
  



Přílohač.1 ODŮVODNĚNÍ  
 
2 

 



Přílohač.1 ODŮVODNĚNÍ                                                                 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pořizovatel: Městský úřad Loket 
    Odbor výstavby 
   T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket 
  Objednatel: Město Loket 
     T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket 
  Určený zastupitel:  Mgr. Vítěslav  Adamec, DiS 
 

 
  Zpracovatel:  Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO 
  Vinohradská 156, Praha 3, 130 00, IČO 13125834 
  Autorský tým: 
  Urbanistická část: Doc. ing. arch. Ivan Kaplan 
    Ing. arch. Klára Váchalová 
    Ing. Kateřina Jelínková 

  ÚSES, ochrana přírody:  Ing. Jan Šteflíček, Atelier Zahrada 

 
 



Přílohač.1 ODŮVODNĚNÍ  
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Přílohač.1 ODŮVODNĚNÍ                                                                 5 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI 
 
1. Vymezení zastavěného území ..................................................................................................................... 7 
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.................................................... 7 
3. Urbanistická koncepce, vč. urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně ............................................................... 10 
4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro 

veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití ................................................... 14 
5. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn 

v krajině a … .............................................................................................................................................. 20 
6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ...................................................... 23 
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 

obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 51 
8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 

právo ......................................................................................................................................................... 52 
9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona; ............................................ 52 
10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv ............................................................................................ 52 
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci ........ 52 
12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie............................................................................................................................................ 52 
13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu ..................................................................................................................................... 53 
14. Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) .............................................................................................. 55 
15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb ........................................................... 55 
16. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ........................... 55 
 

 

 

 

 
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
N1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ...................................................................................... M 1 : 5 000 
N2 HLAVNÍ VÝKRES .......................................................................................................................... M 1 : 5 000 
N3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ ............................................. M 1 : 5 000 
N4 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ................................................................... M 1 : 5 000 
N5 VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY .................................................................... M 1 : 5 000 
N6 VÝKRES KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY...............................................................................  M 1 : 5 000 
N7 PLOCHY S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU ................................................................................... M 1 : 2 500 
 

 



Přílohač.1 ODŮVODNĚNÍ  
 
6 

Použité zkratky a pojmy: 
č. j   - číslo jednací 
BD   - bytový dům 
BJ   - bytové jednotky 
CO   - civilní ochrana 
ČOV   - čistírna odpadních vod 
EVL   - evropsky významná lokalita 
EO   - ekvivalentní obyvatel (pro ČOV) 
HZS   - Hasičský záchranný sbor 
CHKO  - chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  - chráněné ložiskové území 
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IAD     -  individuální automobilová doprava 
IZS   - integrovaný záchranný systém 
KK   - Karlovarský kraj  
k. ú.   - katastrální území 
LC   - lokální biocentrum 
LK   - lokální biokoridor 
LHP   - lesní hospodářský plán  
MHD  - městská hromadná doprava 
MPR   - městská památková rezervace 
NRC   - nadregionální biocentrum 
NRK   - nadregionální biokoridor 
OB   - rozvojová oblast 
OP   - ochranné pásmo 
ORP   - obec s rozšířenou působností 
PO   - ptačí oblast 
PRZV  - plochy s rozdílným způsobem využití 
PUPFL  - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PUR   - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1,2,3 a 5 
RD   - rodinný dům 
SOB   - specifická oblast 
ÚAP   - územně analytické podklady 
ÚP   - územní plán 
ÚPD   - územně plánovací dokumentace 
ÚR   - územní rozhodnutí 
ÚS   - územní studie 
ÚSES  - územní systém ekologické stability 
VKP   - významný krajinný prvek 
VN   - vysoké napětí 
VPO   - veřejně prospěšná opatření 
VPS   - veřejně prospěšné stavby 
VTL   - vysokotlaký plynovod 
ZČÚ   -  základní členění území 
ZPF   - zemědělský půdní fond 
ZÚR   - zásady územního rozvoje 
ZÚ   - zastavěné území 
 

Původní koncepce – dosavadní územní plán: Územní plán města Loket (atelier UP-24 - Ing. arch. Vlasta  
  Poláčková) včetně následujících vydaných Změn č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 

Pozn.: zkratky ploch s rozdílným způsobem využití - viz tabulky kapitola 6.2  
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1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno tímto územním plánem. Hranice zastavěného území je vymezena 
v souladu s §58 stavebního zákona a zachycuje stav podle katastrální mapy k říjnu 2021. Hranice 
zastavěného území je zobrazena v každém výkresu.  

 

 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE MĚSTA 

Návrh sleduje, ve shodě se schváleným Zadáním územního plánu, následující zásady: 

A. CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Hlavní zásady zvolené strategie na další rozvoj města: 
 1. Koncepce rozvoje zastavěného území města 

Plošný rozvoj zastavěného území města není posilován, je pouze doplněn konverzemi ploch 
uvnitř zastavěného území. 
ÚP  respektuje  rozsah těch rozvojových  ploch  z původní koncepce, které dokomponovávají a 
dorovnávají okraj vlastního města  a dále navrhuje: 
Nové extenzivní plochy pro rozvoj  

 Navrhována malá doplnění ploch z původní koncepce  
Plochy pro konverzi uvnitř zastavěného území: 

 Výstavby objektů na březích Ohře zvláště v historickém meandru není 
podporována 

 Některé místní části (Dvory, Nadlesí a část Údolí) jsou navrženy do kategorie 
venkovského charakteru zástavby SV neb tento skutečně vykazují a není 
potřebné toto měnit ani prolínat městskými formami zástavby. 

 Podpora dokomponování okrajů sídel včetně přechodů do krajiny přes pás 
zahrad (Dvory, Nadlesí)  

 2. Koncepce rozvoje turistického ruchu města 

 Podpora parkovacích možností návštěvníků s lepší koordinací na jiné druhy 
doprav a zřetelné pěší vazby do historického města, parkování též 
doplňkové pro nárazové akce.  

 Podpora zklidnění historického města od dopravy, snadné prostupnosti 
území pro turisty a posílení pěších ploch v historickém městě (zvětšení pěší 
zóny, průchody) 

 Podpora využití okolní krajiny pro turisty (pěší lávky, průchody zástavbou, 
vycházkové okruhy s obnovou vyhlídek, možné rozhledny) 

 Podpora vodácké turistiky, cykloturistiky, ubytování v autokempu 

 Regulace stavební činnosti na všech i nezastavitelných plochách v optickém 
kontaktu s historickým městem (OKMPR) 

 3. Koncepce dopravy 

 se stabilizuje i s návaznostmi na místní dopravní obsluhu  
Nadřazený dopravní skelet 

 železnice vč. nádraží zůstává územně stabilizována v celém rozsahu 
 Průjezd silnice II. třídy řešeným územím (II/181, II/209) je trvalým řešením 

nadřazené dopravní sítě v území. 
 Ostatní silnice III. třídy jsou rovněž stabilizované (III/00635, III/2099, 

III/2095), neprotínají centrum města. Korektura se týká jen vedení oblouku  
na III/2099 u velkého mostu.  
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Místní komunikace a účelové cesty 
 Doprava na místních komunikacích – doplňuje se  jen u rozvojových lokalit a 

vybraných přístupů k zařízením (k parkování a otočka pro bus vše v ul. 
Sportovní) 

 Rozšíření vybraných úseků místních komunikací 
 Vyznačení a příp. obnova vybraných linií cest, které fungují a nejsou 

vymezeny katastrálně (vybrané lesní cesty, součásti vycházkových a 
vyhlídkových okruhů) 

Doprava v klidu 
 Podpora parkovacích možností residentů v lokalitách sídlišť 

Pěší, cyklistické a další provozy. 
 Respektování stávajících a doplnění 6 nových pěších propojení 
 Respektování stávajících 3 turistických tras a naučné stezky  Doubí – 

Svatošské skály a doplnění o 3 nové úseky turistických vyhlídkových tras 
 Respektování celé cyklistické sítě a doplnění o napojení 4 nových a 2 na 

tělesech komunikací  
 Respektování stávajících a založení přístupů k místním atraktivitám (např. 

ke břehům či budoucím vyhlídkám či rozhlednám).    
 4. Koncepce veřejných zelených ploch v sídlech  

ÚP podporuje vytvoření  systému veřejné  zeleně ve městě: 
 Páteřní zelenou osou jsou veřejné, soukromé i krajinné zeleně na obou 

březích Ohře 
 Doprovodná veřejná zeleň je v pásech pod hradbami historického města  
 Další plochy veřejné zeleně v lokálních polohách, skupiny či pásy zahrad na 

terénních zlomech a přechodech do krajiny, a také podél vodotečí. 
 5. Koncepce ekonomické základny  

Jsou respektovány 2 rozsáhlé stávající plochy VL (porcelánka Sedlecký kaolín, a.s. a Undecliff, 
s.r.o), a také plochy VD v lokalitě Údolí nebo v sídlišti Sportovní. Pro konverzi jsou navrženy 
části nádražních ploch. Zemědělské farmy se v území nenachází, podpora turistickému ruchu 
včetně souvisejících ubytování, vybavenosti a služeb.  

 6. Koncepce veřejných prostranství v sídlech  

V územním plánu se vymezují stávající veřejná prostranství jako prostředek pro vyjádření 
hodnot a identity města a dílčích místních částí. 

 7. Koncepce dovybavení města i venkovských částí 
Rozhodující areály veřejného vybavení jsou vymezeny ve  funkční plochách OV, OS a OH, 
doplňují se dále o, rozšíření sportovně rekreačních ploch a dále o klíčové plochy veřejné zeleně. 
Komerční vybavenost je soustředěna především na plochách OM, je umožněna ve smíšených 
plochách SC, SM a SV, dále plochách VD, dále BI a dalších využitích při nastavených podmínkách 
využití. 

 8. Koncepce technické Infrastrukturní vybavenosti 
Podporuje především napojení rozvojových lokalit pro rozvod inženýrských sítí a dále řeší vodu 
a kanalizaci v oddělených sídlech Dvory, Nadlesí a Údolí. 

 
 

B. CELKOVÁ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 9. Podpora vazby krajinné a sídelní zeleně:  
 ÚP zcela zásadně podporuje zeleň krajinnou, specielně pak neatakuje zeleň 

podél vodotečí. Sídelní zeleň dostatečně provázána na krajinnou. 
 ÚP respektuje území CHKO, NATURU 2000 a další prvky ochrany přírody a 

krajiny 
 10. Protierozní opatření, řešení protipovodňových opatření, vodních ploch: 

 ÚP respektuje, že velká část řešeného územní leží v CHOPAV  
 ÚP neatakuje aktivní zóny záplavových území zastavitelnými plochami 

 11. Koordinace, korekce a doplnění ÚSES: 
 ÚP koriguje konkrétní vymezení prvků všech úrovní ÚSES v souladu se ZUR 

KK a původní koncepcí ÚSES 
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 12. Podpora zachování a dosažení cílových charakteristik vlastních krajin 

 Sokolovská pánev (B.3),  Karlovarsko - sever (B.4), Karlovarsko - jih (C.1), 
Slavkovský les - východ  a sever (C.2 a C.3).  

 13. Ostatní zásady: 
 Nepřipouští rozvoj zastavitelných území u izolovaných objektů v krajině  

Nepřipouští rozvoj zastavitelných území na lesní půdu, vyjma vytypovaných  
pozic pro rozhledny a lesních vycházkových cest. 

 Je podporována doprovodná zeleň komunikací  
 

2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 

ÚP Lokte podporuje symbiózu přírodních a civilizačních prvků, jejich rovnovážný stav. Podporuje druhovost 
a vyšší podíl zeleně v zastavěném území, podél vodotečí a obecně v krajinných prostorech. 

Urbanistické hodnoty v území: 
ÚP Loket usiluje o posílení pozitivních změn ve městě a posílení image města.  

  ÚP vymezuje: 1 urbanisticky mimořádně cenné území:  
     Městská památková rezervace – Podmínky viz kap. 6. 
    1 území hodnotné z hlediska identity města OKMPR  
      Krajinná scenerie v rámci optického kontaktu s MPR  - Podmínky viz kap. 6. 
    5 míst významných panoramatických výhledů (viz hlavní a koordinační výkres):  

 V1 – z mostu k historickému městu  
 V2 – z příjezdu do města od silnice II/209  
 V3 – ze silnice III/00635 k městu 
 V4 – vyhlídka s altánem nad ulicí Revoluční 
 V5 – jižní vyhlídka nad ulicí Revoluční 

    3 místa významných pohledů (viz hlavní a koordinační výkres) 
 P1 – vyhlídka s posezením ul. Revoluční 
 P2 – vyhlídka u pomníku v ul. Revoluční 
 P3 – výhled od vstupu do města ul. Nádražní 

 
  ÚP navrhuje:  Podmínky pro vytvoření, zachování a obnovu výhledů a pohledů 
    Uvedená místa, aby řádně plnila úlohu výhledu či pohledu: 

 mohou být terénně upravena, 
 mohou mít lokálně zpevněný povrch 
 mohou mít doprovod mobiliáře včetně nezatepleného přístřešku, zábradlí  
 mohou mít prvky orientačního systému (mapky, značky, vysvětlivky) 
 musí umožňovat výhled i za cenu dílčích kácení stromů. Ve výseku daném 

v hlavním výkresu nesmí být nově vysazovány stromy, které by při plném 
vzrůstu bránily výhledu či pohledu 
 

Architektonické hodnoty v území: 
  ÚP respektuje všechny hodnotné objekty: 

 95 nemovitých kulturních památek na seznamu NKP 
 1 významná stavební dominanta označen -  Hrad Loket  
 Hodnotné architektonické prvky v území:  

      Technická díla:  mosty: hlavní most do historického centra 
        Žel. viadukt Údolí 
                    mostky: lávka pro pěší přes Ohři 
                    tunely: funkční železniční tunel pod městem  

Celé dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.  

