kounice (XX.) a v ústí Pluhovy ulice jsou vytvo eny podmínky pro dostavbu ve ejných
prostranství s dopln ním slu eb pro bydlící v lokalitách.
Nové plochy pro pr myslovou výrobu jsou d sledn seskupeny na jihu od obce a dopl ují, pop . propojují
stávající provozy (VII. u v znice, VIII. jih, IX. jih, XII., XIII. p íjezd od Krásna, XXXVII.).
Speciální plochou, která vytvá í v urbanistické kompozici p ed l mezi pr myslem a bydlením jsou plochy
smí ené výrobní (VI., XIV., XXI.), které umo ují v areálu rovn ubytování. Historicky bylo tohoto stavu
dosa eno díky v ze ství a stávajícím ubytovnám v lokalitách.
Nové plochy pro výrobu zem lskou jsou navr eny v lokalit (XXV.) za závodem Stasis.
Umíst ní sportovních za ízení posiluje zejména sou asné lokality. U stadionu kopané jsou plochy i pro dal í
sportovní za ízení (zimní stadión, plavecký bazén) a dále jsou roz eny novým areálem pro sjezdové
ly ování sm rem ke koupali ti. Je navr eno n kolik sportovních ploch v blízkosti teplárny vhodných nap .
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pro bazén. Odd len , zejména z d vodu docházky ze spádové oblasti jsou navr eny dv lokality: pro
cyklotrialové sporty (XVIII.) na bývalé skládce komunálního odpadu a sportovní h
v lokalit Kounice
(XX.) a za areálem Stasis sm rem k Le nici (XXIV.).
Rekultivace bude provedena na plochách t by. V místech stávajících lo isek se p edpokládá postupné
pr myslové vyu ití zbytkových surovin, sledující cílový stav navrácení lokalit do p írodního prost edí.
Pro obyvatele jsou v okrajových ástech obce roz eny zahrádká ské kolonie (XXII. Kounice).
V jihovýchodní ásti obce se nachází místní h bitov, v jeho okolí je roz ena plocha ve ejných prostranství
zelen (XVI.), v blízkosti h bitova je také ena nová parkovací plocha.
Sídlo Le nice
ení zachovává Le nice jako centrum pro trvalé bydlení a také pro rekreaci a zem lskou výrobu, která
v dané lokalit nebude po kozovat ivotní prost edí.
Pro budoucí výstavbu jsou navr eny i nezastav né zahrady. Dopln ní sídla mimo p vodní zastav né plochy
pro bydlení je minimální (XXVII., XXVIII., XXXVIII.).
V lokalit (XXVI.) je navr ena plocha pro istírnu odpadních vod p ednostn na obecních pozemcích a
s vazbou na pr to nou vodote .
Sídla Le ni ka, Kfely a Bo any
V lokalitách Le ni ka (XXIX., XXX., XXXI.), Kfely a Bo any (XXXV., XXXVI.) je navr eno bydlení
specifické s mo ností rekreací a s doprovodem dal ích funkcí, které pomohou k rozvoji sídla a které
v daných lokalitách nebudou po kozovat ivotní prost edí.
Pro budoucí výstavbu jsou navr eny i nezastav né zahrady. Dopln ní sídel mimo p vodní zastav né plochy
je minimální.
K obnov výstavby kolem p vodní návsi je navr ena devastovaná lokalita Bo any.
Nové plochy pro výrobu zem lskou jsou navr eny v lokalit (XXXIV.) na historické parcele u p íjezdu do
obce Bo any.
V lokalitách Le ni ka, Kfely (XXXII.) a Bo any jsou navr eny plochy pro istírny odpadních vod
ednostn na obecních pozemcích a s vazbou na pr to né vodote e.
Sídlo T ídomí
Lokalita T ídomí je vyu ita jen pro rekreaci.
Pro výstavbu jsou p ednostn navr eny nezastav né plochy v prolukách a dopln ní kolem dvou stran rybníka
se spojením se sou asnými plochami pro rekreaci (I., II. a III.).
V centru sídla je eno obnovení návsi plochy ve ejných prostranství zelen (II.).
V lokalit (IV.) je navr ena plocha pro istírnu odpadních vod p ednostn na obecních pozemcích a s vazbou
na pr to nou vodote .
Je stanoveno zastav né území a zastavitelná plocha, nebo pro tuto ást nebyl z ízen intravilán.
Urbanistická koncepce rozvoje ených sídel sleduje historicky zalo ené trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí v území.
Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel. Urbanistické ení preferuje kvalitativní
zlep ení ivota obyvatel a zlep ování slu eb za p edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.
Návrh po ítá s prioritním rozvojem v ji zastav ných územích. Z hlediska obecn í urbanistické koncepce je
návrh koncipován v rámci p irozených hranic sídel. Hlavním urbanistickým cílem bylo vymezit a scelit zastavitelné
území sídel, zkoordinovat investi ní zájmy, vy it dopravní a bezpe nostní závady, zajistit ochranu p írodních a
kulturních hodnot a najít nové vyu ití pro opu ná a nevyu itá území.

A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení ené území na:
a) území zastav ná
b) zastavitelné plochy
c) území nezastav ná

A.3.2.1. Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické
íloze A.1. Výkres základního len ní území, A.2. Hlavní výkres, A.3. Koncepce dopravní infrastruktury a
A.4. Koncepce technické infrastruktury).
Zastav né území je území, ve kterém se struktura zastav ní nebude podstatn m nit a funk ní vyu ití se m ní
pouze áste
nebo se nem ní.
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A.3.2.2. Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí plochy nezastav né, av ak k zastav ní ur ené touto územn plánovací
dokumentací, které jsou vymezeny hranicí zastavitelné plochy (vyzna ené v grafické p íloze A.1.
Výkres
základního len ní území, A.2. Hlavní výkres, A.3. Koncepce dopravní infrastruktury a A.4. Koncepce
technické infrastruktury). Jsou to vhodné plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.
Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezené plochy, ve kterých dojde k podstatné zm
ve
funk ním vyu ití pozemk a ke zm
charakteru území.

A.3.2.3. Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem lský p dní fond, ochranná
pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich to výslovn stanoví
platná územn plánovací dokumentace.

A.3.3.

ehled zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. Výkres základního len ní území.
Ozna ení zastavitelných ploch ímskými ísly je u ito i dal ích výkresech.
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
Plochy rekreace individuální (RI)
Plochy ve ejných prostranství zelen (PZ), plochy rekreace
individuální (RI) a plochy dopravní infrastruktury (DI)
III.
Plochy rekreace individuální (RI)
IV.
Plochy technické infrastruktury (TI) a plochy dopravní
infrastruktury (DI) T ídomí
VI.
Plochy smí ené výrobní (VS), plochy smí ené obytné
vesnického typu (SV) a plochy dopravní infrastruktury (DI)
VII.
Plochy výroby pr myslové (VP) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
VIII.
Plochy výroby drobné a emeslné (VD) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
IX./a.
Plochy výroby pr myslové (VP), a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
IX./b.
Plochy výroby pr myslové (VP), a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
IX./c.
Plochy výroby pr myslové (VP), plochy výroby drobné a
emeslné (VD), plochy bydlení vesnického (BV), plochy
bydlení m stského (BM), plochy smí ené obytné m stského
typu (SM), plochy ve ejných prostranství zelen (PZ) a plochy
dopravní infrastruktury (DI)
IX./d.
Plochy výroby pr myslové (VP), plochy výroby drobné a
emeslné (VD), plochy ve ejných prostranství zelen (PZ)
X.
Plochy bydlení vesnického (BV)
XI.
Plochy bydlení vesnického (BV)
XII.
Plochy výroby drobné a emeslné (VD) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
XIII.
Plochy výroby drobné a emeslné (VD) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
XIV.
Plochy smí ené výrobní (VS) a plochy dopravní infrastruktury
(DI)
XVI.
Plochy ve ejných prostranství zelen (PZ)
XVII.
Plochy ob anského vybavení specifického rozhledna (OX.1)
a plochy dopravní infrastruktury (DI)
XVIII.
Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
Plochy ob anského vybavení sportu cyklotrial (OS.1)
XIX.
Plochy bydlení vesnického (BV) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
XIX./a.
Plochy bydlení vesnického (BV) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
XIX./b.
Plochy bydlení vesnického (BV), plochy dopravní
infrastruktury (DI) a plochy výroby drobné a emeslné (VD)

I.
II.
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ídomí
ídomí
ídomí
Horní Slavkov u v znice
Horní Slavkov u v znice
Horní Slavkov od Krásna
Horní Slavkov u v znice
Horní Slavkov u v znice
Horní Slavkov pod teplárnou
trná

Horní Slavkov
trná
Horní Slavkov
Horní Slavkov
Horní Slavkov

pod teplárnou
sever
sever
u teplárny

Horní Slavkov od Krásna
Horní Slavkov

Stanum

Horní Slavkov pod kostelem
Horní Slavkov nad skládkou
Horní Slavkov skládka
Horní Slavkov sever
Horní Slavkov

sever

Horní Slavkov

sever

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XXXX.
XXXXI.
XXXXII.
XXXXIII.

Plochy bydlení vesnického (BV), plochy ob anského vybavení
sportu (OS) a plochy dopravní infrastruktury (DI)
Plochy smí ené výrobní (VS) a plochy dopravní infrastruktury
(DI)
Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
Plochy výroby zem lské (VZ)
Plochy technické infrastruktury (TI), plochy dopravní
infrastruktury (DI) a plochy dopravní infrastruktury eleznic
(DZ)
Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy bydlení specifického (BX) a plochy dopravní
infrastruktury(DI)
Plochy bydlení specifického (BX) a plochy dopravní
infrastruktury(DI)
Plochy bydlení specifického (BX), plochy ve ejných
prostranství (PV) a plochy dopravní infrastruktury (DI)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy dopravní infrastruktury (DI)
Plochy výroby zem lské (VZ)
Plochy bydlení specifického (BX)
Plochy bydlení specifického (BX)
Plochy výroby pr myslové (VP)
Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické (RZ.1)
Plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické (RZ.1)
Plochy bydlení vesnického (BV)
Plochy výroby pr myslové (VP)
Plochy zem lské zahrady (PZZ)

Kounice
Kounice
Kounice
Kounice u statku
Le nice u vjezdu do obce
Le nice za Stasisem
Le nice
Le nice
Le nice
Le ni ka
Le ni ka
Le ni ka
Kfely
Kfely
Bo any rozcestí
Bo any
Bo any
Horní Slavkov u v znice
Le nice
Horní Slavkov sever
Horní Slavkov sever
Horní Slavkov sever
Horní Slavkov u v znice
Le nice

A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn
ení p ístupu do t chto staveb, po adavk na komunikace,
konstrukce a za ízení.

A.3.4.1. Ob anská vybavenost
Do smí ených funk ních ploch byly p evedeny n které stávající objekty ob anského vybavení, u kterých lze
ekávat zm nu funk ního vyu ití. Ve smí ených zónách se po ítá s výstavbou drobné vybavenosti a slu eb
edev ím v centrech sídel.
Sou ástí smí ené výrobní plochy mohou být za ízení pro v ze ství.
Plocha ob anského vybavení specifického
pro rozhlednu je
ena severovýchodn nad Horním
Slavkovem.

A.3.4.1.1. kolství
roz

Návrh ÚP neuva uje s vybudováním nové plochy pro kolství. Areály mají dostate nou kapacitu i pro
ení. kolská za ízení mohou být také nap íklad sou ástí ploch BV, BM, SV, SM.

A.3.4.1.2. Zdravotnictví a sociální pé e
Ordinace nebo malá soukromá zdravotnická za ízení mohou být sou ástí ploch bydlení a ploch smí ených
obytných.

A.3.4.1.3. Obchod-slu by
Na úseku obchodu budou nová za ízení realizována dle zájmu investor . Drobná za ízení maloobchodu a
slu eb jsou uva ována v rámci p estaveb dom . Ve smí ených obytných zónách se po ítá s výstavbou drobné
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vybavenosti a slu eb p edev ím v centru sídla. Dal í komer ní objekty obchodu a slu eb mohou být umíst ná i
v území výroby.
Pro ob anskou vybavenost jsou navr eny zejména smí ené zóny s vy ím spádem SM, SV a v okolí
frekventovaných p ích komunikací.

A.3.4.2. Sport a rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr eno n kolik ploch se zam ením na sport a rekreaci.
Ve vazb na lesopark a stávající sportovi je navr ena sportovní plocha (plocha ob anského vybavení
sportu) pro zimní sporty sjezdový svah.
Dal í sportovní plochy roz ují nabídku rekreace a sportu v okolí koupali , pro terénní cyklokros je
navr ena úprava skládky. Nové sportovní h
je navr eno za areálem Stasis sm rem k Le nici.
Plochy pro sport umo ující výstavbu zimního stadionu nebo plaveckého bazénu jsou u teplárny, u
autobusového nádra í nebo u stávajícího areálu kopané. Parkovací plochy jsou realizovatelné.
Stavby sportovních za ízení jsou p ípustné v n kterých plochách s rozdílným zp sobem vyu ití (nap .
plochách pro bydlení).
V rámci zintenzívn ní sportovní nabídky je navr ena turistická trasa, propojující jednotlivé ásti sídla
sm rem od Horního Slavkova k západu. Trasa navazuje na stávající sí a spojuje zastav né ásti m sta Horní
Slavkov s kolními i rekrea
sportovními areály a volnou p írodou a sídlem T ídomí.

