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Použité zkratky a pojmy: 
BD   - bytový dům 
BJ   - bytové jednotky 
CO   - civilní ochrana 
č. j   - číslo jednací 
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 přírodní 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 
PÚR   - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1,2,3, 4 a 5 
RD   - rodinný dům 
SOB   - specifická oblast 
ÚAP   - územně analytické podklady 
ÚP   - územní plán 
ÚPD   - územně plánovací dokumentace 
ÚPjZ   - územní projekt zóny 
ÚR   - územní rozhodnutí 
ÚS   - územní studie 
ÚSES  - územní systém ekologické kvality 
VKP   - významný krajinný prvek 
VN   - vysoké napětí 
VPO   - veřejně prospěšná opatření 
VPS   - veřejně prospěšné stavby 
VTL   - vysokotlaký plynovod 
ZPF   - zemědělský půdní fond 
ZČÚ   -  základní členění území 
ZÚR   - zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění aktualizace č. 1 
ZÚ   - zastavěné území 
Z1   - Změna č. 1 Územního plánu Loket 
 
 
zkratky ploch s rozdílným způsobem využití - viz tabulky kapitola 6.2 (návrh) 
modře -   citace z dokumentů  
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo města Loket rozhodlo usneseními č. Z50/4/2021 a Z51/4/2021 ze dne 17. 06. 2021 pořídit 
Změnu č. 1 Územního plánu Loket (dále také „Z1“). Tato usnesení obsahovala v souladu s § 55a odst. 1 
stavebního zákona obsah Z1. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo usnesením č. Z52/4/2021 ze dne 17. 06. 2021 
o pořízení Z1 zkráceným postupem (bez zadání a bez společného jednání) podle § 55a a 55b zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“), schválilo jako projektanta Z1 Ing. arch Ivana Kaplana – Agora studio (autora Územního 
plánu Loket) a určilo zastupitele města Loket Mgr. Vítězslava Adamce, DiS., pro spolupráci s pořizovatelem 
při pořizování Z1.  

Na základě schváleného obsahu Z1 projektant zpracoval návrh Z1 pro veřejné projednání. 

 

 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ 

 

2.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR - PÚR ČR 

Politika územního rozvoje České republiky (dále též PÚR) je schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne 
20.7.2009.  Aktualizace č. 1 PÚR byla schválena usnesením vlády v r. 2015, Aktualizace č. 2 PÚR byla 
schválena usnesením vlády v r. 2019, Aktualizace č. 3 PÚR byla schválena usnesením vlády v r. 2019 a 
Aktualizace č. 5 PÚR byla schválena usnesením vlády v r. 2020 (usnesení č. 833 ze dne 17. 8. 2020). 
Aktualizace č. 3 a č. 5 se nijak netýká řešeného území. V roce 2021 nabyla účinnosti i Aktualizace č. 4 
(závazná od 1. 9. 2021), z toho důvodu byly níže uvedené citace upraveny podle aktuálního znění. 
Vyhodnocení: 

Územní plán sleduje následující, pro řešené území relevantní republikové priority územního plánování 
(uvedené v PUR v bodě 2.2 „Návrh“ kapitoly 2 „Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území“: (Modře-Citace) 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území v těchto bodech: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by 
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba 
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje 
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 
zásahů.  

Řeší ÚP, ve Z1 ÚP pouze drobné korektury v cyklistické a vodní dopravě, v parametrech regulací 
ploch RI, SM a prvcích regulačního plánu.   
Žádný z navržených záměrů nepředstavuje zásadní nebezpečí pro krajinu a její identitu.  

 (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit 
ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. PLOCHY S PRVKY  

REGULAČNÍHO PLÁNU 
  Z1 se netýká a neřeší krajinu ani ornou půdu. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. PLOCHY S PRVKY  

REGULAČNÍHO PLÁNU 
Z1 neovlivňuje negativně ani neřeší sociální soudržnost, bylo součástí ÚP.  
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

ÚP má komplexní rozměr s přihlédnutím k požadavkům města na rozsah ploch pro bydlení a 
rekreační aktivity, Z1 řeší v tomto smyslu jen korekci zastavěných ploch rekreačních objektů.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 

Ve Z1 nebylo potřebné koordinovat dílčí změny se sousedními obcemi. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích.  

Ve Z1 se nemění podmínky pro podnikání v území. 