    
Přírodní hodnoty území: 

 ÚP respektuje: všechny prvky ochrany přírody a krajiny : 

 CHKO Slavkovský les 
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 Území NATURA 2000 
 1 přírodní památka Moučné pytle 
 1 památný strom 
 OP národní přírodní památky Jan Svatoš 
 Údolní nivy Ohře a navazujících potoků Supího, Loučského a Stoky 

           
Hodnotné aleje, městské parky a prostranství s veřejnou zelení: 

 zeleň svahů hradu Loket a svahů historického města 

 zeleň městských teras  
               Hodnotná zeleň ve vztahu k historickému městu 

 plochy lesů v OKMPR  s vyhlídkami a pěšími cestami a mobiliářem 

 vysoká doprovodná zeleň v nivě Ohře 
 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČ. URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL 

Územní plán vychází z členění řešeného území na 4 katastry – viz výkres N1 – základní členění území: 
 k.ú. Loket…………………………………………………………………………kód k.ú.  686514 
 k.ú. Dvory u Lokte…………………………………………………………….kód k.ú. 686506 
 k.ú. Údolí u Lokte……………………………………………………………..kód k.ú. 686531  
 k.ú. Nadlesí……………………………………………………………………… kód k.ú.  686522 
 

3.1.1 ZÁSADY PLATNÉ PRO ÚZEMÍ CELÉ OBCE 

V ÚP jsou uplatňovány tyto zásady obecné povahy: 
 Všestranně podporovat turistický ruch ve městě 
 Nepodporovat otevření nových lokalit  extenzivního rozvoje města,  nový rozvoj vázat vždy na 

rozestavěné území, dokomponování ucelených ploch, jejich stabilizaci, a dále také na využití 
relativně velkých rezerv uvnitř zastavěného území (proluk, opuštěných území) 

 Významně přispět k přesnějšímu vymezení a stabilizaci veškerých ploch zeleně v zastavěném 
území 

 Přispět k řešení plynulosti přechodu zástavby do krajiny, zvláště u místních částí venkovského 
charakteru 

 Podporovat identitu a prostorovou oddělenost místních částí obce 
 Zkvalitnit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
 Přispět k naplňování cílových kvalit vlastních krajin v řešeném území  

 

3.1.2 SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SÍDLA 

V řešeném území mají jednotlivá sídla tuto strukturu zástavby: 

 Loket – město ve svém středu se středověkou strukturou a parcelací na ostrohu nad Ohří  
   s mimořádnými památkovými hodnotami, doplněné v navazujících polohách zástavbou  
                            rodinnou a příměstskou. Poválečné modernistické dostavby sídlišť a                              
                            novodobé rodinné výstavby. 
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 Dvory – založení jako venkovská obec na planině mimo údolí Ohře, struktura porušená a sloužící  
   převážně rekreaci, bez výrazných urbánních hodnot 

 Údolí  - aditivní příměstská struktura v úzké údolní poloze podél komunikace bez výrazných urbánních  
   hodnot 

         Nadlesí - založení jako venkovská obec v boční údolní poloze, slouží smíšeně bydlení a rekreaci, bez  
                             výrazných urbánních hodnot 
  

V ÚP jsou uplatňovány tyto zásady pro jednotlivé části: 

Loket – historické město v rozsahu MPR: 
 Zajistit bezproblémový a snadný přístup turistů do města od parkovišť a hromadné dopravy 
 Zajistit více pěších a zklidněných ploch v historickém městě 
 Zachovat a dále rozvíjet průchodnost městem vč. lávek přes Ohři 
 respektovat a posilovat rozsah a význam veřejných prostranství sídla 
 Zajistit dostupnost a průchodnost vycházkových okruhů v okolí města s cílenými vyhlídkovými 

pozicemi a budoucími novými pohledy na město (rezervy pro rozhledny) 
 Zachovat do budoucna regulační podmínky pro MPR, forma zapracování do ÚP neurčena. 
 doplnit regulativy všech ploch v optickém kontaktu s MPR (OK MPR) 

Loket – ostatní části města: 
 podporovat cyklodopravu ve městě 
 cíleně vytvářet dopravní terminály 
 zajistit větší rozmanitost ubytovacích kapacit (autokemp) 

 bytová zástavba: 

 ponechat jen velmi omezený rozvoj jako doplněk stávajících lokalit BH nebo SV 
 řešit související deficity parkování v sídlištích 

 rodinná zástavba: 
 Maximálně využít mnoha proluk a rezerv zastavěného území 
 podporovat zklidňování dopravy a investice do dopravy v klidu 
 respektovat a posilovat rozsah a význam veřejných prostranství sídla 
 přispívat k atraktivnosti území posílením vybavenosti všeho druhu 
 podporovat navržený systém veřejné zeleně a revitalizace stávající zeleně v zastavěném území, 

zvláště na březích Ohře a strmých svazích ve městě 

 plochy pro podnikání (V + J): 
 lokalitu východ (areál Sedleckého kaolínu, a.s.) a lokality skladové sever územně stabilizovat 
 podporovat drobnou výrobu v lokalitě Údolí  

 rekreační zástavba: 
 respektovat veškeré stávající rekreační objekty 
 ukončit další plošný rozvoj zahrádek ve městě 
 lokalitu sever (Z 15 – Z 17) doplňovat už jen rekreačními objekty  

Místní části venkovského charakteru – Dvory, Údolí a Nadlesí: 
 Prosazovat venkovský charakter lokalit pro zástavbu i veřejná prostranství  
 Prosazovat maximální kompaktnost lokalit, doplnění základní struktury zástavby, 

nepodporovat větší plošný rozvoj ploch rozptýlené rekreační zástavby ani zástavby pro trvalé 
bydlení,  

 Přechody do krajiny realizovat přes pás zahrad ZS jen s doprovodnými objekty 
 Ve všech částech zohlednit přijatelné rozvoje a provázat je lépe na město Loket 

Izolované stavby v krajině: 
 Nepodporovat rozvoj stavebních ploch rozptýlené rekreační zástavby ani zástavby pro trvalé 

bydlení.  
 Za výjimku lze považovat: návrh možných lokalizací rozhleden, nestavební doplnění rekr. 

střediska v údolí Supího potoka a obnova objektu OV ve Slavkovském lese. 
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3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

Vymezení zastavitelných ploch  viz výkres N1 - základní členění území. Níže uvedená max. kapacita není 
závazná, jedná se o odhad max. využití na základě regulativů. Modře – orientační a doporučené údaje. 

 

Přehled ploch zastavitelných (Z)  

rozvojová 
plocha 

orient. 
výměra 

[ha] 
využití 

Doporučená 
max. 

kapacita 
 

plocha s rozdílným způsobem využití; 
předpokládané využití 

pozn. 

Loket  

Z01 3,44 BI 30 RD bydlení v rodinných domech – městské  

Z 02 1,19 BI 9 RD bydlení v rodinných domech – městské  

  OS - 
občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

 

  DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 03 0,90 BI 9 RD 
bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 

 

Z 04 0,50 BI 5 RD 
bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 

 

Z 05 3,40 
SV 23 RD plochy smíšené obytné - venkovské  

DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 06 1,89 
BI 6 RD 

bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 

 

ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  

Z 07 0,42 BH - bydlení v bytových domech  

Z 08 0,02 DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 09 0,09 RH - rekreace – plochy pro hromadnou rekreaci  

Z 10 0,23 DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 11 0,29 OV - občanské vybavení – nespecifikováno  

Z 12 0,46 VL - výroba a skladování – lehký průmysl  

Z 13 0,08 SM 1 RD plochy smíšené obytné - městské  

Z 14 0,44 OM - 
občanské vybavení - komerční zařízení 
malá a střední 

 

  DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 15 0,14 RI 3 chaty 
rekreace – plochy staveb pro rodinou 
rekreaci 

 

Z 16 0,44      RI 11 chaty 
rekreace – plochy staveb pro rodinou 
rekreaci 

 

Z 17 0,40      RI 10 chaty 
rekreace – plochy staveb pro rodinou 
rekreaci 

 

Z 18 0,04      DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 19 0,53 BI 2 RD 
bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 

 

Z 20 0,46 
BI 3 RD 

bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 

 

DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 21 0,02 BI 1 RD 
bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 
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rozvojová 
plocha 

orient. 
výměra 

[ha] 
využití 

Doporučená 
max. 

kapacita 
 

plocha s rozdílným způsobem využití; 
předpokládané využití 

pozn. 

Z 22 0,23 DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 23 0,08 BI 1 RD 
bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské 

 

Z 24 0,02 SM 1 RD plochy smíšené obytné - městské  

Z 25 0,05 SM 1 RD plochy smíšené obytné - městské  penzion 

Z 26 0,10 DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 27 0,13 DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 28 0,30 OS - 
občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

 

Z 29 0,12 SM 1 RD plochy smíšené obytné - městské  

Z 30 0,66 DS - dopravní infrastruktura – silniční  

Z 32 0,59 VD - 
výroba a skladování – drobná řemeslná 
výroba 

 

Z 33 0,32 SV - plochy smíšené obytné - venkovské  

Z 34 0,11 BI - smíšené obytné – městské a venkovské  

Z 35 0,03 BI 1 RD smíšené obytné – městské a venkovské  

Z 37 0,10 DS - dopravní infrastruktura – silniční parkoviště 

suma Loket 18,45     

Údolí u Lokte 

Z 51 0,13 OV - občanské vybavení – nespecifikováno  

suma Údolí 0,13     

Dvory u Lokte 

Z 61 0,55 ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  

  SV 2 RD plochy smíšené obytné - venkovské  

Z 62 0,39 ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  

  SV 1 RD plochy smíšené obytné - venkovské  

suma Dvory 0,94     

Nadlesí 

Z 71 0,33 OS - 
občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

Bez 
nadzemních 
staveb 

Z 72 1,30 ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  

  SV 6 RD plochy smíšené obytné - venkovské  

Z 74 1,43 
ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  

SV 3 RD plochy smíšené obytné - venkovské  

Z 75 0,08 TI - plocha technické infrastruktury - ČOV  

Z 76 0,26 
SV 2 RD plochy smíšené obytné - venkovské  

ZS  zeleň soukromá a vyhrazená  

suma Nadlesí 2,74     

celkem  22,69     

Plochy přestavbové nebyly v území vymezeny. 
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3.3 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

ÚP cíleně podporuje systém sídelní zeleně a navrhuje: 
 Návrh systému veřejné parkové zeleně v zastavěném území a krajinné zeleně v návaznosti 
 plné respektování požadavků ochrany přírody a vymezení ÚSES, prochází-li zastavěným 

územím 

DRUHY ZELENĚ - viz též kap. 6 - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
U pozemků pro stavební využití je určen požadavek minimálního % podílu zeleně. 
U ostatních využití pozemků: 
 Zeleň na veřejných prostranstvích ZV: 

Plochy zeleně uvnitř zastavěného území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné. Intenzita 
založení a údržby závisí na poloze - od úprav uvnitř historického města ,přes jednoduché úpravy na 
okrajích zastavěného území až po návesní prostory ve Dvorech a Nadlesí ap..  

 Zeleň soukromá a vyhrazená ZS: 
Plochy oplocené zeleně v sídlech nespadající pod plochy na veřejných prostranstvích ani zeleň na 
plochách ostatních. 

         Zelen přírodního charakteru ZP:  
  Plochy zeleně na nelesních pozemcích uvnitř i mimo zastavěné území a zastavitelné plochy,  
  doprovodná a krajinná zeleň 
 Plochy lesní NL: 
  Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 Plochy lesní – příměstské lesy  NLp 
  Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa, s částečným rekreačním využitím 

DRUHOVÁ SKLADBA: 

V parkové veřejné zeleni bude používán širší sortiment druhů odpovídající dané lokalitě. Osvědčené 
neinvazní druhy nepůvodních dřevin mohou být použity v izolační zeleni. V krajinné zeleni a ve skladebných 
částech ÚSES budou používány výhradně domácí dřeviny z původních společenstev.  

 

 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤO-
VÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1 NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

4.1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

ÚP navrhuje: (viz výkres N4) 

 Stabilizaci stávajících regionálních tratí železnic (č.144 a č.149) 

 Konverzi částí nádražních a zastávkových ploch pro dopravní uzly obsahující též parkování 
návštěvníků města 

4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Základní komunikační systém (silnice I., II. a III. třídy) 
 

ÚP navrhuje: (viz výkres N4) 
 stabilizaci stávajících silnic II. třídy (II/209, II/181) a stávajících silnic III. třídy (III/2099, 

III/00635,    
                III/2095),  

 1 úprava oblouku komunikace III. třídy:  
- KK1 - koridor přeložky silnice III/2099 o zpřesněné šíři 30 m v Lokti západní předmostí  

                            velkého mostu  
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Místní a účelové komunikace 

ÚP navrhuje (viz výkres N4): 
 stabilizaci stávajících místních a účelových komunikací 
 zmírňování závad nevyhovujících parametrů komunikací: 
- úsek PK1 – rozšíření příjezdu do lokality BV od II/181 
- úsek PK2 – rozšíření příjezdu do lokality RI od II/209 
- úsek PK3 -  rozšíření vozovky na  III/2099 pro realizaci chodníku 
- úsek PK4 - rozšíření vozovky Tovární východ 
 nové místní komunikace jako příjezdy k lokalitám: 
- M1 – příjezd  k ZV - občasnému  parkovišti  u sídl. Sportovní 
- M2 - vjezd do lokality OM u sídl. Mírová u řeky 
 nové místní komunikace uvnitř rozvojových ploch: 
- MK1 - Loket – uvnitř lokality SV na Nové Sedlo 
- MK2 – Loket – uvnitř lokality Nad Hájovnou – JV část 
 nová přemostění pro dopravní obsluhu 
- M01 – nové přemostění Ohře u areálu České pošty (Svatošské skály) s tím, že most 

nebude umožňovat přejezd požárních vozidel, pouze mimořádné přejezdy sanitky do 
hmotnosti 3,5t 

 
Zajištění požárních průjezdů Dostatečné šířkové parametry a průjezdnost požárních vozidel bude 
zajištěno dle ČSN 730802 a ČSN 730804 

 
Doprava v klidu 

ÚP navrhuje pro potřeby residentů: 
 stabilizaci stávajících kapacit parkování vč. garážových dvorů (sídl. v ul. Sportovní, Mírová) 
 nové parkovací plochy pro snížení deficitu parkování: 
- P1 - kapacitně nespecifikované parkoviště v rámci návrhové plochy BH v sídl.  ul.  

                Sportovní.  
- P2 – parkování do 25 míst v rámci plochy OM u ul. Nádražní.  
- možnost využití vybraných návštěvnických parkovišť mimo sezónu a v sezoně mimo  

                                víkendy 
 
ÚP navrhuje pro potřeby cestovního ruchu: (viz výkres N4) 

 stabilizaci a doplnění stávajících kapacit parkování 
 Nové parkovací plochy v rámci hlavních turistických dopravních terminálů (západ, Nádraží a  

           Údolí):  
- P4 - parkování na DS v zastavitelné ploše Z 26 - terminál Západ 
- P5 - parkování na DS v zastavitelné ploše Z 27 - terminál Západ 
- P6 - konverze žel. na parkování na DS v zastavitelné ploše Z 22 - terminál Nádraží 
- P7 - parkování do 40 míst v rámci plochy OM u ul. Nádražní 
- P8 - konverze žel. na parkování na DS v zastavitelné ploše Z 30 - terminál Údolí 
- P9 - parkování na DS v zastavitelné ploše Z 05 - směr Staré Sedlo 

               P10 - parkování na DS v zastavitelné ploše Z 37 
 Dočasná parkování při mimořádných akcích na veřejných prostranstvích PV a ZV: 

- PD1 – na ZV jižně od Lužné ulice pravý břeh Ohře 
- PD2 -  na ZV severně od Lužné ulice pravý břeh Ohře  
- PD3 -  na ZP sever u II/209 

Pro trvalé parkovací plochy ve stanovených záplavových územích bude zpracován provozní plán, který bude 
zapracován do povodňového plánu města Loket. 