A.3.4.3. Výroba a sklady
Na úseku výroby a sklad jsou v územním plánu eny plochy pro pr myslovou, zem lskou i drobnou a
emeslnou výrobu, kde se po ítá s umíst ním mén ru ivých za ízení. Tam, kde jsou plochy navr eny v návaznosti
na stávající zástavbu, v dy se bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídel jako centry
bydlení a o provozy, jen nemají negativní vliv na ivotní prost edí.
Rozsah navr ených výrobních ploch je omezený na plochy výroby drobné a emeslné, výroby pr myslové,
výroby zem lské a plochy smí ené výrobní.
Návrh ÚP ponechává stávající plochy výroby a sklad , které vzájemn propojuje a roz uje. V jihozápadní
ásti eného území se roz uje pr myslový a skladovací areál sm rem na východ a dopl uje se o zbytkové plochy
k p íjezdové komunikaci. Nové plochy výroby drobné a emeslné jsou umíst ny jako p echod od výrob
pr myslových k ostatním funk ním plochám.
Ve v ech lokalitách se po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat jednotlivé areály, bude
formována jako doprovodná alejová zele p i komunikacích a bude zárove vytvá et klidová odpo ivná zákoutí
v rámci jednotlivých areál .
Nová men í plocha pro zem lskou výrobu je ena v blízkosti sídla Bo any. Ve stávajícím rozsahu jsou
pro zem lskou velkovýrobu zachovány pouze n které areály (nap íklad ji
od Horního Slavkova nebo
v Le nicích). Ostatní stávající zem lské areály budou nadále slou it pro roz ené vyu ití plochy smí ené
výrobní umo ují jak stávající funkci zem lství, tak výrobní funkce, z d vodu mo nosti postupné p em ny areál .

A.3.4.4. Obyvatelstvo a bytový fond
Návrh ploch pro bydlení bude slou it jako vyty ení mo ností sídel v oblasti usm ování investic a pro volbu
postupu v konkrétních p ípadech zájmu investor a vývoje sídel obecn . Z hlediska formy se po ítá hlavn
s výstavbou rodinných dom . V lokalitách s bydlením m stským (BM) a v lokalitách smí ených obytných
stského typu (SM) lze stav t i bytové domy.
Plochy pro bydlení v blízkosti ploch pro výrobu (hlavn pr myslovou) jsou p evá
odd leny plochami
ve ejných prostranství zelen nebo plochami zem lskými trvalý travní porost, které je mo no a vhodné vyu ít
k vytvo ení ochranné zelen , dále jsou plochy bydlení chrán ny návrhem p echodových ploch nap . pro sport
rekreaci zahrádká ských osad apod.. Doporu uje se p ípadnou výstavbu v okrajových plochách bydlení
it
vzhledem v blízkosti výrob s umíst ním objekt bydlení na vzdálen í ásti pozemku od výroby a vyu itím
evá né ásti p edepsaného minimálního procenta ozelen ní pozemku orientovaného jako ochrannou zele .
V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím
návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb. Dal í pracovní p íle itosti mohou vzniknout na plochách navr ených pro
výrobu. Nové lokality pro bydlení jsou navr eny v plochách roz ujících obec sm rem severním na jihozápadním
svahu vpravo od uzav ené skládky a dále v lokalitách ulice V trné a ásti obce Horní Slavkov
Kounice
v návaznosti na stávající zástavbu.
Dopln ní odd lených sídel pro výstavbu bydlení rodinnými domky
enými formou obytných nebo
rekrea ních chalup je eno v lokalitách Le ni ka, Kfely a Bo any. Je navr eno bydlení specifické s rekreací a
dal ími funkcemi, které v daných lokalitách nebudou po kozovat ivotní prost edí.
V sídle Le nice se dopl uje výstavba pro bydlení rodinnými domky a sídle T ídomí rekreace individuální.
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A.3.4.5. Zele
Návrh ení zelen v rámci územního plánu obce Horní Slavkov vychází z následujících zásad:
Zele ve v ech formách je jednou z nejd le it ích funk ních ploch, vymezených územním plánem.
Stávající plochy zelen z stávají v maximální mo né mí e zachovány.
Stávající plochy zelen jsou kvantitativn posíleny (dopln ny o nov navr enou zele ), i kvalitativn
zhodnoceny (plo
nebo funk ).
Plochy zelen navr ené i stávající posílené jsou propojeny a dotvá ejí kompozi ní strukturu obce.
Zástavba na neobhospoda ovaných zem lských pozemcích a ostatních plochách, kde vzniknou
po adavky na kácení nelesní zeln , bude ena tak, aby hodnotná nelesní zele z stala zachována.
Alejová zele
V eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (hluková
bariera), esteticko izola ní funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provoz ) a p edev ím bioklimatickou
funkci obytného prost edí.
Alejovou zele je nutno zachovat a umis ovat p edev ím na p íjezdových komunikacích, ale i podél
komunikací v obytném území.
Alejová zele rovn podporuje tradi ní zaniklé komunika ní trasy a podporuje základní urbanistické
kompozi ní osy.

Plochy ve ejných prostranství zelen
Tato zele je v návrhu respektována a ponechána p edev ím pro její sídlotvornou a krajiná skou funkci.
Tvo í p edev ím rozsáhlé plochy návsí a p irozených center sídla, plochy kolem vodote í a ostatní zelené plochy.
V obci Horní Slavkov vytvá í plochy zelen podél vodote e základní osu, kolem které se soust ují doprovodné
aktivity tohoto p írodního prvku.
i úprav a zakládání nových ploch ve ejných prostranství ve ejné zelen v centrech se navrhuje:
Vytvá et ucelené trávníkové plochy, net
né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin
provád t do kompaktních, zapojených porost (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn í
hmotové uplatn ní v kompozici), k vy í estetické kvalit prost edí na vhodných místech pou ít solitéry.
Vyu ít a zd raznit vodní prvky.
Vytvo it podmínky pro ochranu chrán ných rostlinných a ivo ných spole enstev v existujících plochách.
Plochy ve ejných prostranství zelen lesopark
Tato zele je ur ena pro lesoparky. Navr ená území pro lesoparky jsou v severozápadní ásti Horního
Slavkova jako spojující prvek mezi koupali m, ly ským areálem a m stem.
Plochy rekreace zahrádká ských osad
Tvo í ji plochy zahrádek a zahrádká ských osad. Nové plochy jsou navr eny v blízkosti bytových dom
v ásti obce Kounice.
Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov
Tvo í ji plocha h bitova. Tato zele je v návrhu respektována.

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury. Tyto plochy je mo no v územním ízení, na základ
podrobn í dokumentace dopravních staveb, up esnit dle místních podmínek a dle normových hodnot.
Koncepce ve ejné infrastruktury je
ena ve výkresové ásti (A.3., A.4., A.5.) územního plánu Horní
Slavkov.
V grafické ásti územního plánu je u vyzna ených in enýrských a dopravních sítí vymezena osa, od které je
mo no it p esnou trasu:
u dopravních sítí v rozmezí vyzna ené plochy dopravní infrastruktury
u in enýrských sítí vedených ve stávajících nebo navr ených plochách dopravy
v rozmezí plochy
dopravní infrastruktury
u ostatních in enýrských sítí v rozmezí:
- u vedení ZVN a VVN 100 m na ob strany
- u vedení VN, plynovodu VTL a STL, teplovodu 10 m na ob strany od vyzna ené osy
- u tras ostatních sítí 5 m od vyzna ené osy
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A.4.1. Koncepce dopravy
A.4.1.1. Automobilová doprava
ir í vztahy
Vedení silnic II. a III.t ídy z stává v eném území nezm no s jedinou úpravou:
V návrhu ÚP je zapracována studie jednosm rného odd lení pruh silnice II. t ídy . II/209 Krásno Horní
Slavkov Loket v úseku p i severním výjezdu z obce. P evedení p íjezdového pruhu od Lokte p es vodote s cílem
zachovat severní výjezd z obce bez asanace budov.
V centru Horního Slavkova se v úseku T ída Osvoboditel
Tovární vymezuje koridor dopravní
infrastruktury pro p elo ku silnice II/209.
Zásady dopravního
ení
echny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy
automobilové dopravy, ale sou asn musí p sobit esteticky a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového
provozu v prost edí sídel.
Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn
ení p ístupu do t chto staveb, po adavk na komunikace,
konstrukce a za ízení.
Dopravní bariéru, kterou tvo í silnice II/209 v obci, je mo no zmírnit vybudováním nových p echod pro
chodce. Dále je mo no na této komunikaci it okru ní k ovatky (jako náhrada stykových k ovatek), p ípadn
dal í zpomalova e dopravy (nap . st ední d lící ostr vky nebo místním zú ením komunikace).
V návrhu ÚP je zapracována nová trasa silnice I/21, která umo uje p elo ení stávající trasy mimo nám stí
Republiky, nebo její jednosm rnou úpravu.
Komunika ní sí v sídlech
Koncep ní p ístup uplatn ný p i
ení dopravní ásti územního plánu v zásad ponechává stávající
komunika ní skelet. Je ena pouze nová organizace dopravy s dopln ním nových vazeb místními komunikacemi.
Nové komunikace jsou navr eny pro nová zastavitelná území. Ve v ech zastav ných území a zastavitelných
plochách mohou být
eny dal í komunikace (v podrobn ích navazujících projektových dokumentacích). Jejich
hlavním ú elem je zaji ní obsluhy území, kterým procházejí. Ve výkresové ásti jsou vyzna eny významné
stávající i navr ené komunikace.
Jednotlivé závady jsou
eny následujícím zp sobem:
Horní Slavkov
nespln né po adavky SN jakékoliv stavební úpravy stávajících k ovatek a komunikací musí spl ovat
po adavky platných p edpis
technický stav komunikací jsou navr eny opravy technického stavu a kových pom
vozovek
úpravy k ovatek na silnici II.t ídy II/209 v obci Horní Slavkov je umo no vybudování okru ních
ovatek (t . Osvoboditel a Nádra ní, t . Osvoboditel , Pluhova a Pivovarská, Kostelní ulice a Le nické
ulice
mo nost vybudování p irozených bariér na sní ení rychlosti projí jících vozidel
mo nost dobudování chyb jících záliv pro zastávky autobusu
z ízení chyb jících p echod pro chodce (Smetanova)
mo nost vybudování chodník
parkování v sídli tích s cílem zvý ení kapacity cca o 500 stání
upravit sjezdy k n kterým objekt m v ásti Kounice, na ulici Tovární
úprava rozhledu na ulici nádra ní pod viaduktem
Bo any
oprava nespln ných po adavk
SN jakékoliv stavební úpravy musí spl ovat po adavky platných
edpis (zejména sklon v zim tém nepr jezdná)
oprava technického stavu místních obslu ných komunikací
doplnit chodníky pro p í
úprava kových pom
komunikací
Kfely
oprava nespln ných po adavk SN jakékoliv stavební úpravy stávajících k ovatek a komunikací musí
spl ovat po adavky platných p edpis (zejména sklon v zim tém nepr jezdná)
oprava technického stavu místních obslu ných komunikací
doplnit chodníky pro p í
úprava kových pom
komunikací
upravit nechrán ný elezni ní p ejezd
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Le nice
oprava technického stavu místních obslu ných komunikací
úprava kových pom
komunikací
doplnit chodníky pro p í
Le ni ka
oprava technického stavu místních obslu ných komunikací
doplnit chodníky pro p í
it nedokon enou místní obslu ná komunikace s velkým sklonem
úprava kových pom
komunikací
upravit nep ehledné úseky
ídomí
oprava technického stavu místních obslu ných komunikací
doplnit chodníky pro p í
úprava kových pom
komunikací

A.4.1.2. Nemotoristická doprava
í doprava
V jednotlivých sídlech je t eba vycházet p edev ím z kultivace návsí a komunikací vedoucích centrem, kde je
nutné provést bezpe né odd lení p í dopravy (chodníky) u frekventovaných komunikací a doplnit p echody pro
chodce hlavn na silnici II.t ídy. Dal í chodníky je nutno it na n kterých vedlej ích komunikacích a ulicích ve
venkovské zástavb vzhledem k etnosti pohybu p ích a prostorovým pom m a podél n kterých úsek silnic II.a
III.t ídy.
Návrh základní sít turistických tras je
en s p ímou vazbou na okolní p írodní prost edí a zejména pak
s ohledem na spojení ených sídel a atraktivních míst v území.
Nová turistická trasa je navr ena v západní ásti
eného území, navazuje na stávající p í tahy v Horním
Slavkov , pokra uje k lesoparku a sportovi tím a dále vede volnou p írodou k sídlu T ídomí.
Cyklistická doprava
Systém cyklotras je dostate ný a nebude dopl ován.
Návrh územního plánu
í cyklotrasu .60 úsek P3 od osady Tábor (vymezeno osou) a cyklotrasu . 8, 9
úsek T ídomí (vymezeno osou). V míst k ení s koridorem technické infrastruktury (V-EL.4.) nesmí cyklotrasa ztí it
nebo znemo nit realizaci vedení ZVN400 kV (V-EL.4.).

A.4.1.3. Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji no prioritn v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn platí, e ka dý
investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav staveb respektovat platnou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn pasá í souvisejících s ením dopravy v klidu.
Nov je navr eno n kolik parkovacích ploch v Horním Slavkov nap íklad u h bitova a v blízkosti sportovní
plochy v lokalit Kounice.

A.4.1.4. Negativní vlivy dopravy
Negativní vlivy dopravy jsou v návrhu eliminovány úpravami stávajících komunikací a k ovatek
(p edev ím na komunikaci II/209) a úpravou stávajících obslu ných komunikací tak, aby byly spln ny po adavky
sou asných platných p edpis a norem. K omezení negativních vliv dopravy dojde i funk ním odd lením
automobilové, p í a cyklistické dopravy. Nov je
eno napojení výrobní zóny mezi v znicí a mlýnicí v p ímé
návaznosti na Krásenský kamenolom bez pr jezdu sídlem. Je nezbytné, aby doprava neprocházela zástavbou v sídle
Horní Slavkov a nedocházelo tak k zatí ení obyvatelstva hlukem a exhalacemi z dopravy.
Výstavba nových kapacit znamená zvý ení p íjezdu absolutního po tu vozidel, zrekonstruování a roz ení
vozovek p iná í zvý ení jízdní rychlosti a zvý ení potenciální dopravní nehodovosti atd. Omezení negativních vliv
dopravy by m lo být cílem navazujících dokumentací ících zástavbu obytných a smí ených ploch.