 (18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro 
posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, 
krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. ÚP zachovává postavení Lokte i místních částí 
Nadlesí, Dvory a Údolí dle současného významu, podporuje doplnění a identitu místních částí, prakticky 
všechny mají navržen alespoň minimální rozvoj. 
      Z1 přímo neovlivňuje sídelní ani prostorovou strukturu území. 

 (19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch 
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských 
újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

UP přispívá k hospodárnému využití zastavěného území, ve Z1 se opuštěné areály neřeší, nejsou 
předmětem Z1.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové  kvality krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

ÚP dbá na citlivé a nekonfliktní zakomponování nového rozvoje pro trvalé bydlení i rekreační 
aktivity do morfologicky zajímavé krajiny. Z1 nerozšiřuje zastavitelné plochy ani nezasahuje do 
krajiny a ÚSES. 

 (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, 
občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k 
předcházení a řešení environmentálních problémů. 

Podmínky jsou zajištěny funkčním ÚSES a převážně volnými břehy Ohře již na úrovni ÚP. Loket 
nedisponuje příliš mnoha přístupnými volnými plochami v návaznosti na zastavěné území města. Z1 
dále neřeší. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických 
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oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých  ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny. 

ÚP navrhuje celý systém veřejné zeleně, otevřené velké krajinné plochy zemědělské jsou v území 
málo zastoupené, lesní plochy jsou naopak v nebývalém rozsahu, je to největší hodnota území 
nejen pro zdejší bydlení. Ve Z1 se tyto skutečnosti neovlivňují. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelnéhocestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují 
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

ÚP Lokte řeší podmínky pro různé typy cestovního ruchu – hlavně pro návštěvníky historického 
města stálou i nárazovou sezónní cykloturistiku, vodáckou turistiku, areály rekreační, penziony. Ve 
Z1 se koriguje jen vedení cyklostezek již navržených v ÚP, úsek C4 byl zrušen pro možný konflikt 
s koncertní letní scénou a zvýšeným pohybem chodců v přírodním divadle a jeho okolí. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou 
součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, 
mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními 
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních 
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření 
na eliminaci těchto účinků). 

Ve Z1 pouze korekce vedení cyklostezek a přístaviště vodní dopravy, ostatní druhy doprav 
nedoznávají změnu.  

 (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s 
principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky 
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Z1 zachovává podmínky pro veřejnou dopravu v území, zrušení 1 přístaviště vodní dopravy souvisí 
se sezónní veřejnou dopravou osob, která však není tímto ohrožena. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených  hodnot imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde 
nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro 
to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Z1 problém koncentrované výrobní lokality ani těžby v zásadě neřeší. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a 
minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  
V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody s cílem 
zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Z1 respektuje podmínky Q100 a zvláštních povodní pod vodním dílem podél vodotečí dle ÚAP, sesuvy 
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půdy neregistruje, jiná ohrožení se neočekávají.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

Z1 neumisťuje žádné nově zastavitelné plochy  

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury včetně podmínek pro rozvoj digitální technické 
infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení 
městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a 
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Z1 nemění infrastrukturní podmínky v území. Povaha sídel a prostředí zůstává v kombinaci městská 
a venkovská. 

 (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a 
nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s 
veřejností.  

Z1 nemění infrastrukturní podmínky v území.  
Kvalita života je posilována v oblasti sítích pěších cest a cyklostezek v území. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného 
a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v 
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, 
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

Návaznost doprav je řešena v ÚP, ve Z1 není předmětem. Rušené úseky cyklostezek nemají vliv na 
funkčnost hlavních návazností doprav.  

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Ve Z1 se podmínky odkanalizování nemění. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

ÚP obecnou podporu alternativním zdrojům energie zvláště na objektech mimo MPR dává, 
nepřipouští však fotovoltaiku na zemědělských plochách a kompletně větrnou energetiku, převážně 
z důvodů krajinného rázu . Z1 v tomto smyslu nic nemění. 

Vyhodnocení: Z1 územního plánu Loket respektuje republikové priority. 

 

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti  
Řešené území je součástí OB12 Rozvojová oblast Karlovy Vary - rozvojová oblast republikové úrovně, ZÚR 
KK vymezení rozvojové oblasti zpřesňují a stanovují úkoly – viz vyhodnocení ZÚR KK. 

  Úkoly pro územní plánování nejsou stanoveny. 