 

4.1.3 OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU 

ÚP navrhuje: 
 Stabilizaci linek stávající regionální hromadné dopravy včetně zastávek bus 
 OB 1 - Novou otočku bus sídliště Sportovní 
 Nespecifikovaně otočky bus v rámci dopravních terminálů (Západ, Údolí, Nádraží), v případě 

přestupů ze železnice v těsné návaznosti na žel. zastávku či nádraží. 
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4.1.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Pěší, turistická a cyklistická doprava (viz výkres N4) 

ÚP navrhuje: 
 Tato samostatná nová pěší propojení: 

- propojení PP2 – lávka pěší + cyklisti přes Ohři směr Zahradní ulice 
- propojení PP3 – od parkovišť a bus u ul. Nádražní návaznost na břehu Ohře 
- propojení PP4 – Nad Hájovnou jih- průchod s obsluhou k OS a RN 
- propojení PP5 – nad Hájovnou – ul. Sokolovská 
- propojení PP6 – za čerpací stanicí k parkovišti terminál Západ 
- propojení PP7 – Nad Hájovnou JV průchod s obsluhou od BI k RN 

ÚP navrhuje: (viz výkres N4) 
 Respektování stávající sítě nadmístních cyklotras, pro navázání místní sítě na regionální      

          EV4 - Euregio Egrensis: ve směru sever - jih 
          Cyklostezka Ohře ve směru -  Karlovy Vary – Loket 

 Respektovat stávající sítě místních cyklotras: 
- 2016 Loket – Hory 
- 2021   Loket – Horní Slavkov přes  Slavkovský les 
- 2017   Horní Slavkov – Doubí u Karlových Varů (východ území) 
- 362     Loket – Horní Slavkov vede po silnici na  H. Slavkov 
- 2024   Loket - Třídomí 

 nové úseky sdružených cyklostezek s pěší dopravou: 
- úsek C1 – Lužná ul. – sídliště Sportovní  
- úsek C2 – amfiteátr – nádraží – Lužná   
- úsek C3 – ul. Sadová – Hory 

 nové úseky cyklotras převážně na tělesech komunikací: 
- úsek C5 – ul. Sadová 
- úsek C6 – ul. Tovární - ul. Zahradní 

 návaznost cyklistické dopravy na nový most přes Ohři uvnitř areálu České pošty 
- úsek C7 -  od stávající lávky k novému mostu v k.ú.Údolí 

 
 

ÚP navrhuje: 
 respektovat stávající značené turistické trasy beze změn 

- Modré značení: Staré sedlo - Loket – Karlovy Vary podél Ohře až k rozhledně Diana 
- Zelené značení: Loket – rozhledna Krudum přes Dvory a Nadlesí 
- Žluté značení: Loket – Horní Slavkov přes Bošířany  

 nové úseky turistických tras s výhledem 
- úsek T1 – terminál Západ – směr jihovýchod 
- úsek T2 – terminál Údolí – směr sever (rozhledna v rezervě) 
- úsek T3 – okruh přes Šibeniční vrch (rozhledna v rezervě) 

 respektovat naučnou stezku: 
- NS – Doubí – Svatošské skály 

 

4.1.5 DOPROVODNÉ DOPRAVNÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ 

 nejsou vymezeny  specifikované plochy na další objekty dopravní vybavenosti (hromadné 
garáže),  jejich realizace je však možná v plochách DS, zvláště vítaná v plochách 3 turistických  
terminálů  Západ, Nádražní a Údolí. 

 

4.1.6 OSTATNÍ DOPRAVY 

  Vodní a vodácká doprava (viz výkres N4) 

       ÚP navrhuje: 
 Respektovat sezónní provoz výletní loďky po Ohři s kotvištěm pod velkým mostem. 

a 2 vodácká kotviště proti sobě na břehu Ohře s tábořištěm Loket východ. 

 Rozšířený provoz vodácké turistické výletní vodní dopravy  
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VD1 – terminál Nádraží s mobilním pontonovým přístavištěm 
 

 Letecká doprava  
      ÚP navrhuje respektovat: (viz výkres N4) 

  limit pro leteckou dopravu - OP letiště Karlovy Vary 

 limity MO ČR:  
- území elektronického komunikačního zařízení 
- území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení 

 

  

 

4.2 NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Koncepce technické infrastruktury je zobrazena ve výkrese N5.  
Současný systém technické infrastruktury vyžaduje pro návrhové období doplnění, v zásadě je však 
stabilizován a zůstane zachován. 
Nové úseky sítí technické infrastruktury navrhovat přednostně ve veřejných prostranstvích. 
Územní plán respektuje ochranná a bezpečnostní pásma sítí, zařízení a staveb technické infrastruktury. 
 

4.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Město a místní části jsou napojeny na stávající vodovodní síť, koncepce zásobování sídel zůstane zachována. 

ÚP navrhuje: 
 nadále využívat stávající zdroj a rozvody vody, v části Dvory bude nadále využíváno 

individuálních zdrojů  
 Nové vodovodní řady:  

-  v Údolí v délce 2,5 km a DN100 mm 
-  v části Nadlesí je navržena pozice nové obecní studny s návaznostmi na stávající 

studnu a vodovodní rozvody  
 Orientační trasy vodovodních řadů, zakreslené ve výkrese, budou v územním řízení upřesněny. 

Nové uliční řady v rozvojových plochách musí vyhovovat platným předpisům na zajištění 
požární vody. 

 Respektovat čerpací stanici na levém břehu Ohře s přivaděčem průmyslové vody severním 
směrem do lokality Vřesová. 

 

4.2.2 ODVODNĚNÍ – KANALIZACE 

Koncepce odkanalizování města zůstává zachována. Návrhem je pouze doplněna.  

ÚP navrhuje: 
 nadále využívat rekonstruovanou síť v Lokti, 
 vyřešení odkanalizování pravého břehu Ohře. Toto předpokládá výstavbu ČS Tovární a ČS  

          Revoluční s přečerpáním odpadních vod přes Ohři.  
 dokončit vystrojení technologie třetí části ČOV Loket - Skála, která je stavebně připravena. 
 nové kanalizační řady:  

- stoka - v Revoluční ulici - pro odkanalizování Údolí- dolní část   
- úsek Revoluční – Zahradní přes žel. most 
- úsek Tovární – železniční most 
- prodloužení ul. Čs. armády 
- napojení lokality nad tratí (Z 16 – Z 19)  
- napojení lokality finské domky a lokality Z 06 

 napojení lokality Dvory na odkanalizování a ČOV Nadlesí pomocí tlakové kanalizace 
s přečerpávací stanicí PS napojení lokality Z05 (směr Staré Sedlo) po dohodě se sousední obcí 
Staré Sedlo 

 novou ČOV v Nadlesí pro 100 EO, veškerou novou kanalizaci budovat zásadně jako oddílnou 
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 minimalizovat nárazový odtok dešťových vod ze zpevněných a zastavěných ploch formou 
zasakování či jiných metod především u velkoplošných záborů, ale i u ploch individuální 
zástavby, dešťové vody budou v maximální míře likvidovány na vlastním pozemku. 

 

4.2.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Koncepce odpadového hospodářství je stabilizována a zůstane zachována. Ve všech místních částech je 
zajištěn sběr TKO, na Revoluční ulici je připraven sběrný dvůr. 

ÚP navrhuje: 
 Ve větších rozvojových plochách pro bydlení a rekreaci doporučujeme vymezit v územním 

řízení prostory pro umístění nádob na tříděný odpad v docházkové vzdálenosti. 

 

4.2.4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Územím prochází nadřazené vedení VVN. Město a místní části jsou zásobovány z rozvodného systému 22kV 
z TS umístěných v jednotlivých částech. Tato koncepce zůstává zachována, je pouze doplněna  

ÚP navrhuje: 
 Zpřesnění koridoru VVN Vernéřov - Vítkov o šíři 200m ( E2 dle PÚR , E04 dle ZÚR KK).  

Stanovení podmínek využití koridoru: 
Do doby realizace nebudou v koridoru umisťovány stavby, zařízení a opatření, které by 
znemožnily či významně pozičně či ekonomicky zatížily realizaci záměru. 

 Napojení lokality Z 05 (směr Staré Sedlo) po dohodě se sousední obcí Staré Sedlo 
 Umístění nových TS musí být upřesněno v územním řízení tak, aby byly přístupné z veřejného 

prostoru pro stavební a požární techniku. 

 

4.2.5 ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 

Územím prochází VTL plynovod. Plynofikovány jsou místní části a rozvojové plochy.  

ÚP navrhuje: 
 Pokračovat v plynofikaci v ul. Finské domky, Tovární, Rooseveltova, Revoluční a v Údolí 
 Nové plynovodní řady:  
- Napojení lokality Nadlesí s regulační stanicí 
- Ul. Rooseveltova 
- Ul. Tovární 
- Ul. Revoluční směr ul. Zahradní přes žel. most 
- Ul. Čs. armády – prodloužení řadu směr jih k Z 24 
- Ul. Čs. armády – prodloužení řadu směr sever k Z 19 
- Napojení lokality finské domky a Z 06 
 Novou regulační stanici pro plynofikaci místní části Nadlesí 
 Napojení lokality Z 05 (směr Staré Sedlo) po dohodě se sousední obcí Staré Sedlo 

 

4.2.6 ALTERNATIVNÍ ZDROJE 

ÚP navrhuje: 
 Podporu stávající vodní energetice -  (dvě malé vodní elektrárny v ul. Zahradní, malá vodní 

elektrárna v Údolí) 
 Podporu tepelných čerpadel a slunečních kolektorů jen za plnění podmínek pro plochy 

s rozdílným způsobem využití. Viz kap. 6  
 Neužívat větrnou energetiku 

  

4.2.7 PŘENOS INFORMACÍ 

Stávající telekomunikační síť je stabilizována, nebude zásadním způsobem měněna a připojení rozvojových 
ploch je možné na stávající trasy komunikačních vedení. 
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4.3 NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

ÚP vymezuje tyto zásady: 
 rozšiřuje plochy pro občanské vybavení nad rámec původní koncepce 
 podporuje samostatné vymezení veřejné a ostatní vybavenosti, viz kap. 6 Návrhu 

 

4.3.1 VEŘEJNÉ VYBAVENÍ 

ÚP navrhuje: 
 Vybrané nové plochy OV dle následujícího přehledu: 

Jsou zde zařazeny i využití OS, která však mohou mít i privátního zřizovatele. 
Dále může být vybavenost i součástí smíšených ploch SM, SV a SC. 
Rozsah a typová skladba navrhovaných nových rozvojových ploch veřejného občanského 
vybavení vyplývá dostatečně přehledně z následujícího výčtu. 

 

rozvojová 
plocha 

využití 
plocha s rozdílným způsobem využití; 
předpokládané využití 

pozn. 

Z 02 
OS 

občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

Nad hájovnou 
 

Z 11 OV občanské vybavení  nespecifikováno 

Z 28 OS 
občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

Tovární jih 

Z 51 OV občanské vybavení  nespecifikováno 

Z 71 
OS 

občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení Nadlesí 

 

 

4.3.2 OBČANSKÉ VYBAVENÍ NAD RÁMEC VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ 

ÚP navrhuje:  
 Vybrané nové plochy OM dle přehledu v tabulce: 
 Vybrané nové plochy OS, uvedené též v kap.4.3.1. 
 Stavby a zařízení komerčního občanského vybavení mohou být, za podmínek definovaných pro 

jednotlivé typy ploch, umístěny v plochách bydlení BH, BI,  plochách smíšeného využití SC, SM 
a SV, v plochách výroby a skladování VL, VD,  v plochách dopravní infrastruktury DS, v plochách 
technické infrastruktury TI i v dalších (PV,ZV, RH, atd.). 
 

rozvojová 
plocha 

využití 
plocha s rozdílným způsobem využití; 
předpokládané využití 

pozn. 

Z 14 OM 
občanské vybavení - komerční zařízení 
malá a střední 

Mírová 
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4.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

ÚP navrhuje: 
 Vymezení 2 stávajících veřejných prostranství PV 

                    - historická cesta od brány východ ke hradu vč. náměstí TGM, ulic Kostelní a  
                       Zámecké v centru historického města 
                    - na hradbách jih 

 Respektování dalších stávajících veřejných prostranství s využitím  ZV 
                     

 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A … 

5.1 USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH  S RZV, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

Návrh v kap. 2.1. B je rozveden o následující skutečnosti: 
Návrh ÚP loket klade v řešení krajiny důraz na symbiózu přírodních a civilizačních prvků.  
V ÚP loket jsou respektovány prvky ochrany přírody (vše vyjmenováno v Odůvodnění) 
 
Nově jsou v ÚP Loket navrženy: 

 Pouze zpřesnění celého systému ÚSES ve všech úrovních  
 
Návrhové plochy v krajině: 
 

označení 
 

způsob využití pozn. 

Loket 

 

 

K 01 

 

RN 
sportovní aktivity na přírodních plochách v 
lokalitě Nad hájovnou 

K 02  RN 
sportovní aktivity na přírodních plochách v 
lokalitě Supí potok 

 
 

5.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Návrh ÚSES – celkově: 

 Všechny skladebné části ÚSES jsou v územním plánu Lokte uvedeny jako funkční. 
 Obecné podmínky pro využití ploch ÚSES jsou stanoveny v kap. 6.3.  

5.2.1  NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES 

Nadregionální ÚSES 

 ÚP respektuje a zpřesňuje a navrhuje opatření:  
 NRBC 73 - Svatošské skály (běžná údržba toku a porostů) 
 NRBK 40 - Amerika - Svatošské skály (osa vodní: běžná údržba toku a porostů, osa mezofilně 

bučinná: v lesích postupná redukce smrku a introdukovaných dřevin, podpora přirozené 
obnovy)NRBK 46 - Svatošské skály – Kladská (osa mezofilně bučinná: postupná redukce smrku, 
zvýšení podílu jedle, buku a ostatních listnáčů) 

Regionální ÚSES 

 ÚP respektuje ,zpřesňuje a navrhuje opatření:  
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 RBC 1680 Tabule – postupně omezovat smrk a introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů 
 RBK 1016 -K 40 Milíře – postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl listnáčů 

Případné stavby v ÚSES nebudou rozšiřovány nad rámec zastavěného území či vymezených zastavitelných 
ploch. 

 

5.2.2 LOKÁLNÍ ÚSES: 

Lokální biocentra:  

 ÚP respektuje, zpřesňuje a navrhuje opatření: 
 LC1 – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a introdukované dřeviny 
 LC2 – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a introdukované dřeviny, 

porosty v nivě ponechat přirozenému vývoji 
 LC3 – zachovat luční enklávu, v lese podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a 

introdukované dřeviny 
 LC4 – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a introdukované dřeviny 
 LC5 – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk, preferovat jedli a listnáče 
 LC6 - podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl jedle, buku a 

ostatních listnáčů 
 LC7 - podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl jedle, buku a 

ostatních listnáčů 
 LC8 – je součástí evropsky významné lokality (EVL) Nadlesí. Optimální management pro 

všechny plochy v EVL Nadlesí je součástí schváleného souboru doporučených opatření (SDO) 
pro danou EVL, který je součástí národní evidence ÚSOP. SDO  

 LC9 – ponechat přirozenému vývoji, zachovat mozaiky travních a lesních společenstev 
autochtonních dřevin, pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem biomasy (nebo 
pastvou) zajistit management a zajištění lučních enkláv. 

 LC10 – ponechat přirozenému vývoji, zachovat mozaiky travních a lesních společenstev 
autochtonních dřevin, pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem biomasy (nebo 
pastvou) zajistit management a zajištění lučních enkláv 

 LC11 – ponechat spontánnímu vývoji 
 LC12 – zachovat mozaiku travních, keřových a lesních společenstev autochtonních dřevin, 

pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem biomasy (nebo pastvou) zajistit 
management a zajištění lučních enkláv 

 LC 13 – v lese zvýšit podíl listnáčů a jedle, louky pravidelně obhospodařovat, pro část ploch a 
biotopů, které jsou součástí nivy toku, zachovat bezzásahový režim, neprovádět zásahy, které 
mohou ovlivnit vodní režim lokalit nebo současný stav, extenzivní pastva na plochách mimo 
plochy přechodového rašeliniště a břehy toku je možná, neprovádět žádné invazní zásahy, 
stavby ani oplocení. 
 