A.4.1.5. Hromadná doprava
Autobusová doprava
Umíst ní autobusového nádra í z stává stávající, je navr eno zvý ení po tu odjezdových stání. Autobusová
doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k dopravnímu napojení sídel na p ilehlé obce. P i rekonstrukci
komunikací bude vybudování autobusových zastávek sou ástí úprav.
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elezni ní doprava
elezni ní trasa je doposud mimo provoz. V návrhu se uva uje s jejím obnovením, zejména pro vyu ití
evedení dopravního pr jezdu nákladních vozidel z areál STASIS, STANUM a sousedících, obcí Krásno a ástí
obce Kounice.
Doprava na lan
V rámci návrhu plochy smí ené krajinné zóny
navr en ly ský vlek.

sportovní, kde se p edpokládá vyu ití pro ly

ský areál je

A.4.1.6. Záv r
Návrh dopravního ení í známé stávající problémy uvedené v rozboru dopravy a dal í výhledové pot eby
sídel s d razem p edev ím na zklidn ní dopravy a zlep ení obslu nosti území, uspokojení po adavk na parkování a
odstavování atd. Z uvedených skute ností vyplývá, e návrh dopravního
ení si vy ádá rozsáhlé investice do
dopravní infrastruktury.

A.4.2. Koncepce odkanalizování
Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady.

A.4.2.1. Horní Slavkov
V sídle Horní Slavkov se p edpokládá dobudovat oddílnou spla kovou kanalizaci v rámci navrhované
zástavby. Kanalizace bude trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní
odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou odvedeny do stávajících páte ních sítí a centráln
ny ve
stávající istírn odpadních vod.

A.4.2.2. Le nice
V ásti Le nice se p edpokládá dobudovat oddílnou spla kovou a de ovou kanalizaci. Kanalizace bude
trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod dopln né erpací
stanicí pro výtla ný ad umo ující napojení na stávající kanaliza ní ad. Takto svedené odpadní vody budou
ny centráln ve stávající istírn odpadních vod Horní Slavkov pop . v nové istírn odpadních vod severn pod
obcí.

A.4.2.3. Le ni ka
V ásti Le ni ka se p edpokládá vybudovat jednotnou a áste
de ovou kanalizaci. Kanalizace bude
trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené
odpadní vody budou
ny centráln ve stávající istírn odpadních vod pod obcí.

A.4.2.4. Kfely
V osad Kfely se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou a de ovou kanalizaci. Kanalizace bude
trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod dopln né erpací
stanicí pro výtla ný ad umo ující napojení na stávající kanaliza ní ad. Takto svedené odpadní vody budou
ny centráln ve stávající istírn odpadních vod Horní Slavkov pop . v nové istírn odpadních vod severn pod
obcí. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik . Zbytkové de ové
vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a propustk do recipientu.
Odd lená ást osady p i komunikaci I/20 Be ov
Karlovy Vary bude bez dal ího rozvoje a proto
odkanalizování bude stávající pouze do ump a septik s mo ností realizace malých domovních istíren.

A.4.2.5. Bo

any

V ásti Kfely se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou a de ovou kanalizaci. Kanalizace bude vedena
soub
s návsí. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou
ny
centráln v nové istírn odpadních vod pod obcí. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení
stávajících jímek a septik .

A.4.2.6.

ídomí

V lokalit se sezónním provozem rekrea ních sídel je navr eno vybudování ko enové istírny odpadních vod
ídomí. Jednotná kanalizace bude obsluhovat v echny objekty. Do doby vybudování je prioritou de ová
kanalizace. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik .

Strana 87 (celkem 121)

A.4.3. Koncepce zásobování vodou
A.4.3.1. Vodní toky a plochy
V centrálním prostoru Horního Slavkova podél komunikace II/209 je mo nost
it úpravu trasy p íp.
roz ení vodote e do vodních ploch jako sou ást regenerace tohoto území. Dále je mo no it stavby a za ízení pro
retenci vody v krajin a stavby a za ízení pro podporu ekologické stability krajiny (nap . mok ad, polder, t apod.)
v plochách ve ejných prostranství ve ejné zelen (PZ) a na plochách zem lských trvalý travní porost pop .
(TI) technická infrastruktura. Je mo no budovat nové vodních plochy v blízkosti ploch pro istírny odpadních vod
pro do
ní vody z OV (ko enových).

A.4.3.2. Zásobování vodou
Horní Slavkov
V obci bude dobudován nový vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované výstavby, který bude slou it i
k po árním ú el m. ad je situován p evá
do komunikací. V nových plochách je navr ena zokruhovaná
vodovodní sí . P i roz ení sít je nutné posoudit stávající hlavní ady vedoucí k t mto lokalitám a pop ípad je
vym nit za v í profily. Staré nevyhovující ásti vodovodní sít budou postupn vym ny za v í profily, aby
ve ejný vodovod umo nil odb r i pro eventuelní protipo ární zásah.
Le nice, Kfely
Územní plán í zásobování sídel novým vodovodním adem napojeným na hlavní páte ní sí m sta Horní
Slavkov. Ostatní odlou ené ásti obce (T ídomí, Bo any) budou zásobovány z vlastních studní, v ásti Le ni ka
dopln ným místním vodovodem.

A.4.4. Koncepce zásobování teplem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
Jedním ze stanovisek územního plánu je cílev domý systém ochrany a tvorby ivotního prost edí a
zlep ování istoty ovzdu í. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny je je ur ena pro vytáp ní,
ípravu teplé u itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i nov budované nebo navrhované. Pot eba
jednotlivých energií neustále stoupá se zvy ující se ivotní úrovní obyvatelstva, poskytovaných slu eb a rozvojem
území.
Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh paliv a energií.
S ohledem na zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) doporu ujeme postupn nahradit nevyhovující pevná
paliva.
ení vychází z filozofie efektivního vyu ití a roz ení stávajícího systému zásobování zemním plynem
s d razem na ochranu ivotního prost edí. Elektrická energie bude pro vytáp ní vyu ita pouze omezen .
Pro zásobování eného území:
Nové lokality v Horním Slavkov jsou závislé na roz ení systém CZT v této oblasti a
technickoekonomických parametrech dodávaného média. Budování samostatného napaje e pro lokality s výstavbou
rodinných dom je ekonomicky nevýhodné.
Pro lokality bez zásobování CZT:
vyu ít u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan, tepelné erpadlo, el. energie
nahradit nevyhovující kotle nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
provést plynofikaci sídel
realizace opat ení vedoucí ke sní ení spot eby tepla zaregulováním stávajících vytáp cích systém a v dal í
etap efektivní zateplování objekt .

A.4.5. Koncepce zásobování plynem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
eným územím
prochází VTL (prochází západní ástí území), STL a NTL plynovod, plynofikováno je pouze m sto Horní Slavkov.
V sídlech Kfely, Bo any, Le nice, Le ni ka a T ídomí se vedení plynu nenachází.

A.4.5.1. Horní Slavkov
Pro roz ení bytové výstavby bude roz ena i stávající STL plynovodní sí (zemní plyn), která bude
evá
v tvená a áste
zokruhovaná.
Pro plánovanou zástavbu v území ji ním, ve kterém je plánovaná nová výstavba bytová a pr myslová bude
stávající STL plynovodní sí roz ena o dal í okruh.
Pro roz ení výstavby po severním a východním okraji obce bude roz ena i stávající STL plynovodní sí
(zemní plyn), která bude p evá
v tvená a áste
zokruhovaná, dále pak bude dokon eno zokruhování
plynovod ve vnit ní ásti obce.
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Pro napojení ásti obce Le nice bude vyu it stávající STL plynovodní ad p ed areálem Stasis, bude v ak
nutné prov it kapacitu plynovodu a p ípadn zv it profil stávajícího adu.
Obec Horní Slavkov
í, a v budoucnosti p i jejím rozvoji bude ve zvý ené mí e nabízet, prostor pro
výstavbu dal ích obytných, pr myslových a obchodních objekt . Zaji ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu tak
isp je k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

A.4.6.1. Rozvoj sítí VN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídlech.
Hlavním cílem je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru (výroba, drobné
podnikání atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým rozvojem, zavád ním nových
technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk automatizace a regulace, je tento po adavek prvo adý.
Obsluhu území je mo no realizovat ve v ech plochách.
Jmenovit chrán né koridory jsou vymezeny ve výkresu technické infrastruktury a ve výkresu ve ejn
prosp ných staveb A.5 pod ísly:
W-EL.1. Trafostanice Horní Slavkov
V-EL.2. Vedení VN kabelové Horní Slavkov
V-EL.3. Vedení VN Horní Slavkov

A.4.6.2. Rozvoj sítí VVN
Územní plán
í návrh p estavby dvojitého vedení VVN 220 kV V223/224 na vedení ZVN 400 kV TR
Verné ov TR Vítkov a vymezuje se související koridor technické infrastruktury o i 200 m. Trasa navr eného
vedení prochází st ední ástí eného území od jihovýchodu sm rem k severozápadu.
Jmenovit chrán né koridory jsou vymezeny ve výkresu technické infrastruktury a ve výkresu ve ejn
prosp ných staveb A.5 pod íslem:
V-EL.4. Vedení ZVN 400 kV TR Verné ov TR Vítkov ve vymezeném koridoru technické
infrastruktury

A.4.7. Spojová za ízení
A.4.7.1. Sít spole nosti Telefónica O2 Czech Republic
V souvislosti s p edpokládaným rozvojem sídel dle územního plánu budou provedeny nové rozvody
telefonních sítí.

A.4.8. Ob anské vybavení
V rámci návrhu územního plánu je navr eno n kolik ploch ob anského vybavení. Plochy pro stávající areály
kol, administrativu, sport, zdravotnictví a sociální pé e byly p evá
zachovány.
Nové plochy ob anského vybavení jsou navrhovány zejména pro sportovní vybavenost, která má velké
plo né nároky na vlastní objekt i související parkovi . V severní ásti bývalé areálu skládky je navr ena plocha
ob anského vybavení sport pro cyklotrial. Návrh dále uva uje s vybudováním objektu s rozhlednou, s ubytováním
a stravováním.
Ve vazb na lesopark a stávající sportovi je navr ena plocha smí ené krajinné zóny sportovní (S.s), kde
se p edpokládá vybudování areálu pro zimní sporty sjezdový svah, vlek pro ly e s dv mi trat mi pro sjezd a
snowparkem uprost ed.
Nové sportovní h
je navr eno za areálem Stasis sm rem k Le nici.
Plochy pro sport umo ující výstavbu zimního stadionu nebo plaveckého bazénu jsou u teplárny, u
autobusového nádra í nebo u stávajícího areálu kopané.
Jmenovit jsou jako ve ejn prosp né stavby navr eny:
Sportovní plocha k.ú. Le nice
Sportovní plocha jihovýchod Horního Slavkova
Sportovní plocha cyklotrial k.ú. Horní Slavkov
Rozhledna k.ú. Horní Slavkov
Sportovní plocha st ed Horního Slavkova
Sportovní plocha u autobusového nádra í v Horním Slavkov
Sportovní plocha jihozápad Horního Slavkova
Sportovní plocha severozápad Horního Slavkova
Sportovní plocha ly ský areál k.ú. Horní Slavkov
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A.4.9. Ve ejná prostranství
Nové plochy ve ejného prostranství jsou v eném území navr eny jako sou ást centrálních prostor sídel
Le ni ka, Bo any a Kfely.
Roz ení ve ejných prostranství u rybníka v lokalit T ídomí má zajistit volný p ístup k vodnímu prvku pro
rekreanty, v etn místa setkávání.
Nové centrální prostory jsou navr eny i v Horním Slavkov v ulicové lokalit Kounice, kde novou zástavbou
dojde k vytvo ení chyb jícího nám stí ka (na poddolovaných plochách).
Druhým prostorem je ústí do Pluhovy ulice s nástupem ke sva itým terasám kostela. Nám stí
s jednosm rným provozem a dopln ním objekty by vhodn vytvo ilo podno poru enému panoramatu. Navazujícím
ve ejným prostranstvím jsou práv terasy ke kostelu s propojením na plochu ve ejných prostranství zelen h bitov
v návaznosti na stávající h bitov.
V okrajových ástech obce Horní Slavkov jsou navr eny plochy ve ejných prostranství zelen sídelní
lesopark. Nejrozsáhlej í plocha pro lesoparky je v severozápadní ásti obce u stávajícího sportovního areálu.
Jmenovit jsou v seznamu ve ejn prosp ných staveb uvedeny:
Ve ejné prostranství Le ni ka
Ve ejné prostranství jihovýchod Horního Slavkova
Ve ejné prostranství zelen pod kostelem Horní Slavkov
Ve ejné prostranství zelen jihozápad Horního Slavkova u kostela
Ve ejné prostranství zelen u rodinných dom
jihozápad Horního Slavkova Kounice
Ve ejné prostranství sever Horního Slavkova
Ve ejné prostranství zelen lesopark severozápad Horního Slavkova
Ve ejné prostranství zelen T ídomí

A.4.10. Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady nebude m na
sb r tuhého komunálního odpadu bude nadále
shroma ován v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy bude komunální odpad odvá en na ízenou
skládku TKO mimo správní území obce Horní Slavkov.
V eném území nebudou umíst ny ádné nové skládky pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO),
ani skládky nebezpe ných odpad .

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi,
rekreaci, dobývání nerost a podobn
A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny zachovává základní krajinný ráz eného území.
Koncepce uspo ádání krajiny je zalo ena na vymezení ploch, které zaji ují pln ní funk ní krajiny jako
írodního prost edí a jako prost edí pro zem lskou výrobu.
V rámci tohoto len ní jsou vymezeny plochy, na kterých je zachováno stávající vyu ití území.
Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
plochy zem lské orná p da
plochy zem lské zahrady
plochy zem lské trvalý travní porost
plochy vodní a vodohospodá ské vodote , vodní plocha, mok ina
plochy lesní
plochy smí ené krajinné zóny sportovní (pro sezónní zimní sporty)
Dále jsou v zastav ných územích a zastavitelných plochách vymezeny plochy ve ejných prostranství
ve ejné zelen (PZ), plochy ve ejných prostranství zelen sídelní lesopark (PL), plochy rekreace zahrádká ských
osad (RZ) a plochy ve ejných prostranství zelen h bitov (PH), které slou í ke stabilizaci p írodních ploch
v obytném prost edí.
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A.5.2. Návrh územního systému ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p íloze A.2. hlavní výkres.

A.5.2.1. Nadregionální a regionální ÚSES
Do eného území zasahují následující nadregionální a regionální prvky ÚSES:
Nadregionální biokoridor K 46, sledující svahy nad údolím Teplé, a jeho ochranná zóna
Regionální biocentrum . 1139 Milí e a z n ho vycházející regionální biokoridory . 1016 a 1017
echny prvky byly p evzaty ze závazných nad azených dokumentací bez úprav, pouze s up esn ním p i
evodu do podrobn ího m ítka.