 

Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury 

PÚR vymezuje pro řešené území tyto plochy a koridory dopravní či technické infrastruktury: 
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E2 – dvojité vedení 400kV Vernéřov - Vítkov. V ÚP zapracováno ve zpřesněné šíři 200 m. 

 

Úkoly pro územní plánování 

Jiné úkoly nejsou na území Lokte stanoveny.  

Závěr:  
Územní plán vychází a respektuje z hlediska širších vztahů PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1,2,3, 4 a 5. 
Všechny relevantní požadavky jsou v ÚP a Z1  obsaženy. 

 

 

2.2 ÚPD VYDANÉ KRAJEM - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK) - Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor regionálního rozvoje. Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický 
ateliér. ZÚR KK nabyly účinnosti dne 16. 10. 2010. Již proběhla jejich Aktualizace č. 1., která byla schválena 
dne 21. 6. 2018. 

Pro území města Loket vyplývá ze ZÚR KK ve znění  Aktualizace č. 1  několik požadavků z oblasti 
dopravní a technické infrastruktury a ÚSES, které jsou vyhodnoceny následně. 

Vyhodnocení: 

A) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

 

(1) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje1 stanovují priority územního plánování pro dosažení 
vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé 
životní prostředí kraje. Priority uvedené v následujících článcích jsou základním východiskem pro zpracování 
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů - na úrovni kraje i obcí - a pro vytváření 
územních podmínek pro jejich realizaci při rozhodování o změnách v území. 

Z1 neporušuje rovnováhu podmínek v území vzhledem k povaze dílčích změn. 
 
(2) Rozvíjení polycentrické sídelní struktury:  

a) podporou rozvojových aktivit a kooperačních vazeb velkých měst a ostatních center osídlení:  v pásu 
koncentrovaného osídlení mezi Chebem, Kynšperkem nad Ohří, Habartovem, Sokolovem, Chodovem2, 

Novou Rolí, Karlovými Vary a Ostrovem,  v pásu Aš – Cheb – Mariánské Lázně s přesahem do území 

Plzeňského kraje (Planá, Bor),  přeshraničních vazeb se Spolkovou republikou Německo (SRN) v prostoru 
Aš – Selb a Cheb – Marktredwitz, Z1 je v souladu s touto prioritou. 
b) stabilizací obytné, pracovní a obslužné funkce spádových center osídlení také v periferních nebo 
hospodářsky oslabených částech kraje (Kraslice, Rotava, Nejdek, Horní Slavkov, Teplá, Toužim, Žlutice, 
Bochov). Loket není v periferní pozici ve struktuře osídlení. Z1 je v souladu s touto prioritou. 
 
(3) Preferování efektivního využívání zastavěného území (využitím nezastavěných ploch a ploch určených k 
asanaci, novým využitím objektů a areálů původní zástavby apod.) před vymezováním nových ploch v 
nezastavěném území, také vzájemným zohledněním potřeb rozvoje velkých měst a potřeb rozvoje obcí v 
jejich zázemí. Řešeno v ÚP, území je z pohledu extenzivního rozvoje na konci svých územních možností, Z1  

je v souladu s touto prioritou. 
 
(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí, rozvíjení obytné funkce se souběžným 
rozvíjením tomu odpovídající veřejné infrastruktury. Z1 je v souladu s touto prioritou, soustřeďuje se na  

kvalitu z pohledu regulativů RI a SM. 
 
(5) Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou strukturou osídlení a slabou hospodářskou 
základnou, také s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb. Ve Z1 se neřeší, nemá souvislost. 
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(6) Vytváření a posilování územních podmínek pro hospodářský rozvoj a vznik nových pracovních 
příležitostí. V případě rekultivovaných a revitalizovaných ploch (včetně brownfields) preferování jejich 
polyfunkčního využití s ohledem na podmínky a požadavky okolního území. Řeší ÚP, ve Z1 není tématem.  
 
(7) Rozvíjení lázeňství a souvisejících aktivit, a to při zachování důsledné ochrany přírodních léčivých zdrojů, 
zdrojů minerálních vod, jakož i ostatních vlastností a hodnot utvářejících charakter lázeňského území a jeho 
okolí. Lázeňství není prioritou území. Z1 je v souladu s touto prioritou. 
  
(8) Rozvíjení rekreace a cestovního ruchu a podpora přeshraničních vazeb pro využívání rekreační 
infrastruktury, včetně využívání přírodních a kulturně historických hodnot příhraničního území jako 
atraktivit cestovního ruchu, a to při respektování jejich nezbytné ochrany. Z1 je v souladu s touto prioritou,  

řeší pouze korekce cyklostezek a ruší 1 vodácké přístaviště. 
 