Lokální biokoridory:  

 V ÚP navržený management pro lokální biokoridory respektuje navržená opatření podle zpracované 
dokumentace Územní systém ekologické stability obce Loket, který zpracoval v červenci 1998 RNDr. Jan 
Křivanec a schválilo Městské zastupitelstvo Loket dne 01. 10. 1998 usnesením č. 115: 

 ÚP respektuje, zpřesňuje: 

 LK1 – niva s potokem a zarůstajícími loučkami; návrh opatření: ponechat spontánnímu vývoji 

 LK2 – niva s potokem a zarůstajícími loučkami, ve městě upravený vodní tok s náletovou zelení; 
návrh opatření: ponechat spontánnímu vývoji, ve městě zvýšit podíl doprovodné zeleně 

 LK3 – lesní porost na svahu a pastviny; návrh opatření: v lese postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl 
listnáčů, pastviny ponechat spontánnímu vývoji 

 LK4 – lesní porost a býv. pastviny; návrh opatření: v lese postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl 
listnáčů, pastviny ponechat spontánnímu vývoji 

 LK5 – vodní tok v upraveném korytě s nepravidelnou doprovodnou zelení; návrh opatření: zlepšit 
čistotu vody, zachovat doprovodnou zeleň 
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 LK6 – les, vlhké louky s rybníčkem a olšovým porostem; návrh opatření: podporovat přirozenou 
skladbu lesa, částečně ponechat spontánnímu vývoji 

 LK7 – údolí se zarůstající pastvinou; návrh opatření: ponechat spontánnímu vývoji 

 LK8 – údolí vodoteče a zarůstající pastviny v dolní části lesa; návrh opatření: v lese postupně 
vyloučit smrk, zvýšit podíl listnáčů, pastviny ponechat spontánnímu vývoji 

 LK 9  – většinou přirozený vodní tok navazující na lesní smrkové porosty; návrh opatření: v lese 
postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl listnáčů 

 
 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY  

Územní plán pokládá prostupnost krajiny za mimořádně důležitý faktor.  

ÚP navrhuje: 
 neopomíjí tématiku cyklistických a turistických tras v krajině a jejich vzájemnou návaznost, 

průchodnost území účelovými cestami např. v lesích a podél vodotečí, volný pohyb v krajinném 
prostředí, nutných vstupů do lesa, přístupy k navrženým rozhlednám atd. Sledovány jsou nejen 
vazby uvnitř města, ale i širší vazby na město mimo řešené území. – viz výkres N6 . 
 

5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

ÚP umožňuje budovat i další protierozní ochranu dle potřeby a v souladu se stanovenými podmínkami 
využití ploch v nezastavěném území.  
 

5.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP navrhuje: 
 respektovat CHOPAV a podmínky pro vodní režim vyplývající z tohoto limitu. 
 respektovat soustavu stávajících vodních ploch a vodotečí,  
 neatakovat  zastavitelnými plochami aktivní zónu Q100, do neaktivní zóny Q100 jen za 

podmínek řádného odůvodnění a podmínek pro odstranění rizik povodně.  
 Respektovat krajskou koncepci „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ 

s možnými dopady na zástavbu. 
 

5.6 REKREACE V KRAJINĚ 

ÚP navrhuje: 
 Neposilovat rozptýlenou rekreaci mimo zastavěné území 

 Podporu opatření spojených s turistickým ruchem: 
  - místa lokalizace 3 možných rozhleden (dle hlavního výkresu) 
  - místa panoramatických výhledů – viz hodnoty kap. 3 Návrhu ÚP vč. regulativů 
  - vycházkové okruhy okolo historického města – viz koncepce dopravy kap. 4  
     Návrhu ÚP 
  - veškeré cykloturistiky a turistiky 

 

5.7 HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ  

ÚP navrhuje: 

 Stabilizovat současný stav hospodaření v krajině bez zemědělských farem 
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5.8 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Žádná těžební činnost v řešeném území neprobíhá ani se nepředpokládá a návrhem územního plánu 
nepodporuje. ÚP respektuje poddolovaná území. 

 

5.9 CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY 

Cílové kvality krajin: 
 Přispět k naplňování cílových kvalit vlastních krajin v řešeném území dle ZÚR KK 1. Aktualizace 
 Cílové krajiny: 

- Sokolovská pánev (B.3) 
- Karlovarsko - sever (B.4) 
- Karlovarsko - jih (C.1) 
- Slavkovský les - východ  a sever (C.2 a C.3) 

      
 
 

 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

6.1 ZÁKLADNÍ POJMY A ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PODMÍNEK 

Územní plán určuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č.7 k vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti - I. Obsah územního plánu, odst. 1, písm. f.  

 

A. ZÁKLADNÍ POJMY 

 Funkční plocha je spojitá plocha téže funkce. Její ohraničení je funkcí s rozdílným způsobem využití 
nebo komunikačními předěly vyznačenými v hlavním výkresu ÚP 
 Hlavní využití: převažující účel využití ve funkční ploše 
 Přípustné využití: funkce, které lze ve funkční ploše obecně připustit.  
 Podmíněně přípustné využití: funkce, jež lze ve funkční ploše připustit s podmínkou, že jejich umístění 
nebude na újmu „hlavnímu využití“ ani „přípustnému využití“ funkční plochy. Podmíněnost konkrétních 
případů musí být stanovena taxativním způsobem nikoli nepředvídatelnými procesy. Hlavními důvody volby 
podmíněné přípustnosti jsou: 
možnost eliminovat případné kapacitní či množstevní převážení hlavní funkce funkcí jinou  
možnost eliminovat případné objemové předimenzování objektů ve funkční ploše. 
nezbytnost vazby ÚR objektů v lokalitě na vybudování infrastrukturní stavby (např. ČOV nebo silnice)  

Stavební úřad, výsledky zpracované územní studie lokality nebo schválený regulační plán lokality mohou 
stanovit i další zpřesňující či omezující podmínky, nikoli podmínky zcela vylučující funkci hlavního či 
přípustného využití. 
 Nepřípustné využití: ve všech jednotlivých plochách nepřípustné jsou veškeré funkce, které ve využití 
nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné. 
 
Dále se pro stanovení podmínek využití funkčních ploch a podmínek jejich prostorového uspořádání definují  
 NÁSLEDUJÍCÍ POJMY: 
 Stavba hlavní: stavba plnící v rámci pozemku funkci, jež odpovídá jeho hlavnímu, resp. přípustnému 
využití podle územního plánu.  

         Doprovodné stavby - obecně: stavby na souboru pozemků stavby hlavní (pro kterou je definováno 
využití pro bydlení a rekreaci). Doprovodné stavby jsou určeny pro funkce související s využitím stavby hlavní 
a také z hlediska hmotového hlavní stavbu pouze doplňují.  

Jedná se v plném výčtu: 
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o jednotlivé garáže a dvougaráže, zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 a 
do 5 m výšky, dále následující  stavby  o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a 
do 5 m výšky: altány, pergoly, přístřešky pro auta, TKO a kůlny (sklad nářadí a výpěstků), 1 stavba 
pro podnikatelskou činnost do 25 m2, 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené 
nejvýše do hloubky 3m, bazény do rozměru 40 m2, terasy, dětská hřiště, ohniště a zpevněné plochy. 
Billboardy se do 8 m2 reklamní plochy považují za reklamní zařízení, nad tuto plochu za stavbu pro 
reklamu. §3 odst2 SZ  
 

Pro uvedené využití ploch však platí toto zpřesněné vymezení pojmu: 
Pro rodinnou výstavbu (BI a plochách smíšených rodinnou výstavbu umožňujících – tedy  
SC, SM a SV) platí výčet doprovodných staveb v plném rozsahu. To odpovídá i znění § 21 Vyhl. 
č.501/2006 Sb. odst. 4 Citace: 
Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení 
související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a 
bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů 
možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů lze dále 
umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy 
Pro bytovou výstavbu (BH, též RH, dále plochách smíšených bytovou výstavbu umožňujících SC, SM) 
platí pouze altány, pergoly, sportovní a dětská hřiště a přístřešky pro TKO.  
Pro rodinnou rekreaci (RI, RZ) platí výčet ve výše uvedeném rozsahu bez stavby pro podnikání. 
Povinné 1 odstavné stání pro 1 stavbu pro rodinnou rekreaci. Tento výčet odpovídá §21 Vyhl. 
501/2006 Sb., odst. 4: Citace:  
Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu 
nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní 
úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich. 
Billboardy se do 8 m2 reklamní plochy považují za reklamní zařízení, nad tuto plochu za stavbu. 
Doprovodné stavby na pozemku bez stavby hlavní se nepřipouští. 
Doprovodné stavby jsou na pozemku přípustné do rozsahu, který v žádném případě neponíží 
stanovené min. % zeleně. 

         Doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství: stavby na souboru pozemků stavby hlavní (pro 
kterou je definováno využití), které umožňují pěstování domácího zvířectva a domácí pěstební činnost nebo 
mají specifický charakter skladování (stodoly): 1. v rozsahu nepřevyšujícím podlahové plochy pro bydlení, 2. 
nemající charakter chovu, v rozsahu do 3 dobytčích jednotek (dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 3. 
neovlivňující po stránce hygienické a bezpečnostní sousední nemovitosti, a 4. po stránce ekologické kvalitu 
životního prostředí. 
 Doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství jsou jednotlivě do 25 m2 zastavěné plochy, 
z hlediska hmotového hlavní stavbu pouze doplňují,  
 U venkovských usedlostí do doprovodných staveb patří též stodoly. Stodola je stávající nebo 
znovuobnovený velký skladovací prostor pro zemědělské produkty a povozy, z hlediska hmotového i 
z hlediska zemědělské činnosti jsou v usedlostech přípustné, nové stavby stodol, garáží pro zemědělskou 
techniku a dílen se za doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství nepovažují. Nová stodola je 
realizovatelná jen u souboru pozemků pro stavbu hlavní se stanovenou větší výměrou. Doprovodné stavby 
pro malé domácí hospodářství na pozemku bez stavby hlavní se nepřipouští.  Doprovodné stavby jsou na 
pozemku přípustné do rozsahu, který v žádném případě neponíží stanovené min. % zeleně. 

 Pozemek: stavební pozemek, tj. zastavěné plochy a nádvoří, eventuálně i přiléhající další pozemky 
tvořené pozemkovými parcelami, které s nimi provozně souvisejí, prostorově na ně navazují a jsou s nimi 
užívány jako jeden celek. 
 Maximální výška staveb: nejvyšší povolená výška staveb nad terénem, stanovená v metrech. Měří se u 
jednotlivých staveb od upraveného terénu ve vzdálenosti cca 0,0 - 0,5m od fasády k nejvyššímu místu 
střešní konstrukce (nepočítají se komíny, nástřešní technologická zařízení vzduchotechniky, strojovny 
výtahů apod.) U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška měří v nejnižším bodě klesajícího 
terénu.   
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        Vykazuje-li návrh stavby viditelně účelové úpravy navazujícího terénu, je stavební úřad oprávněn 
regulativ vykládat jako výškovou hladinu zástavby v daném území a vztahovat jej k převládající úrovni 
okolního terénu.  
 Minimální procento zeleně: nejnižší povolené procento zeleně v rámci pozemku stavby. Započítává se 
výhradně zeleň na rostlém terénu v plochách nad 1m2, zápočty jiných forem zeleně se neberou v úvahu. U 
veřejné zeleně v nezastavitelných plochách se předpokládá zápočet včetně vodních ploch. 
 Zastavěné plochy: součet plochy zastavěné všemi nadzemními objekty a všemi zpevněným plochami – 
tedy 100% minus min. procento zeleně 
 Plocha zastavěná nadzemní částí stavby: pro potřeby územního plánu se jí zjednodušeně rozumí 
plocha půdorysného průmětu vnějších hran střechy stavby. Nadzemní část stavby je každá stavba vyšší 30 
cm nad rostlým terénem. 
 Dvojdům jsou sdružené 2 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a 
pozemky. Trojdomy sdružené 3 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a 
pozemky. Řadový dům je lineárně sdružených více rodinných domů v horizontální návaznosti s oddělenými 
provozy, vstupy a pozemky. Bungalov je rodinný dům 1+0 až po 1+střecha do sklonu 35° nad stavbou hlavní 
 Rekreační domek – objekt individuální rekreace vhodný do kontaktu s objekty a prostředím 
venkovských obcí, min. zastavěná plocha stavby hlavní 80 m2 (pokud není v kartách určeno jinak), sklonité 
střechy s objemově symetrickým štítem. 
 Venkovské bydlení: zahrnuje jak rodinný dům dle vyhl.č. 501/2006 Sb., tak venkovské usedlosti. Obě 
kategorie musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a stanovenou míru funkčního využití 
tak, aby vyhovovaly prostředí venkovských sídel.  

 Nerušící služby: služby, které svým provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 
nezhoršují nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní 
zátěž). Za drobnou nerušící výrobu nelze považovat např. betonárky, klempírny, lakovny, autoservisy a 
pneuservisy, dále obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území nebo provozy s 3 
směnným charakterem.   Dále nelze do nerušících služeb zahrnovat herny, diskotéky a erotické kluby.   
 Výrobní služby: služby, které mají přítomnou výrobní složku nebo vyžadují častý vstup těžké nákladové 
dopravy do území nebo vyžadují 3 směnné provozy. Zároveň se vyznačují charakteristikami nevhodnými do 
kontaktu s plochami pro bydlení. Jedná se o služby, které svým charakterem a kapacitou (objekty do max. 
2000m2 zastavěné plochy) mohou narušovat užívání staveb,  zařízení a pozemků ve svém okolí a zhoršovat 
nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). 
Za výrobní služby lze považovat např. betonárky, obalovny, třídírny, lisovny, klempírny, autolakovny, areály 
sběru šrotu či odpadů, autovrakoviště plnírny, atd. 
  Nevýrobní služby: služby, které nemají přítomnu výrobní složku, nevyžadují vstup těžké nákladové 
dopravy do území nebo vylučují 3 směnné provozy a zároveň jsou nevhodné do kontaktu s plochami pro 
bydlení, protože mohou narušovat užívání staveb, zařízení a pozemků ve svém okolí a zhoršovat nad 
přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Jedná se např. 
služby pro motoristy (autoservisy, pneuservisy, autobazary), dále sběrné dvory, areály technických služeb, 
správců sítí, objekty HZS, vzorkovny a pohotovostní sklady, dílny dopravních podniků, herny, diskotéky a 
erotické služby atd. 
 Drobná nerušící výroba: malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou (objekty 
do max. 2000m2 zastavěné plochy) nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad 
přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za drobnou 
nerušící výrobu nelze považovat např. betonárky, klempírny, lakovny, autoservisy a pneuservisy, dále 
obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území nebo provozy s 3 směnným 
charakterem.  
 Poslední podlaží 0: dům bez odlišného posledního podlaží, (3 +0 tedy kubický třípodlažní dům) 
 Podkroví P (dle ČSN 73 4301 s úpravou): přístupný prostor nad nadzemním podlažím, výraznou měrou 
spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. Podkroví 
nemůže být z pohledu plnohodnotné využitelnosti ploch ani z pohledu podchozích světlých profilů 
srovnatelné s typickým podlažím. Využitelné místnosti v podkroví nesmí přesahovat objem 45° pomyslného 
spádu střechy nad římsami, případné vikýře nesmí být v líci fasád a nesmí přesahovat v souhrnu 30% 
výměry střech. 
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 Ustupující podlaží U je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je min. o 1/3 menší než 
zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním. Je to zároveň podlaží, kde využitelné místnosti nesmí 
přesahovat svým objemem  45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem nadzemního podlaží pod ním. 
 Podzemní podlaží (dle ČSN 73 4301): podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže 
než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5m po obvodu stavby; 
podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním. 
 Rostlý terén: plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která 
umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený vsak srážkových vod. 
 Soubor: organizační jednotka pod jednotnou správou bez ohledu na počet objektů 
 Služební byt: bytová jednotka, která je přímou součástí provozu areálu, její uživatel je zaměstnancem 
či pracovníkem správní firmy a nelze ji privatizovat 
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B. ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Uvedené zásady platí na celém řešeném území, nejsou-li pro konkrétní lokalitu upřesněny v tabulkách 
„podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití"– viz 6.2.  