A.5.2.2. Místní ÚSES a interak ní prvky
Prvky místního ÚSES byly vymezeny s ohledem na charakter a vyu ívání území. Za základ byly vzaty
edchozí dokumentace, jejich návrhy byly upraveny s ohledem na výsledky mapování biotop NATURA 2000 a
aktuální vývoj v krajin .
i koncipování místního ÚSES byla vzata do úvahy tato hlediska:
ÚSES musí umo ovat existenci v ech významn ích ekosystém , které mohou v území existovat jde
tedy o respektování rozmanitosti potenciálních ekosystém . V eném území se jedná o lesní porosty
charakteru acidofilních doubrav a bu in, su ové lesy, lu ní porosty podél vodních tok , suché bory,
podmá ené a ra elinné smr iny, vysoké mezofilní k oviny a r zné typy trvalých travních porost (ovsíkové
a vlhké pchá ové louky, pastviny)
Místní biocentra jsou vymezena dále kv li dodr ení prostorových parametr (vzdálenosti na biokoridorech)
Lesní porosty se pova ují za tzv. v esm rný biokoridor, a proto lesní biocentra v souvislých lesních
porostech nemusí být v echna vzájemn propojována
v echny prvky jsou navr eny tak, aby byly alespo z ásti funk ní a mohly být pouze postupn dotvo eny a
ípadn udr ovány v po adovaném stavu
je pot ebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky s ur itým re imem
hospoda ení (nap . louky, n které lesní porosty)
je nutné uva ovat s bariérami danými zástavbou Horního Slavkova nemá smysl vymezovat biokoridory
es zástavbu m sta nebo v jeho t sném okolí
nemohou v dohlédnutelné budoucnosti spl ovat
po adované parametry
biocentra i biokoridory jsou vymezena tak, e zaji ují návaznost na prvky ÚSES v sousedství v Lokti,
Krásn a Karlových Varech
prvky budou p ispívat ke zvý ení retence vody v krajin a budou plnit i dal í neekologické funkce
mikroklimatické, hygienické, estetické
Interak ní prvky p edstavují dopln ní sít biocenter a biokoridor . V rámci územního plánu není reálné je
vymezovat. Nejsou na základ dosavadních zku eností zahrnuty do grafické ani tabulkové ásti, jejich vymezení je
reáln mo né a v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemk apod. Sou asn je nutno uvést, e zákon .
114/1992 Sb. termín interak ní prvek nezná, co zna
znevýhod uje jejich praktické prosazování.

A.5.2.3. Tabulky biocenter a biokoridor
Prvky ÚSES v ech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o
prvcích tak, jak to p edpokládá úrove plánu ÚSES. Zárove jsou tabulky koncipovány jednodu e a srozumiteln ,
aby mohly být p ímo pou ity v územn plánovací dokumentaci. Navrhovaná opat ení p edstavují ur ité minimální
zásady pro zaji ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, e tyto zásady budou základním podkladem pro
rozhodování orgán státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, nap . pozemkových úprav, projekt
ÚSES.

A.5.2.3.1. Vymezení biocenter
666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
s mod
:
:
listná

1139
T ídomí
Milí e
regionální BC
souvisle zalesn né svahy masívu Krudum; v inou um lé smrkové monokultury
ínem a borovicí s malými enklávami acidofilních bu in a podmá ených smr in
funk ní BC
podporovat p irozenou obnovu, postupn omezovat um lé smr iny ve prosp ch
a jedle
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666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
1
:
T ídomí
:
U osady
:
místní BC
:
plochá terénní sní enina; rozsáhlé p echodové ra elini , na n j navazující
mozaika podmá ených smr in, ol in, nálet pionýrských d evin a um lých smrkových
monokultur
:
funk ní BC
:
nenaru ovat vodní re im, nezales ovat volné plo ky, vymezit plochy pro
spontánní vývoj, postupn omezovat um lé smr iny ve prosp ch listná , borovice a
jedle

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
2
:
T ídomí, Horní Slavkov
:
Kopanina
:
místní BC
:
zalesn né údolí Komá ího potoka s bo ním zamok eným ú labím; v inou
um lé smrkové monokultury s mod ínem s pásy podmá ených smr in, p i potocích
úzké pásky ol in
:
navr ené BC
:
podporovat p irozenou obnovu, postupn omezovat um lé smr iny ve prosp ch
listná a jedle, nenaru ovat vodní re im, zachovat roz it ol iny p i potoce

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
3
:
T ídomí, Horní Slavkov
:
Komá í rybníky
:
místní BC
:
zalesn né údolí Komá ího potoka, pokra ování biocentra z Krásna; um lé
smr iny s enklávami podmá ených smr in, podél potoka úzký pásek ol in, drobná lesní
prameni
:
navr ené BC
:
podporovat p irozenou obnovu, postupn omezovat um lé smr iny ve prosp ch
listná a jedle, nenaru ovat vodní re im, zachovat roz it ol iny p i potoce

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
4
:
Horní Slavkov
:
Zaje í vrch
:
místní BC
:
strmé svahy nad Komá ím potokem, v um lých smr inách enkláva suchých bor
a drobných skalních výchoz , p i potoce pásek ol in
:
navr ené BC
:
zachovat
roz it ol iny p i potoce, postupn omezovat um lé smr iny ve
prosp ch listná a jedle, podporovat p irozenou obnovu borovice

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
5
:
Horní Slavkov
:
Soutok
:
místní BC
:
zalesn né svahy na soutoku Komá ího a St íbrného potoka, v inou um lé
smr iny s borovicí a mod ínem, podél potok pásky ol in, ob as s vy ím podílem buku
a dubu
:
navr ené BC
:
postupn omezovat um lé smr iny ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu autochtonních d evin, zachovat
roz it ol iny p i
potocích
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666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
6
:
Horní Slavkov
:
Pu ka ovská dolina
:
místní BC
:
iroké pom rn ploché ú labí potoka s rybní ky; u nich mok adní porosty
s ost icemi a ol emi, jinak rozsáhlé pásy podmá ených smr in s enklávami ra elinných
smr in
:
funk ní BC
:
nenaru ovat
obnovit vodní re im, podporovat p irozenou obnovu
autochtonních porost , vymezit plochy pro spontánní vývoj, postupn omezovat um lé
smr iny ve prosp ch listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
7
:
Horní Slavkov
:
Za továrnou
:
místní BC
:
ploché a mírn sva ité území s mozaikou ol in, mezofilních k ovin, nálet
pionýrských d evin a vlhkých pchá ových a mezofilních ovsíkových luk
:
navr ené BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro p ípadné etrné vyu ívání luk

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
8
:
Horní Slavkov
:
Pod Borovou
:
místní BC
:
za íznuté zalesn né údolí St íbrného potoka, v um lých smr inách enklávy
suchých bor , acidofilních doubrav a bu in
:
navr ené BC
:
postupn omezovat um lé smr iny ve prosp ch listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
9
:
Horní Slavkov
:
Pod Smr inou
:
místní BC
:
plo í ást údolí St íbrného potoka s rybníkem, kolem ol iny a mok adní
ost icové porosty, navazují vlhké pchá ové a mezofilní ovsíkové louky a nálety
pionýrských d evin
:
funk ní BC
:
nenaru ovat vodní re im, podporovat p irozenou obnovu, vymezit plochy pro
spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání luk

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
10
:
Bo any
:
U Srázného vrchu
:
místní BC
:
strmé svahy nad silnicí Loket Horní Slavkov; pestrá mozaika biotop
su ové
lesy, acidofilní doubravy a bu iny, k oviny, nálety pionýrských d evin s drobnými
travnatými plo kami
:
funk ní BC
:
ponechat spontánnímu vývoji
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666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
11
:
Bo any
:
Pod vesnicí
:
místní BC
:
ú labí potoka s lenitými strmými svahy; v ú labí lu ní ol iny, navazují porosty
na bývalé zem lské p , podobné acidofilním doubravám a bu inám, nálety
pionýrských d evin a k oviny
:
funk ní BC
:
ponechat spontánnímu vývoji

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
12
:
Horní Slavkov
:
U trati
:
místní BC
:
terénní deprese a svah u elezni ní trat ; v horn í ásti mezofilní ovsíkové
louky a nálety d evin, v doln í více zarostlé ásti mozaika su ových les , k ovin,
acidofilních doubrav a nálet d evin
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a etrné vyu ívání luk

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
13
:
Bo any
:
U popravi
:
místní BC
:
lesík na svahu obklopený zem lskou p dou; porost p ipomínající acidofilní
doubravy se smrkem, akátem, k ovinami a náletovými d evinami
:
navr ené BC
:
odstra ovat nevhodné d eviny (smrk, akát) ve prosp ch listná , podporovat
irozenou obnovu a pestré druhové slo ení

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
14
:
Bo any
:
V esovi
:
místní BC
:
mírn zvln ná plo ina; mezi um lými smr inami místy rozsáhlé enklávy
podmá ených a ra elinných smr in, ol in, ra elinných b ezin i suchých bor v etn
drobných p echodových ra elini
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj, nenaru ovat vodní re im odvod ováním
zamok ených lokalit, podporovat p irozenou obnovu v autochtonních porostech,
v um lých smr inách omezovat smrk ve prosp ch listná , jedle a borovice

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
15
:
Bo any
:
Buková
:
místní BC
:
h bet a svahy; v um lých smr inách enklávy acidofilních bu in
:
navr ené BC
:
v um lých smr inách omezovat smrk ve prosp ch listná , jedle a borovice,
podporovat p irozenou obnovu listná
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666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
16
:
Bo any
:
Nad vesnicí
:
místní BC
:
ú labí potoka; nepravidelná mozaika su ových les , k ovin a nálet , otev ené
plochy s mezofilními ovsíkovými loukami
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání luk, nenaru ovat
vodní re im, zachovat porosty d evin

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
17
:
Kfely
:
U bo anské hájenky
:
místní BC
:
vrchová mírn zvln ná plo ina; v um lých smr inách men í enklávy suchých
bor , acidofilních bu in
:
navr ené BC
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:
:

18
Kfely
Nad zámkem
místní BC
h bet a navazující prudké svahy; p eva ují um lé smr iny s borovicí a mod ínem
navr ené BC
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
19
:
Kfely
:
H ebenky
:
místní BC
:
vrcholová plo ina a navazující strmé svahy; p eva ují um lé smr iny a bory
s mod ínem
:
navr ené BC
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu listná

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
20
:
Kfely
:
Nad zastávkou
:
místní BC
:
strmé svahy; mezi um lými smr inami s mod ínem a borovicí lokality suchých
bor
:
navr ené BC
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu suchých bor
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666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
21
:
Kfely
:
Kfelské strán
:
místní BC
:
strmé svahy r zné orientace; mozaika les , k ovin, nálet a travních porost
mezofilních ovsíkových luk a pastvin. V lesích enklávy suchých bor v um lých
smr inách s mod ínem a borovicí
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a etrné vyu ívání travních porost ,
podporovat p irozenou obnovu suchých bor , postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu
ve prosp ch listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
22
:
Horní Slavkov
:
U Pu ka ova
:
místní BC
:
zarostlý odval historické t by; v
místy porosty smrku a borovice
:
funk ní BC
:
ponechat spontánnímu vývoji

inou nálety b ízy, osiky a jívy, k oviny,

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
23
:
Horní Slavkov
:
Na dole
:
místní BC
:
bývalý lom s lomovými st nami; st ny dosud bez rozsáhlej í vegetace,
navazující porosty smí ené nálety, výsadby smrku, k oviny
:
funk ní BC
:
ponechat spontánnímu vývoji

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
24
:
Horní Slavkov
:
U tunelu
:
místní BC
:
nepravideln lenité území po historické t
acidofilních doubrav
:
funk ní BC
:
ponechat spontánnímu vývoji

, porostlé nálety, místy charakteru

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
25
:
Le nice
:
halda u Le nice
:
místní BC
:
halda po historické t
a navazující svahy sm ující do údolí potoka; v inou
spontánní b ezové porosty s p ím sí jívy, borovice, je ábu a smrku, navazují k oviny a
zné typy travních porost (nejvíce mezofilní ovsíkové louky)
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro etrné vyu ívání travních porost , jinak ponechat
spontánnímu vývoji
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666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
26
:
Le nice
:
Nad Krásným Jezem
:
místní BC
:
horní ásti strmých svah ; lesní porosty um lé smr iny místy se suchými bory,
mimo les mezofilní ovsíkové a vlhké pchá ové louky a k oviny
:
navr ené BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro p ípadné etrné vyu ívání travních
porost , podporovat p irozenou obnovu, postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve
prosp ch listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

Funk nost
Návrh opat ení

:
27
:
Le ni ka
:
Le ni ka
:
místní BC
:
h bet s navazujícími prudkými svahy; v lesních porostech um lé smr iny,
pom rn rozsáhlý pás suchých bor , mimo les travní porosty r zného charakteru hlavn
mezofilní ovsíkové louky, místy acidofilní trávníky a mezofilní bylinné lemy, dále
oviny a d evinné nálety
:
navr ené BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání travních porost ,
podporovat p irozenou obnovu, postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch
listná , borovice a jedle

666666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
28
:
Le ni ka
:
Mezi trat mi
:
místní BC
:
prudké svahy; mozaika su ových les , acidofilních doubrav, um lých smr in
s borovicí a mod ínem, v ú labí lu ních ol in, na okrajích k ovin a nálet
:
funk ní BC
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
jinak ponechat spontánnímu vývoji

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
29
:
Le ni ka
:
Niva Teplé pod Le ni kou
:
místní BC
:
iroká ní niva; p eva ují aluviální psárkové louky, na zamok ených plochách
mladé ol iny, podél eky vrbové ol iny jako b ehový porost
:
funk ní BC
:
louky etrn vyu ívat, nenaru ovat vodní re im, zachovat, p ípadn obnovit lu ní
porosty

666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
30
:
Le ni ka
:
Stará rampa
:
místní BC
:
prudké svahy nad nivou Teplé; um lé smr iny a bory, rozsáhlý pás suchých
bor , enklávy acidofilních bu in a ol iny v ú labí
:
navr ené BC
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu
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666666666666666666666666666666666666666666