(9) Ochrana a další využívání zdrojů nerostných surovin (zejména hnědého uhlí a keramických surovin) s 
ohledem na přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními principy udržitelného rozvoje. Ochrana a  

další využívání zdrojů nerostných surovin není prioritou města, případná těžba spíše hrozbou. Z1 je 
v souladu s touto prioritou. 

 
 (10) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a 
republikového významu, především kapacitního propojení s metropolitní rozvojovou oblastí republikového 
významu OB1 Praha. Napojení Lokte na vazby do kraje i republiky vynikající po silnici, železnice zatím bez  

výkonu. Z1 je v souladu s touto prioritou. 
 
(11) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení správních a sídelních center s krajským městem, sousedními 
kraji (Plzeňským, Středočeským a Ústeckým) a přilehlým územím SRN. Loket je napojen na krajské město  

skvěle, přes něj pak na další části ČR i SRN. Z1 je v souladu s touto prioritou. 
 
(12) Odstranění dopravních závad spojených s nežádoucím zpomalováním nadmístní dopravy, zejména v 
zastavěném území. Dopravní závady přímé pro nadmístní dopravu v území nejsou. Z1 je v souladu s touto  

prioritou. 
 
(13) Rozvíjení integrované hromadné dopravy osob. ÚP kompletuje a řeší 3 dopravní terminály pro  

turistické nástupy z aut, železnice i bus dopravy. Z1 je v souladu s touto prioritou, jen pro vazbu  
velmi mírně koriguje pro cyklisty. 

 
(14) Rozvíjení ostatních udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v úzké návaznosti na 
základní dopravní systémy kraje a na systémy pěších a cyklistických tras na území okolních krajů a SRN, 
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek. Cyklostezka Ohře a další trasy jsou  

páteří nemotorové dopravy. Velká pozornost ve Z1 věnována pěší a cyklistickým vazbám v blízkosti 
amfiteátru, další území beze změn. 

 
(15) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně rozvoje mezistátního propojení s 
energetickými systémy SRN. ÚP respektuje požadavky ze ZÚR KK na VVN vedení. Z1 neřeší.  
 
(16) Podporování rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod, zejména v sídlech na území CHOPAV 
Krušné Hory, Chebská pánev a Slavkovský les a v ostatních vodohospodářsky významných územích.  

Z1 se touto problematikou nezabývá. 
 
(17) Zlepšování stavu složek životního prostředí, především v silně urbanizovaných částech kraje, zejména 
postupné snižování zátěže hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Environmentální pilíř v Lokti  

na vysoké úrovni, Z1 neatakuje nově tuto kvalitu, nejedná se o silně urbanizované území. Z1 je 
v souladu s touto prioritou. 
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(18) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně historických a civilizačních hodnot nadmístního 
významu.  V ÚP mimořádná pozornost věnována ochraně krajiny a OP MPR v optickém kontaktu  

s historickým městem, Z1 nemá důvod upravovat. 
 
(19) Podporování opatření k ochraně a obnově jakosti vod a přirozeného vodního koloběhu v území, 
zejména v oblasti Chebské a Sokolovské pánve a v ostatních vodohospodářsky významných územích kraje.  

Speciální opatření v tomto smyslu nejsou v ÚP ani Z1  stanovena, kvalita vysoká, podíl čištění  
splaškových vod vysoký. 

(20) Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje. Všechny povodňové  

limity respektovány v ÚP a ve Z1 nově neatakovány.  
 

 

B) Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os  
 Požadavky: OB12 - rozvojová oblast Karlovy Vary republikového významu 

 je vymezena v Politice územního rozvoje ČR jako oblast silné koncentrace obyvatelstva a 
ekonomických aktivit celorepublikového, resp. mezinárodního významu (lázeňství), 
se zaměřením na ochranu lázeňské funkce. Podporujícím faktorem vymezení jsou 
územní souvislosti koridoru rychlostní komunikace R6; 

Vyhodnocení: Z1 Loket respektuje OB12, stanovené požadavky na využití území, kriteria a podmínky 
pro rozhodování o možných variantách změn v území jsou plněny a zohledněny v ÚP. Rozvojové osy 
nejsou v území vymezeny.  
 