 
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorového uspořádání jsou vztaženy: 

a) na celou funkční plochu. Požaduje se však od počátku vyžadovat dodržení regulativu též u každého 
z pozemků staveb (mimo výjimečné, přesvědčivě zdůvodnitelné případy). V ploše by nikdy nemělo dojít 
ke stavu, kdy počáteční investoři vyčerpají veškeré možnosti dané regulativy na úkor investorů 
následných. 

b) a zároveň ke stavebnímu  pozemku, a to jak k jeho stavební části, tak i k zahradě či jiným kulturám, 
které ke stavebnímu pozemku přiléhají, které s ním provozně i prostorově souvisejí a jsou s ním užívány 
jako jeden celek. 
 

Regulativy je nutno respektovat nejen při umísťování nových staveb, ale i při umísťování nástaveb 
a přístaveb. 

1. Nepřímá regulace objemů staveb je navržena prostřednictvím součinnosti těchto prvků regulace:   

a) min. % podílu zeleně na pozemku (zbytek je max. zastavěná plocha pozemku včetně všech zpevněných 
ploch a doprovodných staveb 

b) max. výšky objektů  
c) max. zastavěnou nebo užitkovou plochou jednotlivých objektů (bez doprovodných staveb) nebo 
součtu zastavěných ploch všech těchto objektů na příslušné parcele  - jen u vybraných využití (např. 
OM). 
 
Tolerují se: 
a) jednotlivé případy stávajících staveb nebo stavebních proluk, jež jsou v dané ploše v ÚP 
stabilizovány a ve svém posledním kolaudovaném (povoleném) stavu nesplňují nebo přesahují některý 
ze stanovených regulativů pro funkční plochu (např. min. výměra parcely, sklon a charakter střechy, 
max. zastavěná plocha či min. %zeleně).  
U staveb, které přesahují stanovené plošné regulativy nelze předpokládat další plošný rozvoj, lze však 
provádět jejich údržbu a stavební úpravy do naplnění např. výškové regulace - konkrétní odůvodněné 
případy zváží stavební úřad. „Stávající stavbou“, resp. „stávajícím stavem“, se míní stav ke dni vydání 
územního plánu.  
U stávajících staveb, které překračují rámec navrženého funkčního využití ploch (tedy konverzních 
ploch) je možné stavby dále provozovat, nesmí však nevhodnou funkci v území dále fixovat a rozšiřovat.  

 u konverze výrobních areálů lze aplikovat klauzuli o možném celkovém až 5 % max. 
objemovém nárůstu objektů oproti stávajícímu stavu. Toto se však nevztahuje na výrobní 
prostory a platnost nemožnosti změny technologie,  

b) podmíněně přípustné funkce, jejichž umístění je možné pouze tehdy, jestliže tato funkce svým 
rozsahem (kapacitou, objemem nebo množstevním podílem) nemůže zastínit či utlumit využití hlavní a 
přípustné.  

c) z regulativů územního plánu není možné povolovat výjimky, stavební zákon předpokládá pouze 
„změny územního plánu“. Tolerovat lze pouze tyto odchylky: 

 u plošných regulativů (hranice funkčních ploch) odchylka max. 2m a to pouze v případech, že 
tato úprava je mezi zastavitelnými plochami navzájem, nikoli však ve vztahu k plochám 
jakékoli zeleně, vody nebo komunikací dle ÚP 

 u výškových regulativů (výška v m) odchylka max. do 0,3 m.  
 u stávajících staveb (viz bod 1, odst. Tolerují se a)) 
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2. regulace přesnější: v případech, kdy je v části  území vydán regulační plán, řídí se stavební úřad 
podrobnější prostorovou regulací, stanovenou v regulačním plánu. 

3. regulativy pro parkování:  V  jednotlivých typech funkčních ploch lze podle konkrétních potřeb zřizovat 
stavby a zařízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu přímo související s příslušnou funkcí. 
Obecná parkoviště se umísťují v ploše DS, DSX a DZ. Návštěvnická parkoviště sloužící návštěvě centra 
města i jeho okolí jsou zahrnuta především pod DSX. 

Parkování – stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) 
odpovídajícím velikosti, funkci a umístění stavby, řešeným přednostně jako součást stavby anebo 
umístěným na pozemku stavby. Požadavky dopravy v klidu je při narůstajících kapacitách staveb nutno 
řešit zřízením nových stání na pozemku stavby, nikoli vyhrazením nebo pronájmem stání existujících. 
Stání pro návštěvníky musí být veřejně přístupná. 

 
 

C. OBECNÉ PODMÍNKY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Uvedené zásady platí na celém řešeném území, nejsou-li pro konkrétní lokalitu upřesněny 
v tabulkách „podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití"– viz 6.2.  

 
 Záměry umístění staveb v prostoru do 50 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo 

na lesních pozemcích je nutno předem projednat s příslušným orgánem Státní správy lesa 
(SSL). 

 Všechny nové zdroje osvětlení v plochách s rozdílným způsobem využití nesmí přispívat ke 
zvětšování světelného znečištění prostředí. 

 Všechny případné střety s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů musí být 
vyhodnoceny stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody. 

 Kontrola invazivních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutriasp., Solidago sp., Impatiens 
glandulifera, Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách. Tyto 
plochy musí být min. 1x ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů. Zejména u rozvojových 
ploch N 02, N 03, L 23, L 24, L 25, L 35 a M 01) a v celém dotčeném území.     

 Všechny plochy v neaktivní zóně Q100 musí při posuzování záměrů být podmíněny odstraněním 
rizik (stanoviskem orgánu ŽP), v aktivní zóně se nové objekty a zastavitelné plochy vylučují.  

 Podmínky pro využití ploch v ochranném pásmu hřbitova 100m: 
- ochranné pásmo má především pietní charakter 
- vylučují se stavby a provozy, které by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště 

nebo jeho důstojnost a obráceně se vylučují i stavby, které by mohly být narušeny 
provozem veřejného pohřebiště 

 Podmínkou pro umisťování nových fotovoltaických panelů je jejich umístění na střechách 
objektů. V MPR a v optickém kontaktu OK MPR nepřípustné. 

 Všechny záměry musí být z důvodů archeologického naleziště posouzeny příslušným orgánem 
památkové péče 

 Všechny záměry  v území CHOPAV musí být posouzeny příslušným vodohospodářským 
orgánem. 

 Všechny záměry v NATURA 2000 musí splňovat zásady a postupy vylučující případné vlivy na 
území soustavy. 

 Všechny záměry na pozemcích s výskytem ekologických zátěží musí být podmíněny jejich 
přednostní likvidací či sanací. 

 Nadlimitní hlukové zátěže z dopravy vůči připravovaným obytným stavbám nebudou řešeny ze 
strany správců dopravních linií. 

 Limitující podmínky pro využití ploch s rozdílným zp. využití v území s rizikem potenciálního 
znečištění vodního zdroje budou v souladu s lázeňským zákonem a zvláštními právními 
předpisy 

 V nezastavěném území lze realizovat stavby jen za následujících podmínek: 
V následujících plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v §18, odst. 5 stavebního zákona: 

 Pro plochy W: vyloučena hygienická, ekologická a informační centra,  
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stavby pro zemědělství uvedené v příloze č.1 zák. 
100/2001Sb. 

 Pro plochy NZ a NX : vyloučena ekologická a informační centra 
 Pro plochy NL, ZP: vyloučeny stavby pro zemědělství 
 V CHKO jsou podmínky pro plochy nezastavěného území specifikovány 

dále ještě v kartě kap. 6.3  
 
 

6.2 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy jsou uváděny v pořadí podle vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o  obecných požadavcích na využívání 
území, hlava II - plochy s rozdílným způsobem využití, jsou rovněž ve své struktuře kompatibilní se 
standardem MINIS. 

Přehled ploch s rozdílným způsobem využití 

Plochy bydlení (§4) ....................................................................... BH, BI 
Plochy rekreace (§5) ..................................................................... RI, RZ, RH, RN 
Plochy občanského vybavení (§6) ................................................ OV, OM, OS, OH 
Plochy veřejných prostranství (§7) ............................................... PV, ZV 
Plochy smíšené obytné (§8) ......................................................... SC, SM, SV 
Plochy dopravní infrastruktury (§9) ............................................. DS,DZ 
Plochy technické infrastruktury (§10) .......................................... TI 
Plochy výroby a skladování (§11) ................................................. VL,VD 
Plochy zeleně ................................................................................ ZS, ZP  
Plochy vodní a vodohospodářské (§13) ....................................... W 
Plochy zemědělské (§14) .............................................................. NZ,  NX 
Plochy lesní (§15) ......................................................................... NL, NLp 
 
 
Podmínky pro ostatní plochy: 
Samostatně uvedeny pro  ............................................................ ÚSES 
Samostatně uvedeny pro ............................................................. MPR, OP MPR a CHKO 

 
Samostatně uvedeny plochy s prvky regulačního plánu……………..PRP 
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BH bydlení - v bytových domech 

Plochy bydlení v bytových domech 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. bydlení v bytových domech s možným částečným 
nebytovým využitím   
 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. ve vstupním podlaží možnost umístění služeb 
(vyjma služeb pro motoristy), dále drobných 
obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí, 
stravovacích zařízení s denním provozem 
. doprovodné stavby dle 6.1.A 
. dětská hřiště, sportovní plochy, zařízení 

předškolního věku 
. veřejná zeleň 
. dopravní a technická infrastruktura související 

s využitím ploch  
 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   
 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Pozn. lze připustit dělení pozemků pouze 
tak, aby výměra každého rozděleného 
pozemku byla min. 1500 m2.  

Dostavby v prolukách pouze v souladu 
s okolní zástavbou. 

 
Možnosti oplocování:  ano  

Plochy a stavby  v území MPR a  v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA  

diferencováno  podle 
lokality 

 

MIN. % ZELENĚ 

45 

Pozn.: Vysvětlivky_ 0 = bez podkroví či ustupujícího podlaží, P = podkroví, U = ustupující podlaží 
 

 Max. výšky dle lokalit BH: 
   - u rozvojových, přestavbových i stávajících lokalit: 

   max. 4 + (0,U): sídliště Sportovní a Mírová 
   max. 4 + (0,P,U):   

- u veškeré stávající zástavby BH nad stanovený výškový limit v lokalitě se  
       nepřipouští navýšení objektů 

- u bytových domů , které jsou součástí ploch s jiným způsobem  využití, neplatí       
        podmínky  pro BH 
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BI bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské 

plochy bydlení v rodinných domech se zahradami městského a příměstského charakteru s významným 
podílem zeleně, tvořící souvislé obytné celky 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. bydlení v izolovaných rodinných domech s možným 
částečným nebytovým využitím 
 

PŘÍPUSTNÉ  VYUŽITÍ: 

. ve vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma 
služeb pro motoristy), dále drobných obchodních 
jednotek bez rušivých vlivů na okolí nebo stravovacích 
zařízení s denním provozem 
. doprovodné stavby dle 6.1.A 
. dětská hřiště, sportovní plochy, zařízení předškolního 

věku 
. veřejná zeleň 
. dopravní a technická infrastruktura související 

s využitím ploch  
 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. dvojdomy, trojdomy atd. a řadové domy pouze 
v lokalitách vyžadujících zpracování územní studie nebo  
regulačního plánu    
 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

 

.  

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Podmínky pro vnější řešení objektů 
se neurčují. Ve vstupním podlaží lze umístit 
služby nebo drobnou výrobu bez rušivých vlivů 
na okolí, stravovací zařízení s denním provo-
zem. 

Výměra pozemků v zastavitelných plochách 
min. 700 m2 (u poloviny dvojdomů 350 m2), 
v zastavěných územích lze připustit dělení 
pozemků pouze tak, aby výměra každého 
rozděleného pozemku byla min. 700m2; (u 
poloviny dvojdomů 350 m2). 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování:  ano  

Plochy a stavby  v území MPR a  v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

Plochy a stavby  v území PRP  musí splňovat 
specifické podmínky – viz spec. karta využití 
PRP. 
 
 

MAX. VÝŠKA  

2+ P 

 

MIN. % ZELENĚ 

55 

Pozn. 1 :  Na p.č. 941/7 v lokalitě finské domky je přípustné karavanové tábořiště. 
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RI rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Území pro individuální rekreaci na vlastních pozemcích – chaty, rekreační domky 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. stavby pro individuální rekreaci 
 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. přímo související technická a dopravní infrastruktura 

. sportovní nekrytá hřiště menšího rozsahu (tenis, 
volejbal, pétanque, apod.)  
. doprovodné stavby dle 6.1.A   

 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   
 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využit 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

Max. zastavěná plocha stavby hlavní na 
pozemku RI nepřekročí 60 m2 zastavěné plochy 
u chat, u rekreačních domků naopak nebude 
menší než 80m2 zastavěné plochy stavby 
hlavní. 

Rekreační domky povinně v kontaktu 
s venkovskou zástavbou BV a SV. 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování:  ano  

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karty využití v kap. 6.3. 

MAX. VÝŠKA 

1 + P  

MIN. % ZELENĚ 

75 

Pozn.1: V kolonii „Sad míru“ je stanovena maximální souhrnná zastavěná plocha (všemi objekty a 
zpevněnými plochami) jednoho pozemku 190 m2 při současném plnění max. výšek a min. podílu zeleně. 