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
31
:
Le ni ka
:
Bukovna
:
místní BC
:
h bet a navazující strmé svahy; v inou um lé smr iny s mod ínem, enklávy
acidofilních bu in a lu ních porost v ú labí
:
navr ené BC
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu

555555555555555555555555555555555555555555

A.5.2.3.2. Vymezení biokoridor
Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
K 46
:
Svato ské skály Kladská
:
lesní porosty
:
nadregionální BK; mezofilní bu inná osa
:
funk ní BK
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu; v ochranné zón udr ovat a zvy ovat rozsah p írod
blízkých prvk

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
1016
:
K 40 Milí e
:
lesní porosty
:
regionální BK
:
funk ní BK
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
1017
:
Milí e Krásenské ra eliny
:
lesní porosty
:
regionální BK
:
funk ní BK
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:
listná

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
2
:
BC 1 hranice obce
:
zem lská p da v ú labí vodote e
:
místní BK
:
navr ený BK
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj, dopln ní porost d evin a p ípadné etrné
vyu ívání travních porost

1
BC 1 R BK 1016
lesní porosty v ú labí
místní BK
navr ený BK
nenaru ovat obnovit vodní re im, postupn sni ovat podíl smrku ve prosp ch
a jedle, podporovat p irozenou obnovu
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Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

3
BC 3 BC 2
lesní porosty v údolí Komá ího potoka
místní BK
funk ní BK
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

4
BC 2 BC 4
lesní porosty v údolí Komá ího potoka
místní BK
funk ní BK
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

5
BC 4 BC 5
údolí Komá ího potoka
místní BK
funk ní BK
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
6
:
BC 2 BC 6
:
lesní porosty
:
místní BK
:
navr ený BK
:
postupn sni ovat podíl um lých výsadeb smrku ve prosp ch listná
podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

7
BC 6 BC 9
lesní porosty v údolí St íbrného potoka
místní BK
funk ní BK
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

8
BC 7 BC 9
lesní porosty v ú labí Pu ka ovské stoky
místní BK
navr ený BK
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
9
:
BC 8 BC 5
:
údolí St íbrného potoka
:
místní BK
:
navr ený BK
:
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e, vymezit plo ky pro
spontánní vývoj
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a jedle,

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

10
BC 8 BC 9
údolí st íbrného potoka
místní BK
navr ený BK
zachovat p írod blízký charakter toku, podporovat listná e

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
11
:
BC 12 hranice obce
:
údolí Dlouhé stoky
:
místní BK
:
navr ený BK
:
podporovat listná e, vymezit plo ky pro spontánní vývoj, zachovat p írod
blízké úseky toku

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

12
BC 10 BC 15
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
omezovat smrk ve prosp ch listná

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

13
BC 10 BC 11
lesní porosty ve svahu
místní BK
funk ní BK
ponechat spontánnímu vývoji

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

14
BC 11 BC 13
zem lská p da (bývalá mez)
místní BK
navr ený BK
vysadit nepravidelné skupinky d evin dle projektu ÚSES

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

15
BC 12 BC 13
porosty d evin v ú labí
místní BK
navr ený BK
zachovat stávající rozsah porost a ponechat je spontánnímu vývoji

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

16
BC 14 BC 15
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
postupn omezovat smrk a mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle

a jedle
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Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

17
BC 15 BC 16
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
postupn omezovat smrk a mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

18
BC 14 BC 17
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
postupn omezovat smrk a mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

19
BC 17 hranice obce
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
postupn omezovat smrk a mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

20
BC 17 BC 19
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
postupn omezovat smrk a mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:
porosty

21
hranice obce hranice obce
údolní niva Teplé
místní BK
funk ní BK
etrn vyu ívat aluviální louky, zachovat porosty d evin, udr ovat b ehové

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
23
:
BC 13 BC 25
:
zem lská p da
:
místní BK
:
navr ený BK
:
vysadit nepravidelné skupinky d evin dle projektu ÚSES, jinak etrn vyu ívat
jako travní porosty

22
BC 16 BC 21
porosty d evin, travnaté ú labí
místní BK
funk ní BK
zachovat porosty d evin a ponechat je spontánnímu vývoji, travní porosty lze
etrn vyu ívat
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Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
24
:
BC 21 BC 25
:
zem lská p da, porosty d evin
:
místní BK
:
navr ený BK
:
zachovat porosty d evin a ponechat je spontánnímu vývoji, vysadit nepravidelné
skupinky d evin dle projektu ÚSES, jinak etrn vyu ívat jako travní porosty

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
28
:
BC 24 BK 29
:
zem lská p da, porosty d evin
:
místní BK
:
navr ený BK
:
zachovat porosty d evin a ponechat je spontánnímu vývoji, vysadit nepravidelné
skupinky d evin dle projektu ÚSES, travní porosty lze etrn vyu ívat

Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
29
:
BC 25 BC 27
:
zem lská p da, porosty d evin, lesní porosty
:
místní BK
:
navr ený BK
:
zachovat porosty d evin a ponechat je spontánnímu vývoji, vysadit nepravidelné
skupinky d evin dle projektu ÚSES, travní porosty lze etrn vyu ívat, v lesních
porostech omezovat smrk a mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle

25
BC 22 hranice obce
um lý tok Dlouhé stoky, zem lská p da, porosty d evin
místní BK
navr ený BK
zachovat porosty d evin a ponechat je spontánnímu vývoji, travní porosty lze
etrn vyu ívat

26
BC 23 BC 24
svah souvisle porostlý d evinami
místní BK
funk ní BK
ponechat spontánnímu vývoji

27
BC 23 hranice obce
zem lská p da, porosty d evin
místní BK
navr ený BK
zachovat porosty d evin a ponechat je spontánnímu vývoji, travní porosty lze
etrn vyu ívat
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Po adové íslo
Spojnice název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

30
BC 30 BC 31
lesní porosty v ú labí
místní BK
navr ený BK
podporovat p irozenou obnovu listná , omezovat smrk v jejich prosp ch

A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
Prostupnost krajiny je zaji na systémem stávajících silnic, obslu ných a ú elových komunikací a
cyklistických a turistických tras. Tato dopravní prostupnost je dopln na návrhem silnic, komunikací a tras
navazujících na základní prostupnost krajiny.
Je vhodné zvy ovat podíl zelen v krajin
nap íklad remízky ve volné krajin a podél polních cest, meze,
osázení a úprava hrází rybník , stromo adí podél komunikací.
Hranice záplavového území byla stanovena a je zobrazena v koordina ním výkresu B.1. Reten ní schopnost
území m e zlep it pouze postupná obnova p vodních vodote í a rybni ních soustav. Zadr ení prudkých de
e p edejít zahlcení, p ípadn zborcení d lních odvod ovacích d l.
Erozi je nutno
it zpevn ním svah po výsypkách. Kone ným
ením je v ak rekultivace s odt ením
nestabilních písk . V chrán ném lo iskovém území 15990000 Krásno a poddolovaném území Horní Slavkov 2
(bývalá tola Svatopluk) severní svah nelze vylou it mo nost zasypání vodote e a následnou zm nu toku.

A.5.4. Rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr en rozvoj n kolika ploch se zam ením na sport a rekreaci.
Na úseku rozvoje rekreace je navr eno n kolik ploch po r zné formy rekreace od rekrací hromadných p es
rekreaci individuální a po rekraci v zahrádká ských osadách.
Pro sídla Le nice, Le ni ka, Kfely a Bo any je navr eno dopln ní bydlení venkovského typu s rekreací.
Rozumí se tím realizace objekt s cílem posílit pro trvalé bydlení a charakter vesnické zástavby. K obnov výstavby
kolem p vodní návsi je navr ena devastovaná lokalita Bo any.
Lokalita T ídomí je vyu ita jen pro rekreaci individuální bez podílu trvalého bydlení se zázemím rekrea ních
ploch v okolí rybníka.
Ve ejné koupali je dopln no plochami pro výstavbu doprovodných za ízení. Ubytovací za ízení jsou pak
ípustná v plochách v plochách bydlení, smí ených a ob anského vybavení.
Významn í zahrádká ská plocha je na severu sídla a roztrou ené enklávy zahrádká ských osad uvnit m sta
(nap . v ásti Kounice, ulice Zahradní a Lu ní). Dopln ní o novou plochu je pouze v ásti Kounice, jako p ípadná
náhrada za plochy pro komunikace k rodinným domk m.
S rekreací úzce souvisí i sportovní nabídka která se roz uje zimní sporty na plochách pod lesoparkem
poblí sportovního areálu kopané.
V rámci sportovní nabídky jsou navr eny cykloturistické a p í trasy, propojující jednotlivé ásti sídel
s volnou krajinou. Tyto trasy jsou popsány v kapitole A.4.1.2. Nemotoristická doprava.

A.5.5. Vymezení ploch p ípustných pro dobývání nerost
Cílovým stavem je úprava lo isek a souvisejících výsypek do p írodního stavu s bezpe ným vedením
povrchových vod a stabilním podlo ím. Rekultivace opu ných, vyt ených nebo zakonzervovaných d l je
prioritou.
ba výhradních lo isek podléhá samostatnému schvalovacímu procesu, p i kterém budou ur eny ve keré
parametry t by i následné rekultivace.
Pro nevýhradní lo iska, terénní úpravy výsypek, sanace havárií, pop . erozních sesuv bude místn p íslu ný
stavební ú ad povinen v dy zohlednit následující podmínky:
innosti sm ovat prioritn k odstran ní havárie
innosti sm ovat k preventivním opat ením proti sesuv m, pop ípad haváriím odvod ovacích d l
Terénní úpravy povolovat s ohledem na vedení povrchových vod
P esuny a objem materiálu povolovat pouze s ohledem na reálnou kapacitu dopravních cest (vlak, nákladní
automobily)
Ve keré innosti povolovat s ohledem na minimalizaci ú ink (pra nost, hluk, zápach apod.) mimo vlastní
lo isko (t ební plochu)
innosti d lit na etapy dle morfologie terénu s cílem postupné rekultivace území. Tj. teprve po ukon ení
edchozí etapy rekultivací je mo no pokra ovat v dal ím otev ení lo iska.
P edepsat vyvolané investice související s úpravou zejména komunikací a in enýrských sítí do p vodního
stavu.

Strana 103 (celkem 121)

A.6. Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením
eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit,
ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití, pop ípad podmín
ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu
(nap íklad vý kové regulace zástavby, intenzity vyu ití pozemk
v plochách)
A.6.1. Funk ní uspo ádání území
A.6.1.1. Funk ní uspo ádání území
Funk ní uspo ádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické p íloze Hlavní výkres v m ítku
1:5000, v n
je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.
Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách:
plochy bydlení vesnického
(BV)
plochy bydlení m stského
(BM)
plochy bydlení specifického
(BX)
plochy smí ené obytné vesnického typu
(SV)
plochy smí ené obytné m stského typu
(SM)
plochy ob anského vybavení nekomer ní
(OV)
plochy ob anského vybavení komer ní
(OK)
plochy ob anského vybavení sportu
(OS)
plochy ob anského vybavení sportu cyklotrial
(OS.1)
plochy ob anského vybavení specifického rozhledna
(OX.1)
plochy výroby pr myslové
(VP)
plochy výroby drobné a emeslné
(VD)
plochy výroby zem lské
(VZ)
plochy smí ené výrobní
(VS)
plochy technické infrastruktury
(TI)
plochy dopravní infrastruktury
(DI)
plochy dopravní infrastruktury eleznic
(DZ)
plochy zelen soukromé a vyhrazené
(ZS)
plochy rekreace hromadné
(RH)
plochy rekreace individuální
(RI)
plochy rekreace zahrádká ských osad
(RZ)
plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické
(RZ.1)
plochy ve ejných prostranství
(PV)
plochy ve ejných prostranství zelen
(PZ)
plochy ve ejných prostranství zelen h bitov
(PH)
plochy ve ejných prostranství zelen lesopark
(PL)
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území, které p evá
nejsou upravovány a jsou zna eny v souladu s funk ním vyu itím dle kultury zapsané v katastrální map :
plochy zem lské orná p da
plochy zem lské trvalý travní porost
plochy zem lské zahrady
(PZZ)
plochy vodní a vodohospodá ské vodote , vodní plocha, mok ina
plochy lesní
plochy t by nerost
(T)
plochy smí ené krajinné zóny sportovní
(S.s)
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A.6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách
Plochy bydlení vesnického (BV)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BV)
Je ur eno pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického charakteru (do dvou
nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím) s mo ností p stitelského a
chovatelského zázemí za ú elem samozásobení.
ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , stavby bydlení s dopl kovým
vyu itím pro maloobchod. Dále stavby pro slu by slou ící pro vymezenou
lokalitu, ve ejné stravování, drobná ubytovací za ízení, kulturu, sport,
zdravotnictví, kolství a drobnou výrobu.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy bydlení m stského (BM)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BM)
Je ur eno pro bydlení m stské ve vícepodla ních domech s mo ným malým
podílem inností vázaných p evá
k bytovému fondu.
ípustné je zde umis ovat blokové i bodové stavby bydlení (dopl kové vyu ití
parteru je povoleno). Dále stavby maloobchodu, slu eb a ve ejného stravování
slou ící pro vymezenou lokalitu, drobných ubytovacích za ízení, kolství, sportu,
zdravotnictví a drobné výroby.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy bydlení specifického (BX)
zna ka
vyu ití
poznámka
(BX)
Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu s mo ností p stitelského a chovatelského
zázemí za ú elem samozásobení, s podílem rekreace a s dal ími funkcemi:
maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování, formou rekrea ních
chalup.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , rekrea ních chalup, za ízení
slu eb které nenaru ují po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním pozemku
pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy bydlení specifického (BX)
zna ka
vyu ití
(BX)
Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu s mo ností p stitelského a chovatelského
zázemí za ú elem samozásobení, s podílem rekreace a s dal ími funkcemi:
maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování, formou rekrea ních
chalup.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , rekrea ních chalup, za ízení
slu eb které nenaru ují po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na vlastním pozemku
pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

poznámka
Pro lokalitu
ZPF 121Z - je
mo né vyu ití
pro BX a po
realizaci
koridoru
technické
infrastruktury
(VPS V-EL.4)

Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
zna ka
vyu ití
poznámka
(SV)
Je ur eno pro bydlení vesnického typu se st edním podílem hospodá ské slo ky
a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod, slu by, ve ejné stravování a
ve ejné ubytování a kultura.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro administrativu,
kolství, zdravotnictví a sociální pé i, sport, za ízení drobné výroby a slu eb,
které neru í bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy smí ené obytné m stského typu (SM)
zna ka
vyu ití
poznámka
(SM)
Je ur eno pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování,
kulturu, láze ství a bydlení m stského typu.
ípustné jsou zde stavby bytových a rodinných dom
m stského a
ím stského charakteru, stavby láze ských objekt , stavby pro administrativu,
kolství, zdravotnictví a sociální pé i, a stavby pro sport, rozhledny, za ízení
drobné výroby a slu eb, které neru í bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OV)
Je ur eno pro administrativu, ve ejnou správu, kolství.
ípustné jsou stavby pro ve ejné stravování, slu by, kulturu, sport, zdravotnictví
a sociální pé i, po ty, archivy, policii, v du a výzkum, hasi ské záchranné sbory.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení komer ní (OK)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OK)
Jsou ur eny pro plochy komer ní vybavenosti, obchod a slu by.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál , výzkumná za ízení,
datové archivy, sklady a komer ní za ízení prodejní (nákupní centra).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
zna ka
vyu ití
poznámka
(OS)
Je ur eno pro sport
innosti spojené s aktivní i pasivní regenerací lidského
organismu ve sportovních za ízeních.
ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, h
, sportovní haly,
stadiony, bazény, st elnice, golfové areály a cyklotrial. Dále stavby pro ve ejné
stravování a slu by pro vymezenou lokalitu.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení sportu cyklotrial (OS.1)
zna ka
vyu ití
(OS.1)
Tato plocha je vymezena pro cyklotrial.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ob anského vybavení specifického rozhledna (OX.1)
zna ka
vyu ití
(OX.1)
Je ur eno pro rozhledny.
ípustné je zde umis ovat stavby pro vyhlídkové restaurace.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

poznámka

poznámka

Plochy výroby pr myslové (VP)
zna ka
vyu ití
poznámka
(VP)
Je ur eno pro plochy za ízení pr myslové výroby, sklad a ostatních výrobních
odv tví s mo ností komer ních aktivit (velkoplo ný prodej nákupní centra),
areály více firem s výrobní a skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály, strojírenská,
stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická, d evozpracující, potraviná ská
výroba a administrativa. V lokalit je mo no z ídit byt správce za ízení. Negativní
inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu ivotního
prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice vymezené
lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy výroby drobné a emeslné (VD)
zna ka
vyu ití
(VD)
Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn výrobních i nevýrobních slu eb,
provozy a sklady p evá
v objektech drobných m ítek.
ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a výzkum,
stravování, maloobchod, ve ejné erpací stanice pohonných hmot, areál
stanice, areál technických slu eb a byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo
vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

poznámka
servisní
ve ejné
po ární
kvalitu
hranice

Plochy výroby zem lské (VZ)
zna ka
vyu ití
poznámka
(VZ)
Jsou ur eny pro plochy za ízení zem lské výroby, drobné výroby, výrobní i
nevýrobní slu by a sklady.
ípustné jsou zde stavby pro ivo nou i rostlinnou výrobu, administrativu,
správu, v du a výzkum, ve ejné stravování, ve ejné erpací stanice pohonných
hmot, areál po ární stanice, kompostárny, areál technických slu eb a byt správce
(majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice
vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy smí ené výrobní (VS)
zna ka
vyu ití
poznámka
(VS)
Jsou ur eny pro plochy za ízení zem lské a drobné výroby, sklad .
ípustné jsou zde stavby pro ivo nou i rostlinnou výrobu, pro pr myslovou i
drobnou výrobu, servisní provozy a sklady, pro fotovoltaické elektrárny,
administrativu, správu, v du a výzkum, pro agroturistiku, ve ejné ubytování a
ve ejné stravování, areál po ární stanice, areál technických slu eb, areál
ze ských slu eb a byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice
vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy technické infrastruktury TI
zna ka
vyu ití
poznámka
(TI)
Je ur eno pro technickou obsluhu území s nároky na plochu.
ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace, elektroroza ízení, plyn,
teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody, p ípadn pro spole ná za ízení
kolektory.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy dopravní infrastruktury DI
zna ka
vyu ití
poznámka
(DI)
Jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro dopravní silni ní sí .
ípustné jsou stavby pro dopravu, parkovi , gará e, p ekladi , ve ejná
prostranství, p í komunikace, cyklistické stezky, vozovny, opravny, areály
dopravních závod a eleznici.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy dopravní infrastruktury eleznic (DZ)
zna ka
vyu ití
poznámka
(DZ)
Je ur eno pro dopravní za ízení a koridory pro eleznici, nádra í.
ípustné jsou stavby pro elezni ní dopravu, vlaková nádra í a zastávky,
vlakové vozovny a opravny a areály elezni ních závod .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
zna ka
vyu ití
poznámka
(ZS)
Jsou ur eny pro plochy zahrad, které v daném p ípad nemohou být sou ástí jiných
typ ploch.
ípustné jsou zde zele , oplocení a drobný mobiliá .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace hromadné (RH)
zna ka
vyu ití
poznámka
(RH)
Je ur eno pro rekreaci hromadnou rekrea ní areály a st ediska.
ípustné je zde umis ovat stavby pro volno asové aktivity, rekreaci, relaxaci,
regeneraci, koupali , aquaparky, tábo
, stavby ubytovacích za ízení a
související vybavenost a sport v etn souvisejících slu eb.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace individuální (RI)
zna ka
vyu ití
poznámka
(RI)
Je ur eno pro rekreaci individuální.
ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace v urbanizovaných
plochách, chatové lokality (osady).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace zahrádká ských osad (RZ)
zna ka
vyu ití
poznámka
(RZ)
Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské chaty se
zastav nou plochou v etn verand, vstup a podsklepených teras maximáln 25
35 m2 a dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu vymezené lokality za
edpokladu, dodr ení pro plochu charakterického vysokého podílu zelen .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy rekreace zahrádká ských osad - specifické (RZ.1)
zna ka
vyu ití
poznámka
(RZ.1)
Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské chaty se zastav nou
plochou v etn verand, vstup a podsklepených teras maximáln 25 m2 a dopl kové
vybavení slou ící pro obsluhu vymezené lokality za p edpokladu, dodr ení pro
plochu charakterického vysokého podílu zelen .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ve ejných prostranství (PV)
zna ka
vyu ití
poznámka
(PV)
Jsou ur eny pro plochy ve ejných prostranství
jsou tu prostory p ístupné
ka dému bez omezení, tedy slou ící obecnímu u ívání a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
ípustné jsou zde zele , parky a dále zpevn né plochy nám stí, chodník ,
komunikací, parkovi , stavby podloubí, nadchod , podchod , kolonád,
dopl kového vybavení a drobný mobiliá .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ve ejných prostranství zelen (PZ)
zna ka
vyu ití
poznámka
(PZ)
Je ur eno pro nezastavitelné plochy sídelní zelen v etn vodních ploch s funkcí
okrasnou a relaxa ní.
ípustné je parková vybavenost (mobiliá , drobná architektura) a dopl kové
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov (PH)
zna ka
vyu ití
poznámka
(PH)
Jsou ur eny pro plochy zelen h bitov
ve ejná a vyhrazená poh ebi .
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby márnic a dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy ve ejných prostranství zelen lesopark (PL)
zna ka
vyu ití
poznámka
(PL)
Tato plocha je vymezena pro lesopark. Jsou ur eny pro nezastavitelné plochy
lesní a sídelní zelen s charakterem lesoparku, s vysokým podílem p irozené
vegetace, v etn vodních ploch s funkcí okrasnou a relaxa ní.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení a
cyklistických a p ích cest.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

A.6.1.3. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Plochy zem lské orná p da
zna ka
charakteristika
poznámka
Jsou ur eny pro pozemky zem lského p dního fondu p evá
pro ornou
du.
V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu pozemku
(kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy zem lské trvalý travní porost
zna ka
charakteristika
poznámka
Jsou ur eny pro pozemky zem lského p dního fondu p evá
pro trvalý
travní porost.
V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu pozemku
(kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy zem lské zahrady (PZZ)
lokalita
charakteristika
poznámka
(PZZ)
Jsou ur eny pro pozemky zem lského p dního fondu p evá
pro zahrady.
V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu pozemku
(kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy vodní a vodohospodá ské vodote , vodní plocha, mok ina
zna ka
charakteristika
poznámka
Jsou ur eny pro plochy vodní a vodohospodá ské zahrnují pozemky vodních
ploch (vodních nádr í, rybník , p ehrad), vodních tok , (vodote í, potok , ek) a
mok in.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy lesní
zna ka
charakteristika
Jsou ur eny k pln ní funkcí lesa.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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poznámka

Plochy t by nerost (T)
lokalita
charakteristika
(T)
Jsou ur eny pro kone né rekultiva ní úpravy na p írodní plochy krajinné zóny.
Na t chto plochách jsou p ípustné turistika, drobné stavby.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

poznámka

Plochy smí ené krajinné zóny sportovní (S.s)
zna ka
vyu ití
poznámka
(S.s)
Krajinná zóna se sezónním vyu itím obsahující plochy pro sport a rekreaci
nepobytovou. Ve vegeta ním období bude umo no její pravidelné zem lské
obhospoda ování podle druhu pozemku (TTP sekání trávy, pastva dobytka, ).
ípustné jsou nekryté plochy ly ských areál , slune ní louky, piknikové louky,
plochy pro volnou jízdu na koních, areály zdraví, h
a dopl kové vybavení.
Plocha nebude oplocena, nebudou na ní umís ovány ádné trvalé stavby a
nebudou na ní provád ny takové terénní úpravy, které by zt ovaly nebo
znemo ovaly zem lské obhospoda ování.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec, nebo která lze zastav t výjime
a za
zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn závaznými právními p edpisy nebo územn plánovací
dokumentací.
V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je
ur eno pro funk ní vyu ití t chto ploch s rozdílným zp sobem vyu ití a dále s výjimkou staveb drah a na dráze,
pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení v etn
íslu ných stanic provozn souvisejících
objekt (trafostanice, regula ní stanice, erpací stanice kanalizace apod.), meliorací zem lské a lesní p dy a úprav
vodních tok .
V nezastav ných územích na plochách zem lských trvalý travní porost je p ípustné umís ovat stavby a
za ízení pro retenci vody v krajin a stavby a za ízení pro podporu ekologické stability krajiny nap . mok ad, polder,
apod.

A.6.1.4. Definice n kterých pou itých pojm
a) Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu
zam stnanc a objemu p epravy. V územích BM, BV, SM a SV je objekt drobné výroby za ízení, jeho
plocha celkem ve v ech podla ích nep esahuje 150 m2. U stávajících staveb sou et ploch ve v ech
podla ích nep esahuje 450 m2.
b) Slu by
Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich zastav ná plocha
nep esahuje 400 m2. U stávajících staveb sou et ploch ve v ech podla ích nep esahuje 450 m2.
c) Za ízení a stavba slou ící pro obsluhu vymezené lokality Za ízením a stavbou slou ící pro obsluhu
vymezené lokality se rozumí taková za ízení a stavby, jejich kapacity svým rozsahem podstatn
nep esahují pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny.
d) Drobné ubytovací za ízení je penzion o maximální kapacit 20 l ek.
e) Ve ejné ubytování Ve ejným ubytováním se rozumí stavby pro p echodné ubytování se souvisejícími
slu bami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech
a v autokempech.
f) Administrativa Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní slu by administrativního charakteru
poskytované obyvatel m a náv vník m, v etn administrativy správní, jeho zastav ná plocha
nep esahuje 400 m2 a s parkováním na vlastním pozemku.V územích VP, VX a VS není max. zastav ná
plocha omezená.
g) Správa (ve ejná správa, administrativa správní)
Správou se rozumí objekty pro ve ejnou
administrativu správní (nap . radnice, policie, vojenská správa, celní ú ad, po ta apod.).
h) Dopl kové vybavení Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k
pro vyu ití hlavní funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, d tská h
, vyhlídky, pomníky,
márnice, ly ské vleky apod. (je umo no ve v ech plochách). oplocení a podobn . Dopl kové vybavení
je umo no ve v ech plochách s rozdílným zp sobem vyu ití.
i) Altán je stavba dopl kového vybavení, která slou í pouze k ochran osob p ed pov trnostními vlivy.
j) Areál je ást pozemku, pozemek, nebo soubor pozemk slou ící jednomu funk nímu vyu ití. Do ploch
areálu se zahrnují plochy dot ené stávajícími i navr enými stavbami bez pozemk dot ených pouze
in enýrskými sít mi. Není nutno vlastnictví v ech pozemk v areálu. U samostatn stojících objekt
v území bez podrobn ího rozd lení katastrálních hranic pozemk mezi objekty (nap . sídli ), je
areálem celé území nále ející ke spole nému pozemku.
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k) Nákupním centrem se rozumí obchodní za ízení, objekt s celkovou zastav nou plochou nad 200 m2 nebo
s nezbytnými parkovacími plochami nad 20 míst.
l) Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, které slou í k obchodu s max. zastav nou plochou
200 m2 v etn provozn souvisejících za ízení (s výjimkou tr
a erpacích stanic). V p ípad umíst ní
obchodního za ízení v ásti objektu se jedná o za ízení, které slou í k obchodu s max. celkovou plochou
200 m2 ve v ech podla ích v etn provozn souvisejících za ízení (s výjimkou tr
a erpacích stanic).
Tr
m se rozumí obchodní za ízení, jednopodla ní objekt, který má formu stánkového prodeje se
sdru eným sociálním za ízením, nebo seskupení více ne 3 stánk , kde jednotlivé obchodní prostory
nejsou trvale uzav ené.
m) P ípustnou mírou se rozumí hranice standard ur ené obecn platnými p edpisy (jako nap . hygienické
normy, ob anský zákoník apod.).
n) Bytem správce (majitele) se rozumí byt, který je sou ástí objektu slou ícího p edepsané funkci, který
zaujímá max. 40 % tohoto objektu, av ak do max. 150 m2 celkové plochy bytu.