Úkoly pro územní plánování: 
q) V územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ploch pro kapacitní silniční propojení s 
rozvojovou oblastí republikového významu OB1 Praha. Netýká se území Lokte. 
 
r) V ÚP dotčených obcí upřesnit vymezení rozvojových ploch:  Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo; 
 Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov;  Průmyslová zóna Sokolov – Silvestr;  Průmyslová zóna Ostrov – 
jih. Netýká se území Lokte. 
 
s) V ÚP Sokolova a Svatavy upřesnit vymezení rekreační zóny nadmístního významu Medard-východ a 
ploch orientovaných na posílení funkce sídelního a obslužného zázemí této zóny. Netýká se území  
 Lokte. 
 
t) V ÚP příslušných obcí vymezovat plochy pro další rozvoj lázeňské funkce a navazujících rekreačních a 
relaxačních aktivit. Lázeňské ani rekreační funkce plošně nejsou dále ve městě rozšiřovány, směřují  
 více do liniových cest turistických, pěších a cyklistických.  
 
u) V ÚP obcí s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících 
opatření protipovodňové ochrany sídel. Konkrétní opatření ve Z1 nestanovena, platnost povodňových  
 a krizových plánů. 
 
v) Koordinovat záměry rekultivace a revitalizace ploch po povrchové těžbě nerostných surovin s 
urbanistickou koncepcí dotčeného území a s požadavky nového formování krajiny. Těžba v řešeném  
 území není realizována. 
 
 

 C) Vymezení specifických oblastí  

 Požadavky ZÚR KK týkající se specifických oblastí se netýkají území Lokte 

 

D) Vymezení ploch a koridorů územního systému ekologické stability a územních rezerv 

              ZÚR KK mají tyto požadavky v oblasti dopravní infrastruktury: 
 Plochy a koridory nadmístního významu: 
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o  D301 Cyklostezka Ohře: úsek Loket, Nádražní – Loket, Ložná; dle návrhu ZÚR KK 
páteřní cykloturistická trasa kraje; 

cyklostezka bude propojena s územím SRN od Waldsassenu přes Hundsbach na 
Slapany do Chebu;  Je v ÚP i Z1 respektována – viz výkres dopravní koncepce 

 

 ZÚR KK mají tyto požadavky v oblasti technické infrastruktury: 

 Energetický koridor E04 dle ZÚR KK - vedení 400kV, TR Vernéřov-TR Vítkov 
(zpřesnění koridoru a plochy technické infrastruktury mezinárodního významu E2 dle 
PÚR ČR 2008) - [VPS E.04]; šířka koridoru 200m - koridor zařazen v ÚP, Z1 respektuje. 

 
 
 
Úkoly pro územní plánování:  

d) Trasy jednotlivých vedení ZVN a VVN ve společných úsecích vést v co nejtěsnějším 
přípustném souběhu. Vedení VVN v ÚP, Z1 neřeší.  
e) Řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické a dopravní infrastruktury 
vymezenými v ZÚR KK. viz bod d) 
 

       ÚP Loket všechny podmínky pro dopravní stavby dle ZÚR KK plní, Z1 je nemění.  
 
              ÚP Loket i Z1 je v souladu s ZÚR KK v oblasti dopravní a technické infrastruktury. 

 
 
   

ZUR KK mají tyto požadavky v oblasti ploch a koridorů ÚSES: 
 zpřesnit vymezení v řešeném území Loket těchto prvků ÚSES: 

     nadregionální biocentrum: NC 73 Svatošské skály 
     nadregionální biokoridor:  NK 40 (V)Amerika - Svatošské skály s osou NK 
              NK 46(MB) Svatošské skály – Kladská s osou NK 
     regionální biocentra:            RC 1680 Tabule 
    regionální biokoridory:        RK 1016 -K 40 Milíře 

  Všechny uvedené prvky ÚSES byly do návrhu ÚP zařazeny a zpřesněny, Z1 je  
  nemění.  
 
Společné úkoly pro územní plánování:  
 
c) Při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES v rámci ÚP dotčených obcí zajistit 
prostorové parametry biocenter a biokoridorů tak, aby byla zachována funkčnost systému. 
  Řešeno v ÚP. 
d) Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES koordinovat s vymezením ÚSES na navazujícím 
území sousedních krajů. Řešeno v ÚP.  
e) Zohledňovat reprezentativnost biocenter a biokoridorů ÚSES dle stanovených cílových 
ekosystémů. ÚP. Řešeno v ÚP.  
f) Preferovat vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES mimo zastavěná a zastavitelná území 
sídel. Řešeno v ÚP.  

