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Územní plán Lokte se mění takto: 
 

1. V kapitole 1 se nahrazuje text k listopadu 2020 textem: říjnu 2021 
 
 
2. V kapitole 4.1.4.: 

se ruší nová pěší propojení:  
                     propojení PP1- lávka pěší + cyklisti přes Ohři směr Zahradní ulice 
       se ruší nové úseky sdružených cyklostezek s pěší dopravou: 

               úsek C4 – ul. Zahradní – amfiteátr 
 se upravuje vymezení úseků sdružených cyklostezek s pěší dopravou: 
               úsek C1- Lužná ulice – sídliště Sportovní 
 
 
3. V kapitole 4.1.6.: 

se ruší rozšíření provozu vodácké turistické výletní vodní dopravy: 
 VD2 – ul. Zahradní u jezu 

 
 
4. V kapitole 6.1.A se upravuje: 

v odstavci Rekreační domek textace definice se upravuje takto: 
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. 

 
 
5. V kapitole 6.1.A se upravuje: 

V odstavci doprovodné stavby –obecně se upravuje : 
 Text ..stavby pro o jednomnadzemním podlaží“ se nahrazuje textem „ dále následující stavby  

o jednom nadzemním podlaží“ 
 

6. V kapitole 6.1.B se upravuje: 
V odstavci Toleruje se , část c), odrážka :u plošných regulativů se upravuje: 

  Text..“odchylka max.do 2m“ se nahrazuje zněním „ odchylka max. 2m“ 
 

7. V kapitole 6.1.B se upravuje: 
V odstavci 1 nepřímá regulace.., Toleruje se, část c), se text „ u stávajících staveb ( viz bod2)“ 
nahrazuje  textem „ u stávajících staveb (viz bod 1,odst. Tolerují se a)). 

 
8. V kapitole 6.2. se upravuje: 

V podtextu názvu ploch RI se doplňuje: 
 Za text chaty: , rekreační domky 
pod tabulku regulativů pro plochy RI  doplňuje text: 

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. 

 Podmínky prostorového uspořádání  
Za text 60 m2 zastavěné plochy se doplňuje:  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. 
Za text Plochy a stavby v území MPR a v OK MPR a také v CHKO musí splňovat specifické 
podmínky – viz spec. karty využití se doplňuje: v kap. 6.3. 

  Min. % zeleně se mění na….. 75% 
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9. V kapitole 6.2. se upravuje: 

v tabulce regulativů pro plochy OV a OM ve sloupci Podmínky prostorového uspořádání se 
upravuje text: 

   Za slovem vyhlášky se ruší text  MMR 
 
 

10. V kapitole 6.2. se upravuje: 
v tabulce regulativů pro plochy SM ve sloupci Podmínky prostorového uspořádání, v odstavci 
max. výška  dle lokalit SM se nahrazují první dva odstavce takto: 

 u  lokalit rozvojových a přestavbových 3+P,U, 
 u staveb  hlavních nejsou přípustné ploché  střechy  

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

 v části Max.výška se nahrazuje regulace takto: 3+P,U nebo  13m u RD 2+P,U nebo 10m 

pod tabulkou regulativů pro plochy SM se nahrazuje  text takto: 
Pozn.1.:  na p.č. 231/1, 231/2, 488/3, 489/2 a 232 v Zahradní  ulici je přípustná malá vodní elektrárna 

 
 

11. V kapitole 6.2. se upravuje: 
v tabulce regulativů pro plochy SV se upravuje text: 
 v podtitulu tabulky se upravuje formulace: 
 místo veřejnou na: veřejné  
Podmínky prostorového uspořádání  

 Text druhého a třetího odstavce se nahrazuje takto: 
. U staveb hlavních nejsou přípustné ploché střechy nebo střechy s ustupujícím podlažímu. U  

staveb hlavních jsou povinné 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  neurčujé, z hlediska hmotového mohou být  

                              pouze doplňkem stavby hlavní 
 

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

   Za text Plochy a stavby  v území PRP 2 musí splňovat specifické podmínky – viz spec. karta  
   využití PRP se doplňuje: v kap. 6.3. 

 
 

12. V kapitole 6.2. se upravuje:  
v tabulce regulativů pro plochy VD se  upravuje text:   
Přípustné využití 
 Nová odrážka : stavba hasičské zbrojnice 
Podmínky prostorového uspořádání  

  Za slovem vyhlášky se ruší text MMR. 
 

 
13. V kapitole 6.2. se upravuje:  

v tabulce regulativů pro plochy VD se  upravuje text:   
Přípustné využití 
 Škrtá se „ související“ před slovy technická infrastruktura 

 
14. V kapitole 6.3. se upravuje:  

V kartě CHKO se upravuje text: 
 Podmínky prostorového uspořádání 
  V odstavci: Min. podlažnost u všech využití se škrtá slovo „řadání“ 
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15. V kapitole 6.3. se upravuje:  

V kartě PRP – plochy s prvky regulačního plánu ve sloupci Podmínky prostorového uspořádání: 
Za text Výšky oplocení na hranách veřejných prostranství se vkládá:  obsahujících místní komunikaci. 

 
 
16. V kapitole 7.1  v tabulce Veřejně prospěšné stavby pro dopravu se zrušuje řádek:  

VD 5 Lávka pro pěší a cyklisty (PP1) od ul. Nádražní směrem k amfiteatru Loket 
 
 
17. V kapitole 10 se v tabulce nahrazuje slovo BH slovem: RH 
 
 
 
 
Návrh obsahuje 3 číslované strany textu a 5 výkresů. 