A.6.2. Regulace funk ního vyu ití území
Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy nejsou v souladu
s po adavky této závazné ásti, pokud nebudou negativn ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad
ípustnou míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.
Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich
ívání) a rozhodovat o zm
vyu ití území je mo no jen v souladu s po adavky této textové ásti.
V p ípad stavební úpravy objektu (stavby), který není v souladu s navr enou charakteristikou plochy
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné m nit v ásti stavby ú el u ívání (roz ovat, zmen ovat), a také
dopl ovat chyb jící za ízení pro zaji ní stávajícího provozu budovy a to pouze ve stávajícím u ívání (funkci)
objektu.
V p ípad stavební úpravy objektu (stavby), který svou stávající velikostí není v souladu s platnými
regulativy, není nutno dodr et max. procento zastav ní pozemku, min. procento ozelen ní pozemku a max.
podla nost, ale stavební úprava nesmí regulativy prostorového vyu ití dále zhor it.
Umis ování za ízení technické a dopravní infrastruktury, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch je
ípustné ve v ech plochách s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na
základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
Umis ování parkovi a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách je p ípustné umis ovat:
a) komunikace vozidlové slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu
b) zele
c) liniové stavby technické infrastruktury v etn p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.)

A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena
urbanistická hmotová struktura okolí.
Jednotlivé ve ejné spole ensky významné objekty ( ím se rozumí pouze radnice, kostel, vyhlídková v )
mohou být vy í ne je stanoveno regulativy (= max. podla nost) o t chto p ípadech rozhoduje stavební ú ad.
Jednotlivé dominantní ásti staveb ( ím se rozumí pouze ást pr elí nebo náro í v pr hledech) mohou být
vy í ne je stanoveno regulativy (= max. podla nost). Dále mohou být jednotlivé ásti staveb vy í ne je
stanoveno regulativy (= max. podla nost) v p ípad návaznosti (p ístavby) na tít sousedního objektu. O mo nosti
takových zvý ení rozhoduje s p ihlédnutím k místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá
stavební ú ad.
Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji n prioritn v rámci vlastního území
(pozemku) stavby.
V území památkové zóny bude p i umis ování nových staveb:
dodr ována historická parcelace a uli ní sí , pokud se na daném území nachází, resp. nacházela
mo né umis ovat novostavby, které svojí hmotou (a to objemem i vý kou) nenaru í obraz a charakter
historické zástavby jako celku v etn za itých hodnotných panoramat m sta a pr hled na historické
dominanty v dálkových pohledech
chrán ná st ní krytina, tj. p i umis ování a povolování staveb a jejich úprav budou posuzovány tvary
st ech a úpravy stávajících st ních konstrukcí, aby nebyla naru ena st ní krajina historické zástavby,
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resp. vn í panorama m sta, a nebude mo no u ít plochou st echu
mo no umis ovat jako samostatnou stavbu gará e pouze v p ípadech, pokud nenaru í urbanistické a
architektonické hodnoty památkové zóny, dle mo ností bude vy adováno, aby gará e byly sou ástí
objekt bytové výstavby, ob anské vybavenosti apod.
V území památkové zóny nebude mo no umis ovat stavbu adových nebo patrových gará í.
Na území památkové zóny m sta Horní Slavkov na plochách SV v Pluhov ulici a nám. Republiky jsou
ípustné stavby dom pouze jako adová zástavba, které budou svým vn ím architektonickým charakterem
odpovídat stávající zástavb v daném míst tak, aby nebyly naru eny architektonické hodnoty této ásti památkové
zóny.
V plochách VD nacházejících se na území památkové zóny m sta Horní Slavkov není p ípustné umis ovat
ve ejné erpací stanice pohonných hmot, areál po ární stanice a ani areál technických slu eb.

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:
a) maximální procento zastav ní pozemku
udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech
objekt k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
b) minimální procento ozelen ní pozemku udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen
k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
c) maximální podla nost udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p em vý ka podla í je
stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým sou tem konstruk ních vý ek
ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu nadzemních podla í.
Pro ú ely stanovení maximálního % zastav ní a minimálního % ozelen ní pozemku ur eného se rozli uje:
a) zastav ná ást pozemku
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, vodní plocha, manipula ní
plocha atd.)
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Plochy
s rozdílným
zp sobem vyu ití
BV
BM
BX
SV
SM
OK
OS
OS.1
OV
OX.1
TI
DI
DZ
VD
VP
VS
RH
RI
RZ
RZ.1
PV
PZ
PH

Maximální % zastav ní Minimální % ozelen ní Maximální podla nost
pozemku
pozemku
30
60
2+p
50
40
6+p
30
60
2+p
40
50
3+p
60
30
6+p
40
40
2+p
70
10
2
90
10
0
40
40
3+p
70
20
dle pot eby
60
10
2+p
100
0
1+p
100
0
1+p
70
30
2
80
20
3
70
30
4
20
70
1+p
20
70
2+p
10 20
90 80
1+p
10
90
1+p
90
10
1+p
10
90
1+p
10
90
1+p
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i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st ní zahrada atd.).
V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do 15.
Up es ující podmínky pro plochy IX./c (VD, VP) a IX./d (VD):
budou zachovány prvky liniové zelen
aleje podél komunikací na p.p. . 2076/4 v k.ú. Horní Slavkov a
p.p. . 2552/3 v k.ú. Horní Slavkov;
na p.p. . 2076/2 v k.ú. Horní Slavkov (plocha VP) je stanoven vý kový limit v nejvy ím bod staveb max. 8
m.
na p.p. . 1967/19, 1967/20, 2076/2 v k.ú. Horní Slavkov (plocha VP) je stanoven vý kový limit v nejvy ím
bod staveb max. 8 m.

A.7. Vymezení ve ejn prosp ných staveb, ve ejn prosp ných
opat ení, staveb a opat ení k zaji ní obrany a bezpe nosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit
Ve ejn prosp né stavby, ve ejn prosp ná opat ení, stavby a opat ení k zaji ní obrany a bezpe nosti
státu a plochy pro asanaci vymezuje územní plán v grafické p íloze A.5. Výkres ve ejn prosp ných staveb,
opat ení a asanací.
Vysv tlivky:
W mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
V mo no uplatnit pouze vyvlastn ní.

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

A.7.1.1. Doprava
W-D.1.
W-D.2.
W-D.3.
W-D.4.
W-D.5.
W-D.6.
W-D.7.
W-D.8.
W-D.9.
W-D.10.
W-D.11.
W-D.12.
W-D.13.
W-D.14.
W-D.15.
W-D.17.
W-D.18.
W-D.19.
W-D.20.
W-D.21.
W-D.22.
V-D.23.

Obslu ná komunikace Kfely u Horního Slavkova
Roz ení obslu né komunikace Le ni ka
Ú elová komunikace Le nice
Roz ení obslu né komunikace Le nice
Úprava k ovatky jihovýchod Horního Slavkova
Obslu ná komunikace jihovýchod Horního Slavkova
Parkovací a odstavná plocha jihovýchod Horního Slavkova
Parkovací a odstavná plocha u kostela Horní Slavkov
Ú elová komunikace východ Horního Slavkova
Ú elová komunikace k rozhledn Horní Slavkov
Silnice II/209 Horní Slavkov
Roz ení obslu né komunikace sever Horního Slavkova
Roz ení autobusového nádra í Horní Slavkov
Ú elová komunikace u kolského areálu Horní Slavkov
Roz ení obslu né komunikace jihozápad Horního Slavkova
Parkovací a odstavné plochy u v znice Horní Slavkov
Ú elová komunikace u pr myslového areálu Horní Slavkov
Ú elová komunikace Krásno Horní Slavkov
Turistická trasa
Vlek Horní Slavkov
Parkovací a odstavné plochy st ed Horního Slavkova
elo ka silnice II/209 ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury

A.7.1.2. Technické vybavení
W-KA.1.
V-KA.2.
V-KA.3.
W-KA.4.

Kanalizace

istírna odpadních vod Le ni ka
De ová kanalizace Le ni ka
Jednotná kanalizace Le ni ka
istírna odpadních vod Le nice
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V-KA.5.
V-KA.6.
V-KA.7.
W-KA.8.
W-KA.9.
V-KA.10.
V-KA.11.
V-KA.12.
W-KA.13.
W-KA.14.
V-KA.15.
V-KA.16.
V-KA.17.
W-KA.18.
V-KA.19.
V-KA.20.

De ová kanalizace Le nice
Jednotná kanalizace Le nice
Výtla ný kanalizace Le nice
erpací stanice Le nice
istírna odpadních vod Kfely u Horního Slavkova
De ová kanalizace Kfely u Horního Slavkova
Jednotná kanalizace Kfely u Horního Slavkova
Výtla ný kanalizace Kfely u Horního Slavkova
erpací stanice Kfely u Horního Slavkova
istírna odpadních vod Bo any
De ová kanalizace Bo any
Jednotná kanalizace Bo any
Jednotná kanalizace Horní Slavkov
istírna odpadních vod T ídomí
De ová kanalizace T ídomí
Jednotná kanalizace T ídomí

A.7.1.3. Technické vybavení
V-VO.1.
V-VO.2.
V-VO.3.
V-VO.4.
V-VO.5.

Vodovod Le ni ka
Vodovod Le nice
Vodovod Kfely u Horního Slavkova
Vodovod Horní Slavkov
Vodovod sever eného území

A.7.1.4. Technické vybavení
W-EL.1.
V-EL.2.
V-EL.3.
V-EL.4.

El.energie

Trafostanice Horní Slavkov
Vedení VN kabelové Horní Slavkov
Vedení VN Horní Slavkov
Vedení ZVN 400 kV TR Verné ov
infrastruktury

A.7.1.5. Technické vybavení
V-PL.1.
V-PL.2.
V-PL.3.

Vodovod

TR Vítkov ve vymezeném koridoru technické

Plynovod

STL plynovod Le nice
STL plynovod Horní Slavkov
NTL plynovod Horní Slavkov

A.7.2. Vymezení ploch ve ejn prosp ných opat ení
Jako plochy ve ejn prosp ných opat ení jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.2.1. ÚSES
V-U.1.
V-U.2.
V-U.3.
V-U.4.
V-U.5.
V-U.6.
V-U.7.
V-U.8.
V-U.9.
V-U.10.
V-U.11.
V-U.12.
V-U.13.
V-U.14.
V-U.15.
V-U.16.
V-U.17.
V-U.18.
V-U.19.

Místní biokoridor 1
Místní biokoridor 2
Místní biocentrum 2
Místní biocentrum 3
Místní biokoridor 6
Místní biocentrum 4
Místní biocentrum 5
Místní biokoridor 9
Místní biocentrum 8
Místní biokoridor 10
Místní biokoridor 8
Místní biocentrum 7
Místní biokoridor 25
Místní biokoridor 27
Místní biocentrum 26
Místní biokoridor 29
Místní biokoridor 28
Místní biokoridor 23
Místní biocentrum 13
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V-U.20.
V-U.21.
V-U.22.
V-U.23.
V-U.24.
V-U.25.
V-U.26.
V-U.27.
V-U.28.
V-U.29.
V-U.30.
V-U.31.
V-U.32.
V-U.33.
V-U.34.
V-U.35.
V-U.36.
V-U.37.
V-U.38.

Místní biokoridor 14
Místní biokoridor 15
Místní biokoridor 11
Místní biokoridor 12
Místní biokoridor 16
Místní biocentrum 15
Místní biokoridor 17
Místní biokoridor 18
Místní biocentrum 17
Místní biokoridor 19
Místní biokoridor 20
Místní biocentrum 18
Místní biocentrum 19
Místní biocentrum 20
Místní biokoridor 24
Místní biocentrum 27
Místní biocentrum 30
Místní biokoridor 30
Místní biocentrum 31

A.7.3. Vymezení ploch asanací
Návrhy funk ních zm n v

eném území nevyvolávají nároky na plo né asana ní zásahy.

A.8. Vymezení ve ejn prosp ných staveb a ve ejn prosp ných
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
Vysv tlivky:
W mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
P mo no uplatnit pouze p edkupní právo.

A.8.1. Ve ejn prosp né stavby
A.8.1.1. Dopravní infrastruktura
Vymezují se tyto stavby k p edkupnímu právu:
zna ka
W-D.1.
W-D.2.
W-D.3.
W-D.4.
W-D.5.
W-D.6.
W-D.7.
W-D.8.
W-D.9.
W-D.10.

název

pozemky

edkupní
právo pro
Obslu ná komunikace Kfely u 198/2, 925/2, 83
Kfely u Horního
sto Horní
Horního Slavkova
Slavkova
Slavkov
Roz ení obslu né
253/4
Le ni ka
M sto Horní
komunikace Le ni ka
Slavkov
Ú elová komunikace Le nice 311/2
Le nice
sto Horní
Slavkov
Roz ení obslu né
37
Le nice
sto Horní
komunikace Le nice
Slavkov
Úprava k ovatky
1052/5, 1086/1
Horní Slavkov M sto Horní
jihovýchod Horního Slavkova
Slavkov
Obslu ná komunikace
1235/1, 1228/14, 1071/13, 1071/19, Horní Slavkov M sto Horní
jihovýchod Horního Slavkova 1071/50
Slavkov
Parkovací a odstavná plocha
1228/9
Horní Slavkov M sto Horní
jihovýchod Horního Slavkova
Slavkov
Parkovací a odstavná plocha u 1228/2
Horní Slavkov M sto Horní
kostela Horní Slavkov
Slavkov
Ú elová komunikace východ 478/9, 4053/3
Horní Slavkov M sto Horní
Horního Slavkova
Slavkov
Ú elová komunikace
683/4, 643
Horní Slavkov M sto Horní
k rozhledn Horní Slavkov
Slavkov
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katastrální území

W-D.11.