  

ÚP Loket všechny podmínky a parametry pro prvky ÚSES dle ZÚR KK plní, ve Z1 nedochází ke 
změnám. 

 

E) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje 

e.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot. Veškerý potenciál přírodních  
hodnot respektován a chráněn v ÚP, Z1 podmínky nemění.  
a) Podporovat opatření k ochraně a rozvoji retenčních schopností krajiny.  
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 Nová opatření nejsou ve Z1   navrhována. 

b) Vytvářet územní podmínky:  pro ochranu vodního režimu a jakosti zdrojů povrchových a 

podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod;  pro minimalizaci 
zásahů do lesních porostů, zejména na území CHKO, přírodních parků a ve vodohospodářsky 

významných územích,  pro minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na 

konkrétních územních podmínkách území,  pro ochranu a rozvoj druhové a biotopové 
rozmanitosti přírodně hodnotných ekosystémů. Ve Z1 nedochází k záborům kvalitních bonit půd,  

zásahy do lesních porostů nejsou navrhovány, vodní režim chráněn dostatečně. 
c) Chránit plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro 

případné budoucí využití v podmínkách nepříznivého vývoje klimatu a kapacit vodních zdrojů. 
 Z1 neatakuje takovéto plochy. 
 
 

e.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot  
Všechny požadavky spíše konstatující jsou v ÚP i Z1 respektovány. 
 
a) Chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel, 
včetně jejich vnějšího obrazu. 

Řešeno v ÚP.  
b) Při umisťování staveb v okolí památkově chráněných území, areálů a souborů  

respektovat „genius loci“ daného místa, v případě památkově chráněných území se 
podmínka vztahuje na tato území. Řešeno v ÚP.  

c) Chránit vizuální význam místních kulturních a historických dominant, zejména sakrálních 
a ostatních historických staveb v pohledovém obrazu sídel a v krajinných scenériích.  

 Řešeno v ÚP.  
d) Chránit dochované doklady historického utváření krajiny, historické těžby, výroby 
a techniky. Řešeno v ÚP.  

 
e.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot. Identita MPR a nové  

podmínky OKMPR jsou významnými složkami návrhu ÚP, Z1 nemění. 
 

a) Stabilizovat a dále rozvíjet města a obce v rámci polycentrické sídelní struktury 
vytvářením územních podmínek pro rozvoj jejich obytné, pracovní, obslužné a rekreační 
funkce. ÚP Loket dále stabilizuje i ve struktuře osídlení, Z1 nemění. 
 
 b) Zkvalitňovat a dále rozvíjet vybavenost a infrastrukturu lázeňských míst. 
 Loket není lázeňským městem 
c) Respektovat při dostavbě v zastavěných nebo výstavbě v zastavitelných územích 
dosavadní charakter okolní zástavby a kvalitu prostředí.  
 Ve Z1 zohledněno v upravených podmínkách PRZV a plochách s prvky regulačního  

plánu. 
d) Zkvalitňovat a rozvíjet vybavenost rekreačních středisek a sportovně rekreačních areálů 
nadmístního významu, včetně jejich napojení na páteřní sítě dopravní a technické 
infrastruktury. Skutečně nadmístní význam nemá žádná dílčí změna v rámci Z1. 
 
 

F) Stanovení cílových charakteristik krajin 
Společné úkoly pro územní plánování:  

a) Územní plány rozpracují v urbanistické koncepci a v koncepci uspořádání krajiny:  společné 

požadavky dle článku (3),  cílové charakteristiky specifických krajin,  specifické podmínky cílových 
charakteristik specifických krajin. ÚP řeší detailně, ve Z1 podmínky beze změn. 
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b) Na území obcí, které se nacházejí ve dvou nebo více specifických krajinách, budou přiměřeným 
způsobem zohledňovány cílové charakteristiky a specifické podmínky všech dotčených specifických 
krajin. 
Území Lokte je zařazeno do následujících specifických krajin: 

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

   Územní plán Lokte respektuje a neatakuje vlastnosti a hodnoty specifických krajin, je s nimi 
   v souladu. Z1 podmínky dále nemění, nenavrhuje nové zastavitelné plochy.  

 

G) Vymezení veřejně prospěšných staveb 
Požadavek na tyto VPS, VPO, AS: 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY A  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY 

označ. 