RZ  rekreace – zahrádkářské osady 

Území pro individuální rekreaci v zahrádkářských osadách s možností výstavby zahradních chatek 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských 
chatek, využití výhradně pro zahrádkaření 
 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. užitkové / okrasné zahrady 

. doprovodné stavby dle 6.1.A   
 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   
 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

max. zastavěná plocha hlavním objektem  
v rámci jednoho pozemku nepřekročí 35m2 a 
maximální výšku 5m 

u doprovodného objektu je stanovena 
maximální zastavěná plocha 25m2 a maximální 
výška 3,5 m 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ano 

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití 

 

MAX. VÝŠKA 

1+ P 

MIN. % ZELENĚ 

80 
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RH plochy hromadné rekreace 

Plochy a stavby pro krátkodobý pobyt v lokalitách soustředěných ubytovacích zařízení včetně doprovodné 
vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. stavby  pro hromadnou rekreaci (kempy, letní kina, 
školící střediska, koupaliště, hřiště, sportoviště, vodní 
sporty, pláže, minigolf atd. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. stavby pro veř. stravování – restaurace, kavárny, 
občerstvení 
. doprovodné stavby dle 6.1.A   
. stavby pro veřejné ubytování (hotely) s integrovaným 

stravovacím a relaxačním vybavením 
. ostatní ubytovací zařízení,  
. autokempy do kapacity 99 míst 
. přímo související technická a dopravní infrastruktura 
. sportovní nekrytá hřiště menšího rozsahu (tenis, 

volejbal, pétanque, apod.) 
. cyklistická doprava  
. max. 1 služební byt na areál 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití, tedy i jakákoli výroba, trvalé 
bydlení, sběrny surovin 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ano  

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

Rekreační areál České pošty má stanoveny 
specifické regulativy rozhodnutím MŽP pro 
správu CHKO Slavkovský les č.j. 520/25/02 ze 
dne 19. 3. 2007 – tyto je nutno respektovat. 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA 

2+P 

MIN. % ZELENĚ 

60 
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RN rekreace – na přírodních plochách 

Plochy pro specifické formy rekreace a sportu, umístěné dle povahy jak v zastavěném území či zastavitelných 
plochách nebo i mimo něj 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. rekreace specifických forem bez trvalých  staveb 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
. sezonní  a krátkodobá rekreační využití (vodácká 

stanoviště, stanové tábory) 
. motoristické sporty, kynologická cvičiště,  horolezecké 

využití, vše bez trvalých staveb 
. pěší, cyklistické, turistické cesty 
. informační systém, mobiliář, altány, pergoly,  terasy 
. veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky 
. přímo související technická a dopravní infrastruktura 

 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ: 
. motokros  jen při dodržení stanovených podmínek   pro 

hluk. zátěže a prašnosti 
. na p.č.693 u řeky Ohře proti historickému městu je 

možné umístit objekt šaten jen za podmínky jeho 
umístění mimo aktivní zónu záplavového území Ohře 
. na p.č. 
 

NEPŘÍPUSTNÉ  VYUŽITÍ: 
. hlučné a prašné aktivity 
. zásadně vyloučeny trvalé stavby, dočasné jen pro 

obsluhu plochy 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Pozemky bez trvalých staveb 

Možnosti oplocování:  ne, vyjma areálu 
motokrosu. 

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 

 

 

 
 

 

 

 

MAX. VÝŠKA (m) 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 

 

OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura 

Plochy pro stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu...apod. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. stavby a zařízení občanského vybavení veřejné 
infrastruktury 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

Infocentrum, občerstvení, klub ochránců přírody, 
přístřešek, cyklopoint 

. přímo související technická a dopravní infrastruktura 

. drobné stravování, služby a obchod pouze přímo 
související s danou funkcí  

. 1 služební byt pouze pro pracovníky vykonávající 
činnost související s využitím dané plochy.  

. max. celkový rozsah přípustných funkcí do 25% funkce 
hlavní 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

šířka veřejného prostranství příjezdové 
komunikace min.12m při splnění požadavků 
vyhlášky  č. 501/2006 Sb. §22 odst.4 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ano 

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 

 

MAX. VÝŠKA  

3 + P  

nebo 13m 

MIN. % ZELENĚ 

25 
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OM občanské vybavení - komerční zařízení  malá a střední 

Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru vhodné do kontaktu s bydlením 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky pro umístění administrativy, obchodu a 
komerčních služeb, nespadajících pod veřejnou 
infrastrukturu,  vhodné do kontaktu s plochami bydlení  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. stravování, ubytování a další typy služeb 

. objekt lesní správy 

. hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů 

. přímo související technická a dopravní infrastruktura  

. cyklostezky  

. 1 služební byt pouze pro pracovníky vykonávající činnost 
související s využitím dané plochy  

. parkoviště pro rezidenty 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše  

. uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

max. zastavěná plocha pro jednotlivé stavby 
2000m2;  šířka veřejného prostranství 
příjezdové komunikace min.12m při splnění 
požadavků vyhlášky  č. 501/2006 Sb. §22 
odst.4 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ano  

Plochy a stavby v území MPR a  v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití 

Plochy a stavby  v území PRP 1 musí splňovat 
specifické podmínky – viz spec. karta využití 
PRP 
 

MAX. VÝŠKA  

10 m 

MIN. % ZELENĚ 

15  

Pozn.: V ploše Z 14 lze připustit parkování residentů pro sídliště Mírová, avšak do max. 50 % kapacit 
parkovacích míst, zbylé do veřejného parkování pro návštěvníky. 
 

OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Plochy pro sportovní činnost a regeneraci organismu 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky staveb nebo zařízení pro sport a rekreaci  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. ubytování s přímou vazbou na provoz staveb s hlavní 
funkcí nepřesahující 20 lůžek 
. drobné stravování, služby a obchod pouze přímo 

související s danou funkcí 
. kynologická cvičiště, autocampy 
. veřejná zeleň, pěší cesty, cyklostezky, městský mobiliář 
. přímo související technická a dopravní infrastruktura  
. max. celkový rozsah přípustných funkcí do 25% funkce 

hlavní 
. 1 služební byt pouze pro pracovníky vykonávající 

činnost související s využitím dané plochy  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. plocha Z 71 jen za podmínky, že bude bez nadzemních 
staveb 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování:  ano  

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití 

 

 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA  

10 m 

MIN. % ZELENĚ 

15 
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OH občanské vybavení - hřbitovy 

Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:    

. pozemky staveb a plochy pro veřejná pohřebiště 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. stavby pro veřejná pohřebiště (obřadní síň, objekty 
správy hřbitova atd.) 
. plochy pro zvířecí pohřebiště 
. přímo související technická a dopravní infrastruktura  
. 1 služební byt pouze pro pracovníky vykonávající 

činnost související s využitím dané plochy 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. stavby a zařízení ostatní (komerční) pouze přímo 
související s hlavní funkcí a nepřevyšující funkci hlavní 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování:  ano  

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 

 

 

MAX. VÝŠKA  

2 + P 

nebo 10m 

MIN. % ZELENĚ 

- 

 

 

PV  veřejná prostranství 

Plochy veřejných prostranství jakožto těžišť života obyvatel 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky veřejných prostranství  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. občanské vybavení slučitelné s hl. účelem plochy, 
zpevněné plochy, pěší komunikace 
. místní a účelové komunikace, parkovací plochy, 

cyklostezky, cyklotrasy, drobný  
. městský mobiliář 
. trasy veřejné technické infrastruktury 
. drobné plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň 
. dětská hřiště 
. stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, 

informační centra, veřejná hygienická zařízení  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

. stavby a zařízení pro obchod a dopravní 
vybavenost, informační centra - vše do 
půdorysné velikosti 25m2 a max. výšky 4m; 
nemožnost jejich násobného spojování 
. veřejná hygienická zařízení do půdorysné 

velikosti 10m2 a max. výšky 4m 
 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování:  ne  

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 

MAX. VÝŠKA  

4m 

MIN. % ZELENĚ 

20 
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ZV zeleň - na veřejných prostranstvích 

Významné plochy zeleně na veřejných prostranstvích a další parkově upravené plochy 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

zeleň na veřejných prostranstvích 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy  

. pěší a cyklistické stezky, drobná dětská hřiště do 
400m2, vodní plochy, prvky drobné architektury, 
městský mobiliář 

. stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost 
přímo související s danou funkcí, informační centra, 
veřejná hygienická zařízení 

. trasy veřejné technické infrastruktury 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. podzemní kapacitní parkování pouze  bez dopadu na 
úbytek zeleně 

. dočasné parkování na terénu ZV výhradně jen v době 
sezónních kulturních a sportovních, akcí 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

. stavby a zařízení pro obchod a dopravní 
vybavenost, informační centra - vše do 
půdorysné velikosti 25m2 a max. výšky 4m, 
veřejná hygienická zařízení do půdorysné 
velikosti 10m2 a max. výšky 4m 
. stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová 

území 
 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím  

Možnosti oplocování:  ano  

Poznámka: vhodně řešené plochy veřejné 
zeleně z hlediska druhové skladby a vedení cest 
mohou být součástí skladebných částí ÚSES 

 

 

MAX. VÝŠKA 

4m 

MIN. % ZELENĚ 

85 

 

SC  smíšené obytné – v centrech měst 

Plochy určené pro smíšené využití historické centrální zóny, veřejnou i komerční vybavenost centra, správu a 
bydlení. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky bytových domů a nebytových domů pro 
obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa) 
místního významu i nadmístního  významu 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s 
danou funkcí 
. bydlení v rodinných domech s částečným nebytovým 

využitím  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  VYUŽITÍ: 

. povinný podíl podlahových ploch pro obytnou funkci v  
posuzované konkrétní funkční ploše SM není stanoven   

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

. rodinné bydlení typu bungalov 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

stávající i nová zástavba budou podporovat 
charakter historického  prostředí 
 

Charakter střech dle podmínek MPR.,u staveb 
hlavních nejsou přípustné ploché střechy nebo 
střechy s ustupujícím podlažím 

 

Možnosti oplocování:  ne  

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

MAX. VÝŠKA  

do výše hřebene 
nejvyššího 

bezprostředně 
sousedícího objektu 

MIN. % ZELENĚ 

10 

Pozn.: část využití SC na pozemku p.č. 120 k.ú Loket (Bílý kůň) bude vymezen maximálně v půdorysném 
rozsahu původní ledárny, bude provozně součástí hotelu, nikoli pro bydlení a bude v max. výškové úrovni  
8m.nad terénem u paty stávající zdi. 
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SM  smíšené obytné – městské  

Plochy pro smíšené využití městského charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční 
vybavenosti, nevýrobních služeb 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky bytových a rodinných domů a nebytových 
domů pro obslužnou sféru (obchod, služby, 
administrativa) převážně místního významu 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. občanská vybavenost vč. ubytovacích zařízení 

. stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s 
danou funkcí 
. bydlení v bytových domech s možným částečným 

nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost 
umístění služeb (vyjma služeb pro motoristy), drobných 
obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí, 
stravovacích zařízen 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  VYUŽITÍ: 

. povinný podíl podlahových ploch pro obytnou funkci v  
posuzované konkrétní funkční ploše SM není stanoven   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
. rodinné bydlení typu bungalov 

 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

U bytových domů povinné podkroví nebo 
ustupující podlaží. 

Max. výšky dle lokalit SM:  
. u  lokalit rozvojových a přestavbových 

3+P,U 
. u staveb hlavních nejsou přípustné ploché  

střechy  
. u veškeré stávající zástavby SM se 

nepřipouští navýšení stávajících objektů, 
vyjma přístavby podkroví nebo 
ustupujícího podlaží 
. u proluk ve stávající zástavbě výška staveb 

nepřevýší žádný z okolních objektů 
 

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karty využití v kap. 6.3. 

MAX. VÝŠKA  

3+P,U nebo              
13m 

u RD 2+P,U 
nebo 10m 

MIN. % ZELENĚ 

25 

Pozn.1.:  na p.č. 231/1, 231/2, 488/3, 489/2 a 232 v Zahradní  ulici je přípustná malá vodní elektrárna 
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SV  smíšené obytné – venkovské  

Plochy pro smíšené využití venkovského charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční 
vybavenosti  a nevýrobními službami. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky rodinné domy možným částečným nebytovým 
využitím. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. občanské vybavení, obchod, služby, administrativa 

. zemědělské usedlosti, nevýrobní služby 

. rekreační domky  

. doprovodné stavby dle 6.1.A  

. doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství. 

. povinný 30% podíl ploch pro obytné funkce v celé 
posuzované funkční ploše SV  
. dopravní a technická infrastruktura, veřejná zeleň, pěší 

cesty a cyklostezky, a také sportovní vybavení 
. max. celkový rozsah přípustného využití do 25% 

podlahových ploch hlavního využití 
 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ  VYUŽITÍ: 

. dvojdomy , trojdomy a řadovou zástavbu umísťovat 
pouze v lokalitách vyžadujících zpracování územní 
studie nebo  regulačního plánu 

 
 NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
. trojdomy, řadová zástavba, bungalovy 
. chaty 
. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 

uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

. stávající i nová zástavba budou podporovat 
charakter venkovského prostředí. 
.  U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 

střechy nebo střechy s ustupujícím 
podlažímu. U staveb hlavních    povinně 
sklonité střechy podporující charakter 
(tedy většinu zástavby) v navazujících 
částech dané obce, a sice nad min. 
půdorysem části v rozsahu 60 m2 
. pro doprovodné stavby se tvar a sklon 

střechy  neurčuje, z hlediska hmotového 
mohou být pouze doplňkem stavby hlavní 
 

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití v kap. 6.3. 

Plochy a stavby  v území PRP 2 musí splňovat 
specifické podmínky – viz spec. karta využití 
PRP v kap. 6.3. 
 

  

 

MAX. VÝŠKA  

 2 + P 

nebo 10m 

MIN. % ZELENĚ 

35 
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DS dopravní  infrastruktura - silniční  

Plochy silniční dopravy určené pro liniové i doprovodné dopravní stavby 

HLAVNÍ VYUŽITÍ:  

. Silnice, místní a účelové komunikace 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. parkování návštěvníků do kapacity max. 500 míst, pěší, 
cyklistická doprava 
. náspy, chodníky,  
. služby pro motoristy, parkování veřejnosti 
. autobusová nádraží či manipulační smyčky 
. další doprovodné služby v rámci odpočívadel pro 

motoristy (např. motorest, autosalon), areály údržby 
pozemních komunikací 
. hromadné garáže 
. technická infrastruktura, 
.  ochranná a okrasná zeleň 
 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím, 
vyjma ploch DS  na západním předmostí 
velkého mostu (čerpacích stanic, parkovišť a 
jejich příslušenství). 

Možnosti oplocování:  ne 

Plochy a stavby  v území MPR a  v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

Plochy a stavby v území PRP 1 musí splňovat 
specifické podmínky – viz spec. karta využití 
PRP. 
 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA   

9m 

MIN. % ZELENĚ 

10 

 

DZ dopravní  infrastruktura - železniční 

Plochy drážní dopravy 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky pro stavby a zařízení železnice 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. cesty pro pohyb drážních vozidel a obvod dráhy, včetně 
náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť, stanic, 
zastávek, nástupišť a přístupových cest, provozních 
budov, opraven, železničních dep, správních budov a 
dalších staveb, které doplňují či zabezpečují dráhu 

. cyklostezky 

. stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s 
danou funkcí  plochy a stavby pro obchod do 450m2, 
služební byty (se souhlasem drážního správního úřadu) 

. závazná protihluková opatření 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: neurčuje se 

Plochy a stavby v území MPR a  v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 

 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA  

2 + P nebo  

10m 

MIN. % ZELENĚ 

10 
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TI  plochy technické infrastruktury 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. Pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury,  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související 
s danou funkcí  

. stavby a zařízení sloužících pro sběr, soustředění, 
třídění, ukládání, zpracování a likvidaci odpadu 

. doplňkové vybavení (vč. 1 služebního bytu)pro 
pracovníky vykonávající činnost související s hlavní 
funkcí 

. administrativní a skladové prostory přímo související 
s hlavní funkcí – zde  max. celkový rozsah  do 25% 
funkce hlavní 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ano 

Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky –  viz spec. karta využití. 