Horní Slavkov 4248/6, 59/4, 4169, 4248/7, 508,
10/1,
St.p. 73, 275,70
Roz ení obslu né
7/3
komunikace sever Horního
Slavkova

Horní Slavkov

M sto Horní
Slavkov

Horní Slavkov

M sto Horní
Slavkov

Roz ení autobusového
nádra í Horní Slavkov
Ú elová komunikace u
kolského areálu Horní
Slavkov
Roz ení obslu né
komunikace jihozápad
Horního Slavkova
Parkovací a odstavné plochy u
znice Horní Slavkov

2533/80

Horní Slavkov

2533/99

Horní Slavkov

M sto Horní
Slavkov
M sto Horní
Slavkov

2264/2

Horní Slavkov

M sto Horní
Slavkov

1967/20, 3482/25, 2076/2, 1967/21

Horní Slavkov

M sto Horní
Slavkov

2016/14, 1967/8

Horní Slavkov

M sto Horní
Slavkov

W-D.20.

Ú elová komunikace u
pr myslového areálu Horní
Slavkov
Ú elová komunikace Krásno
Horní Slavkov
Turistická trasa

M sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov

W-D.21.

Vlek Horní Slavkov

3463/4, 3482/1, 3470/1, 3482/20,
Horní Slavkov
4305/1, 4305/2, 3482/21
Horní Slavkov
3824/11, 3689/6, 2995/1, 3025/2,
2564/6, 2840/1, 3728/1, 2533/48,
2910/1, 4461/1, 2564/5, 3728/2,
3025/24, 3025/17, 4438/1, 2541/4,
4151/9, 2533/70, 93/1, 2533/35,
3769/1, 2533/3, 4168/5, 2533/69,
4308/1, 2533/64, 2533/56, 2533/30,
3689/10, 2533/39, 4023/20, 2533,58,
2533/29, 2974/4, 3816, 2910/7,
3769/2, 2533/61, 4023/18, 2910/3,
4023/1, 4155/2, 3025/16, 4187,/1
2995/4, 2533/55, 4473, 2533/59,
83/4, 4222, 4022/15, 4248/5,
4023/19, 2533/65, 2910/5, 4022/24,
4151/1
St.p. 916
ídomí
89/1, 57/1, 38/2, 107/4, 57/9, 186/1,
89/2, 57/11, 89/4, 191, 167/1, 57/2,
170, 89/5, 173, 9/7, 172/, 57/6, 57/5,
171, 9/2, 77
288/3, 2564/6, 2840/1
Horní Slavkov

W-D.22.

Parkovací a odstavné plochy
st ed Horního Slavkova

W-D.12.

W-D.13.
W-D.14.
W-D.15.
W-D.17.
W-D.18.
W-D.19.

Silnice II/209

2840/1, 2533/1, 2533/48, 2533/57, Horní Slavkov
2533/10, 2533/53, 2533/66, 2533/23,
2541/4, 2533/70, 2533/79, 2533/35,
2533/,2 2533/18, 2533/69, 2533/50,
2533/60, 3404/2, 2575/1

M sto Horní
Slavkov
M sto Horní
Slavkov

A.8.1.2. Technická infrastruktura
Vymezují se tyto stavby k p edkupnímu právu:
zna ka

název

pozemky

katastrální území

W-KA.1.

istírna odpadních vod Le ni ka 661, 58/2

Le ni ka

W-KA.4.

istírna odpadních vod Le nice

440/3

Le nice

W-KA.8.

erpací stanice Le nice

440/3

Le nice
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p edkupní právo
pro
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov

W-KA.9.

istírna odpadních vod Kfely u
712/2
Horního Slavkova
W-KA.13.
erpací stanice Kfely u Horního 712/2
Slavkova
W-KA.14.
istírna odpadních vod Bo any 1018/1, 30/2
W-KA.18.
W-El.1.

istírna odpadních vod T ídomí
Trafostanice Horní Slavkov

Kfely u Horního
Slavkova
Kfely u Horního
Slavkova
Bo any

38/2
865/3, 889, 1284/3,
1284/17, 1967/12, 3404/1

ídomí
Horní Slavkov

sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
M sto Horní
Slavkov

A.8.1.3. Ob anská vybavenost
P-OV.1.
P-OV.2.
P-OV.3.
P-OV.4.
P-OV.5.
P-OV.6.
P-OV.8.
P-OV.9.

Sportovní plocha k.ú. Le nice
Sportovní plocha jihovýchod Horního Slavkova
Sportovní plocha cyklotrial k.ú. Horní Slavkov
Rozhledna k.ú. Horní Slavkov
Sportovní plocha st ed Horního Slavkova
Sportovní plocha u autobusového nádra í v Horním Slavkov
Sportovní plocha severozápad Horního Slavkova
Sportovní plocha ly ský areál k.ú. Horní Slavkov

P-VP.1.
P-VP.2.
P-VP.3.
P-VP.4.
P-VP.5.
P-VP.6.
P-VP.7.
P-VP.9.
P-VP.10.

Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve

A.8.1.4. Ve ejná prostranství
ejné prostranství Le ni ka
ejné prostranství jihovýchod Horního Slavkova
ejné prostranství zelen pod kostelem Horní Slavkov
ejné prostranství zelen jihozápad Horního Slavkova
ejné prostranství zelen u rodinných dom jihozápad Horního Slavkova
ejné prostranství sever Horního Slavkova
ejné prostranství zelen lesopark severozápad Horního Slavkova
ejné prostranství zelen T ídomí
ejné prostranství zelen V trná

zna ka

název

pozemky

P-OV.1.

Sportovní plocha k.ú. Le nice

53/1

P-OV.2.

Sportovní plocha jihovýchod
Horního Slavkova
Sportovní plocha cyklotrial
k.ú. Horní Slavkov
Rozhledna k.ú. Horní Slavkov

1284/17

Sportovní plocha st ed Horního
Slavkova
Sportovní plocha u
autobusového nádra í v Horním
Slavkov
Sportovní plocha severozápad
Horního Slavkova
Sportovní plocha ly ský
areál k.ú. Horní Slavkov
Ve ejné prostranství Le ni ka

2533/83

Ve ejné prostranství
jihovýchod Horního Slavkova
Ve ejné prostranství zelen
pod kostelem Horní Slavkov
Ve ejné prostranství zelen
jihozápad Horního Slavkova

1228/3

P-OV.3.
P-OV.4.
P-OV.5.
P-OV.6.
P-OV.8.
P-OV.9.
P-VP.1.
P-VP.2.
P-VP.3.
P-VP.4.

683/2, 683/4
643

2252/1, 2252/3
2828/2, 2828/3
2883/1, 2564/6
411

362/1, 362/14, 359/1, 362/21,
359/4, 1257/1
2252/81, 2264/2
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katastrální
území
Le nice
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Le ni ka
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov
Horní
Slavkov

edkupní právo
pro
M sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
M sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov

P-VP.5.
P-VP.6.
P-VP.7.
P-VP.9.
P-VP.10.

Ve ejné prostranství zelen u
rodinných dom jihozápad
Horního Slavkova
Ve ejné prostranství sever
Horního Slavkova
Ve ejné prostranství zelen
lesopark severozápad Horního
Slavkova
Ve ejné prostranství zelen
ídomí
Ve ejné prostranství zelen
trná

2252/79, 2264/2

Horní
Slavkov

sto Horní
Slavkov

2533/88

Horní
Slavkov
Horní
Slavkov

sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov

ídomí

M sto Horní
Slavkov
sto Horní
Slavkov

2533/1, 2840/1
155/1, 166/1, 11/1
2135/17, 2135/1

Horní
Slavkov

A.9. Plochy a koridory územních rezerv
(a stanovení mo ného budoucího vyu ití, v etn podmínek pro jeho prov ení)
Nevymezují se.

A.10. Stanovení kompenza ních opat ení
(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona)
Kompenza ní opat ení ve smyslu § 50, odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena.

A.11. Nej ast ji u ívané zkratky
Obecné
RD rodinné domy
PZ pr myslová zóna
základní kola
mate ská kola
Státní správa
KÚ krajský ú ad
Ú m stský ú ad
OkÚ (býv.) okresní ú ad
SMO státní mapa odvozená
KN katastr nemovitostí
SPI soubor popisných informací
KPÚ komplexní pozemková úprava
GIS geografický informa ní systém
ZABAGED základní báze geografických dat
k.ú. katastrální území
m. . místní ást
.p. íslo popisné
p. . parcelní íslo
DO dot ené orgány
Urbanismus
ÚPD územn plánovací dokumentace
ZÚR zásady územního rozvoje (od r. 2007)
ÚPnSÚ územní plán sídelního útvaru (do r. 1998)
ÚPO územní plán obce (od r. 1998 do r. 2006)
ÚP územní plán (od r. 2007)
ÚPnZ územní plán zóny (do r. 1998)
RP regula ní plán (od r. 1998)
ÚPg územní prognóza
ÚTP územn technický podklad
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ÚPP územn plánovací podklad
US urbanistická studie (do r. 2006)
ÚS územní studie (od r. 2007)
SZÚO sou asn zastav né území obce (do 2006)
ZÚ zastav né území (od r. 2007)
VPS ve ejn prosp ná stavba
VPO ve ejn prosp né opat ení
Doprava
SD editelství silnic a dálnic
KSÚS krajská správa a údr ba silnic
MÚK mimoúrov ová k ovatka
MHD m stská hromadná doprava
SPHm erpací stanice pohonných hmot
D
eské dráhy
st. elezni ní stanice
Technická infrastruktura
TI technická infrastruktura
OV istírna odpadních vod
PHO pásmo hygienické ochrany
EO ekvivalent obyvatel
TR transformovna
TS trafostanice
VVN velmi vysoké nap tí
VN vysoké nap tí
NN nízké nap tí
RS plynová regula ní stanice
VTL vysokotlaký plynovod
STL st edotlaký plynovod
NTL nízkotlaký plynovod
TUV teplá u itková voda
CZT centrální zásobování teplem
Ra
eské radiokomunikace
Nerostné suroviny
DP dobývací prostor
CHLÚ chrán né lo iskové území
OBÚ obvodní bá ský ú ad
PÚ poddolované území
ÚSES, ochrana p írody a krajiny
P ministerstvo ivotního prost edí
ÚSES územní systém ekologické stability
LÚSES lokální územní systém ekologické stability
LBC lokální biocentrum
RBC regionální biocentrum
NRBC nadregionální biocentrum
LBK lokální biokoridor
RBK regionální biokoridor
NRBK nadregionální biokoridor
IP interak ní prvek
CHKO chrán ná krajinná oblast
EVL evropsky významná lokalita (Natura 2000)
PO pta í oblast (Natura 2000)
VKP významný krajinný prvek
MCHÚ maloplo né chrán né území
PS památný strom
ZPF zem lský p dní fond
ZVHS Zem lská vodohospodá ská správa
BPEJ bonita ní p dn ekologické jednotky
KPÚ komplexní pozemková úprava (-y)
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
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R Lesy eské republiky
LS Lesní správa
CHOPAV chrán ná oblast p irozené akumulace vod
ivotní prost edí
REZZO registr emisí zdroj zne
TKO tuhý komunální odpad

ujících ovzdu í

Zvlá tní zájmy
R Armáda eské republiky
HZS Hasi ský záchranný sbor
CO civilní ochrana

A.12. Rozsah dokumentace Úplného zn ní
(tj. údaj o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti)
Textová ást:
A.

Po et list
46

ení územního plánu

Grafická ást:
M ítko
Grafická ást ÚP Horní Slavkov obsahuje následující výkresy:
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

Výkres základního len ní území
Hlavní výkres (sever)
Hlavní výkres (jih)
Koncepce dopravní infrastruktury (sever)
Koncepce dopravní infrastruktury (jih)
Koncepce technické infrastruktury (sever)
Koncepce technické infrastruktury (jih)
Výkres ve ejn prosp ných staveb, opat ení a asanací (sever)
Výkres ve ejn prosp ných staveb, opat ení a asanací (jih)

1 : 10 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Grafická ást od vodn ní ÚP Horní Slavkov obsahuje výkresy:
B.1.

Koordina ní výkres (sever)
Koordina ní výkres (jih)

1 : 5 000
1 : 5 000

Seznam zkratek
TTP trvalý travní porost
ÚAP územn analytické podklady
ZÚR KK Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

B.

Grafická ást
a) výkres . B.1.1. - Koordina ní výkres v m ítku 1: 5 000
zm ny 1a, 1b, 2a, 7a, 7b, 12, 15a, 18, 20, 21a, 21b, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 39
b) výkres . B.1.2. - Koordina ní výkres v m ítku 1:5 000
zm ny 2b, 2c, 2d, 5a, 5b, 5c, 11, 13a, 13b, 19, 28, 37, 38
c) výkres . B.1.3. - Koordina ní výkres v m ítku 1: 5 000
zm ny 3b, 9, 16a, 30
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d) výkres . B.1.4. - Koordina ní výkres v m ítku 1:5 000
zm ny 14a, 14g, 14h, 17b, 17c, 17f
e) výkres . B.1.5. - Koordina ní výkres v m ítku 1: 5 000
zm ny 33
f) výkres . B.1.6. - Koordina ní výkres v m ítku 1:5 000
zm ny 32 a 33
g) výkres . B.1.7. - Koordina ní výkres v m ítku 1:5 000
legenda
h) výkres . B.2.1. - Detail výkresu ZPF v m ítku 1: 5 000
zm ny 1a, 1b, 2a, 7a, 7b, 12, 15a, 18, 20, 21a, 21b, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 39
i)

výkres . B.2.2. - Detail výkresu ZPF v m ítku 1:5 000
zm ny 2b, 2c, 2d, 5a, 5b, 5c, 11, 13a, 13b, 19, 28, 37, 38

j)

výkres . B.2.3. - Detail výkresu ZPF v m ítku 1: 5 000
zm ny 3b, 9, 16a, 30,

k) výkres . B.2.4. - Detail výkresu ZPF v m ítku 1:5 000
zm ny 14a , 14g, 14h, 17b, 17c, 17f
l)

výkres . B.2.5. - Detail výkresu ZPF v m ítku 1: 5 000
zm ny 33

m) výkres . B.2.6. - Detail výkresu ZPF v m ítku 1:5 000
zm ny 32, 33
n) výkres . B.3. - ir í vztahy v m ítku 1:50 000

Pou ení:
Proti zm
. 1 Územního plánu Horní Slavkov, vydané formou opat ení obecné povahy, nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní).

Toto opat ení nabylo ú innosti dne

..

..
místostarosta m sta

..

Starosta m sta
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