VPS 

popis VPS dotčená 
obec 

dotčené 
k.ú. 

poznámka 

D301 Cyklostezka Ohře, úsek Loket, 
Nádražní – Loket, Lužná 

Loket Loket Nemotorová doprava  

E.04 vedení 400kV, TR Vernéřov-TR 
Vítkov (zpřesnění koridoru a 
plochy technické infrastruktury 
mezinárodního významu E2 dle 
PÚR ČR 

  400kV elektro, šíře koridoru 200 m 

 

Pozn.: Koridor zpřesněn a 
odsouhlasen ve Změně č.1 ÚPM 
Loket 

 
Vyhodnocení: Všechny VPS jsou v ÚP Lokte i Z1 respektovány.  

 
H) Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí 

V řešeném území Lokte jsou stanoveny v ZÚR KK požadavky na koordinaci:  

OB12, D301, E04, NC73, NK40, NK46, RC1680, RC1016, C.2 a vymezení ploch protipovodňové 
ochrany 

ÚP Loket a Z1 všechny uvedené požadavky řeší a většinově zařazuje do vymezení VPS a VPO – ve Z1 
nedochází ke změnám VPS. 

Závěr: 

Návrh Z1 je v souladu s dokumentací vydanou krajem, všechny požadované prvky z platných nadřazených 
dokumentací jsou do územního plánu zapracovány nebo jsou zohledněny. 

 

2.3 ŠIRŠÍ VZTAHY  

Město Loket leží v SV okresu Sokolov, cca 8 km východně od Karlových |Varů. Loket sousedí s městy, příp. 
obcemi Karlovy Vary (ORP Karlovy Vary) a Nové Sedlo, Staré Sedlo, Sokolov a Horní Slavkov (ORP Sokolov).  
V systému osídlení má Loket funkci lokálního centra osídlení. 

ÚP Loket ve vztahu k okolním obcím respektuje platnou územně plánovací dokumentaci obcí (podle 
183/2006 Sb.). Byly v ÚP analyzovány návaznosti - plošné a liniové návaznosti na prvky v platných 
dokumentacích sousedních obcí, Z1 nevyvolává potřebu změn. 

  
Potřebná další koordinace k sousedním obcím nad rámec požadavků vyplývajících ze ZÚR KK vyplývající 
ze Z1: 

- Ve Z1 není tato koordinace potřebná 



ODŮVODNĚNÍ  

 
16 

Koordinace v řešeném území Lokte jsou stanoveny v ZÚR KK, požadavky na koordinaci těchto VPS a VPO: 
 veřejně prospěšné stavby: E04 – Z1 respektuje  

veřejně prospěšná opatření: ÚP nenavrhuje žádné části ÚSES  k založení, jsou funkční, proto  
                nebyly zařazeny mezi VPO, Z1 nemění. 

Návrh územního plánu Loket ani Z1 nekoliduje s dokumentacemi okolních sousedních obcí, je s nimi 
v koordinaci.  

 

 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚP 

Z1 a ÚPn Loket takto plní cíle územního plánování dle §18  
 ad(1)   Z1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území  
                         (např. cyklostezky) 
 ad(2)  Z1 nemá vliv na účelné využití a prostorové uspořádání území, nepředpokládají se  

potencionální střety (např. v oblasti zásahů do NATURA – ptačích oblastí nebo 
střetů s ÚSES či kvalitními půdami). Zohledňuje ty soukromé zájmy, které 
nebrání rozvoji společenského a hospodářského potenciálu území (výrobní plochy, 
penziony). 

 ad(3)  Z1  respektuje ochranu veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních  
 právních předpisů (např. CHOPAV, CHKO, Natura 2000 atd.) 

 ad(4)  Z1 chrání a respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně  
urbanistického a architektonického dědictví  

 ad(5)   Z1 chrání krajinu, respektuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území,  
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, Vychází z míry 
využití zastavěného území - rozsah nově vymezených zastavitelných ploch je 
minimální, odpovídá potřebám rozvoje území. Korekce využití v zastavěném území. 

 ad(6) Z1 plní viz kap. 6 podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky  
                    prostorového uspořádání. 