 

 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA 

10m 

MIN. % ZELENĚ 

- 

 

VL výroba a skladování – lehký průmysl  

Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu a pro skladování bez omezení, s negativním vlivem nad 
přípustnou mez nepřekračujícím hranice areálu a většími dopravními nároky 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. areály průmyslu a kapacitního skladování 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. plochy pro výrobní služby 

. s hlavním využitím související dopravní a technická 
infrastruktura; 
.  čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního 

a skladového zázemí; stavby a zařízení pro údržbu a 
ochranu areálů 
. stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s 

danou funkcí 

. 1 služební byt a doplňkové občanské vybavení pouze 
pro pracovníky vykonávajícího činnost související 
s využitím dané plochy;  

. plochy komerčních zařízení rozsáhlých nad 2000 m2 
prodejních ploch 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

. fotovoltaika  pouze však na  střechách 
objektů 

. U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím 
podlažím 
 

Možnosti oplocování: ano 

Plochy a stavby v území MPR a  v OK MPR    a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky –  viz spec. karta využití. 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA 

13m  

MN. % ZELENĚ 

15 
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VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  

Plochy pro drobnou nerušící výrobu a služby vhodné do kontaktu s bydlením při nízké náročnosti na 
nákladovou i jinou dopravní obsluhu a menší objemy objektů 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. pozemky staveb a zařízení pro drobnou řemeslnou 
výrobu, výrobní služby  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. nevýrobní služby, např. služby pro motoristy, a další 
služby, technologické parky,  vzorkovny  
. pohotovostní sklady - výhradně jako doplněk, 

umožňující provoz staveb s hlavní funkcí 
.  související administrativu, skladování, obchodní plochy 

. stavba hasičské zbrojnice 

. stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s 
danou funkcí, technická infrastruktura 
. veřejná zeleň, pěší cesty a cyklostezky 
. 1 služební byt pouze pro pracovníka vykonávajícího 

činnost související s využitím dané plochy 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   
 

NEPŘÍPUSTNÉ  VYUŽITÍ: 

. při hygienické a hlukové závadnosti vůči okolí 

. při náročnosti na nákladovou i jinou dopravní obsluhu 
pokud projíždí obytným územím 

. při zřizování výrobních linek, směnných a nočních 
provozů 

. větrná a fotovoltaická energetika na pozemcích 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

. šířka veřejného prostranství příjezdové 
komunikace min. 12 m při splnění dalších 
požadavků dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
§22 odst. 4 
. max. zastavěná plocha jednoho objektu 

v areálu do 2000 m2 
. U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 

střechy nebo střechy s ustupujícím 
podlažím 
 

Možnosti oplocování:  ano 

Plochy a stavby v území MPR a  v OK MPR    a 
také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karta využití. 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA  

9m 

MIN. % ZELENĚ 

15 

 

ZS zeleň -  soukromá a vyhrazená 

Plochy oplocené zeleně v sídlech nespadající pod plochy na veřejných prostranstvích ani izolační  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. soukromé zahrady  

. vyhrazená veřejná zeleň 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. pěší a cyklistické stezky, drobná dětská hřiště, vodní 
plochy, prvky drobné architektury, městský mobiliář,  

. altány, skleníky, pergoly, bazény 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. žádné stavby pro bydlení, rekreaci ani podnikání  

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: 

. případné stavby - vše do půdorysné 
velikosti 16m2 a max. výšky 4m 
. dětská hřiště do 400m2 
. stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová 

území 
 

Možnosti oplocování:  ano, ale mimo prvky 
ÚSES 

 

 

MAX. VÝŠKA 

4m 

MIN. % ZELENĚ 

85 
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ZP  zeleň přírodního charakteru 

Plochy zeleně  mimo i uvnitř zastavěného území s doprovodnou a krajinnou zelení  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. převažující podíl zeleně bez rozlišení  

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. trvalé travní porosty, orná půda, sady 

. pěší cesty,  cyklotrasy a stezky; vyhlídkové terasy,  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. trasy veřejné technické infrastruktury, nevyvolávající 
zásadní úbytek zeleně   

. rozhledny a vyhlídky za podmínek lokalizace pouze na 
plochách vymezených v hlavním výkresu a v max. 
rozsahu do 200m2 záboru 

. P.č.941/ v lokalitě finské domky lze využít pro parkování 
na terénu pouze v případě mimořádných akcí 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Případné stavby se umísťují mimo ÚSES, 
MZCHÚ, EVL a cenné biotopy, VKP a záplavová 
území.                    

Možnosti oplocování: ne 
 
Případné oplocování výhradně ve vztahu  ke 
stavbám s  odpovídající  funkcí  (§18 odst. 5,6 
zákona č.183/2006 Sb.- stav.zákon). 

Skladebné části ÚSES mimo lesy jsou součástí 
krajinné zeleně - ve skladebných částech ÚSES 
je omezeno rekreační využití pouze na 
nezbytná pěší propojení. 

Druhová skladba výsadeb krajinné zeleně bude 
důsledně vycházet z původní přirozené 
vegetace. 

 

MAX. VÝŠKA 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 

 

 

W plochy vodní a vodohospodářské 

Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. monofunkční plochy, které zahrnují pozemky vodních 
ploch, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. technické vodohospodářské stavby a vodní díla. 

. mola vodní a vodácké dopravy 

. pěší, cyklistické a turistické cesty, terénní úpravy a 
mostky, informační systémy 

. doprovodní zeleň vodotečí  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. rekreační využití vodních ploch, zásadně bez 
doprovodných objektů     

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

V případě začlenění do skladebných částí ÚSES 
respektovat požadavky ÚSES - druhovou 
skladbu, prostorové uspořádání výsadeb, 
výhledově revitalizace tok. 

 

. přístaviště výletních lodí – jen pontonová, 
tedy mobilní 
. U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 

střechy nebo střechy s ustupujícím 
podlažím 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 
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NZ plochy zemědělské  

Zemědělsky využívané plochy 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. plochy zemědělského půdního fondu – orná půda a 
trvalý travní porost 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:   

. mimolesní vzrostlá zeleň; rozptýlená zeleň, meze, vodní 
plochy; sady 
. trasy a stavby veřejné technické infrastruktury 

nevyvolávající podstatný úbytek zeleně 
. polní, pěší cesty  a cyklotrasy 
. stavby a zařízení pro zemědělskou činnost přímo 

související s danou funkcí 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Stavby včetně ochranných pásem nesmějí 
popřít základní funkci zemědělské plochy.  

Max. přípustný rozsah staveb 200 m2, 
nemožnost jejich sdružování. 

 U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, cenné 
biotopy, maloplošná zvláště chráněná území, 
evropsky významné lokality, VKP a záplavová 
území. 

Možnosti oplocování: případné oplocování 
výhradně ve vztahu ke stavbám s odpovídající 
funkcí (§18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb.- 
stavební zákon   a  § 3 odst.f) vyhl.č.268/2009 
Sb. o OTP)  

 

 

MAX. VÝŠKA 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 

  

 

NX  plochy zemědělské – se specifickým využitím  

Plochy sadů s produkčním charakterem 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. monofunkční plochy sadů 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. objekty a zařízení, související přímo s hlavním využitím, 
související dopravní a technické infrastruktura 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. se nestanovuje   

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování:  ano 

 

MAX. VÝŠKA 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 
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NL plochy lesní 

Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)  

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. monofunkční plochy pozemků určených k plnění funkcí 
lesa 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. lesní cesty, pěší cesty, vodní plochy  

. umístění účelových objektů a zařízení lesního 
hospodářství související dopravní a technická 
infrastruktura. 
. hygienická zařízení, ekologická a informační centra, 

městský a sportovní mobiliář 
. trasy a stavby veřejné technické infrastruktury;  

cyklostezky a cyklotrasy 
 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

       Nestanoveno 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Záměry umístění staveb v prostoru do 50 m od 
okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na 
lesních pozemcích se řídí podmínkami dle 
6.1.C. 

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ne, s výjimkou lesních 
školek, účelových objektů a zařízení lesního 
hospodářství 

umístěním staveb nesmí dojít k porušení 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon)  

 

 

 

 

 

MAX. VÝŠKA 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 
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NLp plochy lesní – příměstské lesy 

Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) s částečným rekreačním využitím 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. monofunkční plochy pozemků určených k plnění funkcí 
lesa s doplňkovými aktivitami rekreace 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. lesní cesty, pěší cesty, vodní plochy, trvalý travní porost  

. umístění účelových objektů a zařízení lesního 
hospodářství související dopravní a technická 
infrastruktura. 
. trasy a stavby veřejné technické infrastruktury;   

cyklostezky a cyklotrasy 
. hygienická zařízení, ekologická a informační centra  
. městský a sportovní mobiliář 

. vyhlídkové terasy 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
. Rozhledny a vyhlídky za podmínek lokalizace pouze na 

plochách vymezených v hlavním výkresu a v max. 
rozsahu do 200m2 záboru  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše 
uvedenému využití 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Záměry umístění staveb v prostoru do 50 m od 
okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na 
lesních pozemcích se řídí podmínkami dle 
6.1.C.   

U staveb hlavních nejsou přípustné ploché 
střechy nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Možnosti oplocování: ne, s výjimkou lesních 
školek, účelových objektů a zařízení lesního 
hospodářství 

umístěním staveb nesmí dojít k porušení 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon)   

 

 

 

MAX. VÝŠKA 

- 

MIN. % ZELENĚ 

- 

Pozn.: Objekt rozhledny lze umístit pouze ve  vyznačené možné ploše v grafické části a to pouze v max. 
rozsahu 200m2. Přesné umístění rozhledny v rámci možné lokalizace i konstrukční a architektonické řešení 
bude navrženo v územní studii, zejména s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.  
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6.3  PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH OSTATNÍCH 

 

Podmínky využití ploch pro ÚSES: 

 ÚSES  

Funkční využití ploch pro územní systém ekologické stability 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

. skladebné prvky ÚSES 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. opatření ve prospěch zvýšení funkčnosti ÚSES 
(revitalizace, renaturace, výsadby autochtonních druhů, 
probírky, samovolná sukcese, zatravnění 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. opatření k hospodaření na daných plochách – 
zemědělství, lesnictví apod., která nepovedou ke snížení 
stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení 
kontinuity ÚSES 
. v biokoridorech umísťování nových staveb dopravní a 

technické infrastruktury za podmínek kolmého přetnutí 
biokoridoru , a plné průchodnosti územím 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. v biocentrech umísťování nových staveb včetně staveb 
sloužících pro výrobu energie mimo staveb nadzemního 
vedení technické infrastruktury, 
.  neprůchodného oplocení či ohrazení 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Enklávy stávající zástavby v biocentrech 
zůstávají funkční a přípustné. 

 

 

 

 

Pozn. Ani přechodně nelze do nefunkčních či částečně funkčních skladebných částí ÚSES umisťovat funkce, 
které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu. 

V případě změny funkčního využití ploch apod. zahrnutých do ÚSES se vždy vyjadřuje kompetentní OOP. 
Jedná-li se např. o RBC vložené do NRBK, pak jsou kompetentní k vyjádření jak OOP KÚ, tak OOP MŽP. 
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Podmínky využití všech ploch v území MPR a OK MPR: 

 MPR  a OK MPR  

. Přípustnost využití dle  §18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb a ostatní podmínky pro specifická území 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: Dle využití ploch RZV, pokud není dále omezeno 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: Dle využití ploch RZV, pokud není dále 
omezeno 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. Rozhledny a vyhlídky za podmínek lokalizace pouze na 
plochách vymezených v hlavním výkresu a v max. 
rozsahu do 200m2 záboru 

. Vycházkové okružní cesty okolo města s vyhlídkami -  
část v  NATURA – podmínkou trasování nových úseků 
pěších cest v území je, že budou nezpevněné a budou 
procházet liniemi mimo evidovaná hnízdiště ptáků, 
resp. že budou trasovány v souladu s požadavky orgánů 
ochrany přírody. 

. Ostatní pěší, turistické a cyklistické trasy ostatní jsou 
podmíněny trasováním po stávajících účelových cestách 
a vždy v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody. 

. Parkování návštěvníků jen na plochách vymezených pro 
dopravu a parkování. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. nadzemní vedení VVN a ZVN v MPR a OK MPR 

. pozemní vedení rozvodu tepla a plynu, produktovodů 

. veškerá těžba nerostných surovin 

. objemné stavby – např. zemědělské areály a farmy -  
nad rozsah 2000m2 
. výškové stavby technologické všeho druhu 
. protihlukové stěny 
. motoristické sporty vč. motokrosu 
. v MPR a všech jejich PRZV je vyloučena výstavba 

podzemních garáží 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Zemědělské, lesnické stavby a stavby pro 
cestovní ruch  do max. rozsahu zastavěné 
plochy jedné stavby  200 m2. 

Charakter střech pouze dle převažujícího typu 
a charakteru zastřešení současné okolní 
zástavby 

Nepřípustná fotovoltaika na střechách objektů 
v MPR: 
. Umisťování fotovoltaických panelů (a 

technických zařízení budov) na území MPR 
pouze mimo veškeré veřejné prostory, 
resp. mimo fasády a střechy na hranách 
všech veřejných prostorů MPR. 

 

Veškeré stavební zásahy do uvedených ploch, 
které mohou ovlivnit charakter prostředí a 
jeho prostorové uspořádání, zejména 
z pohledů z vymezených vyhlídkových míst 
v OK MPR, ale také z vyhlídek a teras v MPR do 
krajiny je nutno vyhodnotit z pohledu 
krajinného rázu. 

MPR a části OK MPR jsou rovněž součástí 
CHKO, tzn., že je potřebné veškeré záměry 
poměřovat současně i s podmínkami 
v plochách CHKO – viz samostatná karta. 

          

Pozn.: OK MPR – území optického kontaktu MPR s okolím a okolí s MPR 
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Podmínky využití všech ploch v území CHKO : 

 CHKO 

. Přípustnost využití dle  §18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb a ostatní podmínky pro specifická území 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: Dle využití ploch RZV, pokud není dále omezeno 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: Dle využití ploch RZV, pokud není dále 
omezeno 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

. Rozhledny a vyhlídky za podmínek lokalizace pouze na 
plochách vymezených v hlavním výkresu a v max. 
rozsahu do 200m2 záboru 

. Nadzemní vedení VVN a ZVN jen v souladu se ZÚR KK 

. Vycházkové okružní cesty okolo města s vyhlídkami -  
část v CHKO i NATURA – podmínkou trasování nových 
úseků pěších cest v území je, že budou nezpevněné a 
budou procházet liniemi mimo evidovaná hnízdiště 
ptáků, resp. že budou trasovány v souladu s požadavky 
orgánů ochrany přírody. 

. Ostatní pěší, turistické a cyklistické trasy ostatní jsou 
podmíněny trasováním po stávajících účelových cestách 
a vždy v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody. 

. Parkování návštěvníků jen na plochách vymezených pro 
dopravu a parkování. 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

. pozemní vedení rozvodu tepla a plynu, produktovodů 

. veškerá těžba nerostných surovin 

. objemné stavby – např. zemědělské areály a farmy -  
nad rozsah 2000m2  s výjimkou plochy VL při ulici 
Tovární 
. výškové stavby technologické všeho druhu 
. protihlukové stěny, fotovoltaické parky a větrné 

elektrárny 
. autokempy, cyklostezky  
. motoristické sporty vč. motokrosu 
. v plochách SV vyloučena možnost umístění řadových 

domů 
. bude v plochách ZV vyloučeno parkování na terénu 

v době sezónních kulturních a sportovních akcí 
. pro plochy ZP a NL umisťování takových technických 

opatření a staveb v nezastavěném území (dle §18, odst. 
5 SZ), které zlepšují podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, např. hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra a stavby, které s nimi 
bezprostředně souvisejí. 
. bude v plochách ZP vyloučeno plošné umístění záměrů 

staveb, zařízení a jiných opatření podle §18, odst.5 SZ, 
vyjma staveb, zařízení a jiných opatření pro ochranu 
přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků 
. nebude umožněno v plochách NL umisťování 

hygienických zařízení, ekologických a informačních 
center 
. nebude možné využití pozemků v plochách ZP jako orná 

půda 
 
 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Případné zemědělské, lesnické stavby a stavby 
pro cestovní ruch budou do max. rozsahu 
zastavěné plochy jedné stavby 200 m2 a dále 
pouze mimo I. zónu CHKO, biocentra ÚSES, 
MZCHLÚ, EVL a cenné biotopy. 

Zákaz vedení nových a ve skutečnosti 
neexistujících cest přes lokální biocentra. 

Ve II. zóně CHKO je ze zákona ((§26, odst.3, 
písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny) 
zákaz hospodařit na pozemcích mimo 
zastavěné území způsobem vyžadujícím 
intenzivní technologie, zejména prostředky a 
činnosti, které mohou způsobit podstatné 
změny v biologické rozmanitosti, struktuře a 
funkci ekosystémů anebo nevratné poškozovat 
půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní 
režim či provádět terénní úpravy značného 
rozsahu. 

Všechny záměry stavebního charakteru 
podléhají rozhodnutí o výjimce ze zákazů dle § 
26 a souhlasu dle § 12 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny (krajinný ráz). 

. Umisťování fotovoltaických kolektorů 
pouze na stavby  
. Vyloučeny stavby vybočující nad měřítko 

obytných objektů na území sídla v dané 
lokalitě 
. Stavby budou přizpůsobeny charakteru 

okolní zástavby 
. Max. podlažnost u všech využití: 2 + P 

s výjimkou limitu max. podlažnosti u ploch 
SC, SM, VL a VD, kde platí max. podlažnost 
dle karet PRZV 
Min. podlažnost u všech využití u staveb 
hlavních: 1+ P u využití SM také 1+U, na 
kartě CHKO        
. Charakter střech pouze dle převažujícího   

typu a charakteru zastřešení  
současné okolní zástavby, u staveb 
hlavních nejsou přípustné ploché střechy 
nebo střechy s ustupujícím podlažím 

Rekreační areál České pošty má stanoveny 
specifické regulativy rozhodnutím MŽP pro 
správu CHKO Slavkovský les č.j. 520/25/02 ze 
dne 19. 3. 2007 – tyto je nutno respektovat 

Veškeré stavební zásahy do uvedených ploch, 
které mohou ovlivnit charakter prostředí, 
zejména z pohledů z vymezených vyhlídkových 
míst je nutno vyhodnotit z pohledu krajinného 
rázu. 

CHKO obsahuje i MPR a části OK MPR, tzn., že 
je potřebné veškeré záměry poměřovat 
současně i podmínkami v plochách MPR a OK 
MPR – viz samostatná karta. 
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Podmínky využití všech ploch  PRP: 

 PRP – plochy s prvky regulačního plánu 

. Přípustnost využití dle  vyhlášky č.13 /2018 Sb. a ostatní podmínky pro specifická území 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 

Dle využití ploch RZV 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

Dle využití ploch RZV 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

Dle využití ploch RZV 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

Dle využití ploch RZV 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Zásadní převaha zklidněných komunikací typu 
D s min. uličním profilem v šíři 8m s veřejnou 
zelení 

Stavba hlavní i doprovodné stavby budou 
umístěny min. 5m od uliční čáry 

Ve věci odstupu staveb v pásmu 50m od hranic 
lesa postupovat dle 6.1 C 

Sklonité střechy nových objektů v rozmezí: 

 u PRP 1  25° a více  
     u PRP 2  35 -40° nad stavbou hlavní 

nebo alespoň nad 60m2 půdorysu stavby u 
všech využití, u doprovodných staveb se 
neurčuje. 

Výšky oplocení na hranách veřejných 
prostranství obsahujících místní komunikaci 
včetně doprovodných stříhaných plotů 
nepřesáhnou 1,5m a budou poloprůhledné. 

 Přípustná fotovoltaika na střechách objektů 

Pozn.: jedná se o podmínky pro plochy dle výkresu ZČÚ: 
     PRP 1 – lokalita Nad hájovnou  
     PRP 2 – lokalita Ke Starému sedlu 
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

7.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ 

Pro vybrané veřejně prospěšná stavby uvedené v této kapitole. 

Veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu dopravní VD 

označení 
VPS 

popis veřejně prospěšné stavby Název k.ú. 

VD 1 Rozšíření příjezdové komunikace (PK1)  Loket  

VD 2 Rozšíření příjezdové komunikace (PK2) k lokalitě Nad tratí Loket 

VD 3 Rozšíření vozovky komunikace III/2099 (PK3) – realizace chodníku Loket 

VD 4 Rozšíření příjezdové komunikace (PK4) v ul. Tovární Loket 

   

VD 6 Lávka pro pěší a cyklisty (PP2) přes Ohři směr Zahradní ulice Loket 

   

VD 8 Vjezd do lokality OM u sídl. Mírová u řeky (M2) – přemostění přítoku Loket 

VD 9 Cyklostezka (C3) úsek ul. Sadová – Hory  Loket 

VD 10 Nové přemostění Ohře u areálu Sv. Jana (Svatošské skály) Údolí u Lokte 

VD 11 Terminál Nádraží  Loket 

VD 12 Terminál Údolí Loket 

VD 13 Cyklostezka C2 (D301 Cyklostezka Ohře dle ZUR KK) Loket 

 

Veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu technickou VT 

označení 
VPS 

popis veřejně prospěšné stavby Název k.ú. 

VT 1 Koridor vedení el. energie VVN Vernéřov - Vítkov (E 04 dle ZUR KK) Nadlesí 

VT 2 ČOV Nadlesí Nadlesí 

VT3 Čerpací stanice a výtlak kanalizace Dvory o Lokte 

 

7.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ 

Územní plán nenavrhuje žádná veřejně prospěšná opatření. 

 

7.3 PLOCHY PRO ASANACI  S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ 

Územní plán nenavrhuje žádné plochy pro asanaci. 

 

7.4 STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 

Územní plán nenavrhuje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 
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8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit 
předkupní právo:  

 

 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA; 

Územním plánem nejsou navrhována žádná kompenzační opatření. 

 

 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Územní plán vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv:  

Označení 
plochy/ 
koridoru Název k.ú. 

Popis budoucího využití plochy  
nebo koridoru rezervy 

 
Podmínky pro prověření využití 

R02 Loket 
Rezerva pro RH pro autokemp za finskými 
domky  

Pouze do kapacity 99 ubytovaných 

Bez prověření vhodnosti budoucího využití a provedení změny územního plánu nelze plochy či koridory 
územních rezerv pro uvažovanou náplň povolovat.  

 

 

11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Plochy podmíněné dohodou o parcelaci nejsou územním plánem navrhovány. 
 

 
12.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 

ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní plán stanovuje následující plochy, u nichž je změna využití území podmíněna zpracováním územní 
studie. 

Označ. 
ÚS 

název dotčené 
plochy  

cíle studie 

ÚS 1 Územní studie – za finskými 
domky I 

Vymezeny 
v ZČÚ 

Prověřit menší rozvojovou plochu pro bydlení BI 
s rozšířením příjezdu a technickou infrastrukturou  

ÚS 3 Územní studie – revitalizace 
nám. TGM a souvisejících 
veřejných prostranství 

Vymezeny 
v ZČÚ 

Prověřit a konkretizovat podmínky rozšíření pěší zóny 
na náměstí TGM i návazných prostranství a současně 
revitalizaci klíčových prostor centra historického města 

ÚS 5 Územní studie terminálu  
 Údolí 

Vymezeny 
v ZČÚ 

Prověřit organizaci provozu turistů s krátkými přestupy 
na dopravy a parkování, celkovou kultivaci prostoru 

ÚS 6 Územní studie vyhlídkových 
okruhů jih 

Vymezeny 
orientačně 
v ZČÚ 

Prověřit systém vyhlídkových okruhů, jejich trasování, 
povrchů, mobiliáře, ošetření vyhlídkových míst, event. 
rozhleden, orientační systém, vše v souladu s ochranou 
přírody a krajiny 

ÚS 7 Územní studie vyhlídkových 
okruhů východ a sever 

Vymezeny 
orientačně 
v ZČÚ 

Prověřit systém vyhlídkových okruhů, jejich trasování, 
povrchů, mobiliáře, ošetření vyhlídkových míst, event. 
rozhleden, orientační systém, vše v souladu s ochranou 
přírody a krajiny 
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Podmínky pro všechny územní studie  

 Zadání této studie bude obsahovat: 
 požadavky na řešení dopravy (včetně dostatečných parametrů uličních profilů, dopravy v klidu, 

prostupnosti území, nezbytných dopravních návazností, podobně návaznosti pěší či cyklistické 
dopravy (u  ÚS1 , ÚS3, ÚS 5)  všechny požadavky , u  ÚS6 a ÚS7 jen pěší a cyklistická) 

 požadavky na případnou technickou vybavenost (u všech ÚS) 
 požadavky na rozsah a koncept řešení veřejných prostranství nebo vyhlídkových míst (u všech 

ÚS) 
 požadavky na posouzení vlivu záměru a staveb na krajinný ráz (u ÚS 3 – ÚS 7) 
 požadavky na etapizaci (nespecifikováno) 

Územní studie budou pořízeny, posléze schváleny pořizovatelem a vloženy do evidence územně 
plánovací činnosti do 4 let od účinnosti Územního plánu Loket. 

 

 

13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Územní plán navrhuje: 

 regulační plán MPR Loket z podnětu dle následujícího Zadání RP MPR Loket: 

 Zadání RP MPR Loket: 

  
Zadání regulačního plánu  
Městská památková rezervace Loket 

  (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č.500/2006 Sb.)  
  
a) Vymezení řešeného území 
Území řešené regulačním plánem (RP)se nachází v katastrálním území Loket, v prostoru totožném 
s vymezením MPR. Hranice řešeného území jsou vyznačeny ve výkresu základního členění území.  
 
b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Regulační plán bude respektovat využití ploch stanovené územním plánem Loket (plochy s označením SC, 
SM, ZV,PV, OV,ZS) a upřesní je pro jednotlivé pozemky. Cílem regulačního plánu je v prvé řadě prostorová 
a provozní organizace cenného historického městského souboru a zároveň frekventovaného turistického 
prostoru.  Dále je cílem další zkvalitnění veřejných prostranství, v daném případě především v návaznosti na 
historickou cestu brána východ – hrad Loket, ale i dalších.  
 
c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou závazně stanoveny podmínky pro výšku zástavby a 
regulační stavební čáry, popřípadě další podrobné podmínky, určující využití pozemků, polohu staveb, 
charakter střech či oplocení.  Zástavba bude vycházet z podmínek prostorového uspořádání, jež jsou 
formulovány pro příslušné plochy s rozdílným způsobem využití. U veřejných prostorů bude regulována 
šířka, veřejný profil, vysoká liniová veřejná zeleň a kategorie komunikací. 
 
d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
RP  bude respektovat všechny objektivizované hodnoty a charakter stávající zástavby v návaznosti na dané 
území MPR, v podmínkách pro nové stavby bude vycházet z kontextu historické zástavby. Důraz bude 
kladen na architektonickou tvář všech objektů přednostně ve vztahu ke všem veřejným prostranstvím 
historického města, ale i požadavky na koncept mobiliáře a zeleně ve veřejných prostranstvích. 
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e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  
Kromě respektování závazných požadavků územního plánu a platných právních norem budou dodrženy 
následující požadavky:  
Veřejné prostranství 
 bude (nad rámec historické cesty a stávajícím přístupům k Hradu Loket) povinně navrženo před vstupem 
do historického města (před býv. východní bránou), na parkánu západně Tyršova nám. a v ulici Kostelní.  
Řešení dopravní infrastruktury: 
 důraz bude kladen na  efektivní a krátké vazby pěších od dopravních terminálů, možnost sezónních 
doplňkových forem dopravního přiblížení od terminálu západ do historického města. Podmínky pro 
parkování residentů ani obchodníků nemohou být řešeny na úkor dalších míst na veřejných prostranstvích, 
přednostně na pozemcích staveb, hromadných garážích, při nenaplnění potřeby pak v místech dopravních 
terminálů s možností krátkodobého předjezdu k nemovitosti v historickém městě. Budou zajištěny 
podmínky pro příjezd a parkování cyklistů, příp. sdílení kol.  
Doprava v klidu: 
Podmínky pro dopravu v klidu se pro residenty, návštěvníky i další využití (např. obč. vybavenost) řídí 
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kap. 6 Návrhu ÚP. Velmi omezená parkovací 
místa pro návštěvníky (hendikepovaní a mimo sezónu) musí být povinně vyznačena. 
Vybavení:  
návrh vytvoří podmínky pro servis  návštěvníků (služby, nákup, čekání, stravování, případně i ubytování 
atd.), ale i základní servis residentům historického města. 
 
f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
Veřejně prospěšné stavby budou vycházet z výčtu obsaženého v územním plánu.   
 
g) Požadavky na asanace 
Požadavky na asanace stanoveny nejsou, mohou však být stanoveny v průběhu zpracování návrhu. 
 
h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v rámci projednávání 
regulačního plánu. 
 
i) Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
RP nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí.  
 
j) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
Není požadováno, případné uzavření plánovací smlouvy nebo dohoda o parcelaci pouze v důvodných 
případech podepsaná všemi vlastníky dotčených pozemků. 
 
k) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na 
charakter území a problémy k řešení včetně výkresů a počtu vyhotovení.  
RP bude vyhotoven v rozsahu stanoveném vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, přílohy č. 
11 definující obsah RP. Měřítko výkresů bude M 1:1000. Bude dodán v počtu 4 paré a 1x CD/DVD nosič, vč. 
elektronické verze ve strojově čitelném formátu. 
 
l) Požadavky vyplývající z územního plánu 
RP bude respektovat závazné požadavky pro jednotlivé funkční plochy, stanovené územním plánem. 
Nepředpokládá se, že by v dané lokalitě vyvolal potřebu změny platného územního plánu. 

 

 RP bude pořízen, a vydán Zastupitelstvem města Loket (dle §69 odst.2 stavebního zákona) a 
vložen do evidence územně plánovací činnosti do 2 let od účinnosti Územního plánu Loket. Do té 
doby zůstávají v platnosti ty podmínky v ÚPjZ Loket, které nejsou v rozporu s vydaným ÚP Loket. 
Vydáním RP MPR Loket zaniká ÚPjZ Loket 
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14. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACI) 

Vymezení etapizace nebylo stanoveno.  

 

 

15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Územní plán vymezuje jako architektonicky nebo urbanisticky významné tyto stavby: 
 Přístavby a nástavby staveb zapsaných jako nemovité kulturní památky nebo nacházejících se 

na společném pozemku s nemovitými kulturními památkami (popř. stavby v jejich ochranném 
pásmu). 

 Architektonické dominanty - navrhované rozhledny a mosty; mostky a lávky pro pěší a cyklisty 
v OK MPR 

 Stavby zahrnující zásahy do vnějšího vzhledu všech stávajících i nových objektů, které jsou 
situovány v MPR Loket  

 Veřejná prostranství v MPR  
 

 

16. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část návrhu územního plánu obsahuje 55 číslovaných stran. 

Grafická část návrhu územního plánu obsahuje 7 výkresů. 