Z1 ÚP Loket takto plní úkoly územního plánování dle §19:  
 ad a)  Z1 respektuje hodnoty a max. plní jejich ochranu 
 ad b) Z1 respektuje koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na  

 hodnoty a podmínky území, na respektování limitů (např. CHOPAV, CHKO).             
 ad c)  Z1 všechny změny konfrontuje se zájmy ochrany přírody, obce i základní  

 hospodárností ve vztahu k technickému vybavení. 
 ad d)  Z1 respektuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání území 

a prostorové uspořádání území  
 ad e) Z1 všechny záměry sleduje optikou ochrany hodnot, nenavrhuje nové zastavitelné  
                    plochy 
 ad f)  Ve Z1 etapizace nebyla stanovena  
 ad g)  Z1 respektuje v ÚP navržené podmínky uspořádání a využívání území, snižuje riziko  

ekologických a přírodních katastrof (bez nové zástavby v Q100) 
 ad h)   Z1 respektuje rozvoj ploch pro podnikání (např. v oblasti Sadová a v Údolí) 
 ad i)    Z1 respektuje obnovu sídel nebo jejich částí v území (např. Nadlesí či části Údolí) 
 ad j)     Z1 nenavrhuje nehospodárné záměry  
 ad k)   Z1  respektuje havarijní plán KK  
 ad l)    Z1  nemusí zapracovávat nutné rekultivační zásahy  
 ad m)  Z1 respektuje ochranu území dle zvláštních předpisů  
 ad n)   Z1  deficity po těžbě nemusí speciálně zahlazovat, místa starých důlních děl leží  

             mimo zastavěná a zastavitelná území, otevírání nových těžeb se nepředpokládá. 
 ad o)   autoři uplatnili znalosti z oborů jak nejlépe, po 35 letech praxe, umějí. 
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Z1 ÚP Loket vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 

 

 

3.2 OCHRANA HODNOT 

3.2.1 HISTORICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY 

Z1 ÚP respektuje níže uvedené hodnoty: 

Rozhodující kulturní hodnoty 

Městská památková rezervace Loket 

Prohlášení historického jádra za památkovou rezervaci bylo provedeno výnosem MK ČSR ze dne 
29.prosince 1979, č.j. 24756/79-VI/I. V tomto výnosu je stanoveno vymezení MPR a jsou stanoveny 
podmínky pro stavební činnost. 

Vymezení městské památkové rezervace (MPR) Loket je zakresleno v grafické části návrhu ÚP Loket.  

 

 

3.2.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 

Z1 ÚP respektuje níže uvedené hodnoty: 

Jako významná stavební dominanta je označena stavba (Hrad Loket), které pozitivně ovlivňuje obraz sídla a 
je uvedena v seznamu kulturních památek. Viz výkres koordinační. 

Jako další hodnotné architektonické prvky v území jsou dále v území označeny další hodnotné objekty nad 
rámec památek - Viz výkres koordinační.:  
  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.  

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
  

3.2.3 URBANISTICKÉ HODNOTY 

Z1 respektuje v ÚP vymezené následující hodnoty: 

   1 urbanisticky mimořádně cenné území:  
     Městská památková rezervace.  
   1 území hodnotné z hlediska identity města OKMPR  
      Krajinná scenerie v rámci optického kontaktu s MPR  
   5 míst významných panoramatických výhledů na město (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 na město (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 

              

3.2.4 PŘÍRODNÍ  HODNOTY 

Z1 ÚP respektuje následující hodnoty: 
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 Charakter krajinného prostředí je vysokou hodnotou města. 

VYHLÁŠENÉ (REGISTROVANÉ) PŘÍRODNÍ HODNOTY: 

CHKO Slavkovský les - Chráněná krajinná oblast (zákon č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
§25).  

Přírodní památka Moučné pytle  (zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §36, §37) 

vyhlášena 1997. Přírodní památka má 50 m široké ochranné pásmo. 

Ochranné pásmo národní přírodní památky Jan Svatoš -  (zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, §36, §37), vyhlášeno 1933. 50m široké ochranné pásmo zasahuje do řešeného území. 

Významné krajinné prvky registrované: 0 

Významné krajinné prvky ze zákona: Les, vodní toky a plochy, údolní nivy. 

Památné stromy: 1 

Území NATURA 2000: 

 V řešeném území vyskytuje dle AOPK: EVL 2768 Nadlesí 
                                          EVL 2760 Kaňon Ohře 

Územní systém ekologické stability (ÚSES): viz kap. 2. 
 

OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY : 
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  
Nejhodnotnější bonity půd 1. a 2. třídy 

    

 

3.3 POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Z1 ÚP Loket respektuje podmínky z ÚP, navíc nenavrhuje nové zastavitelné plochy: 
 Do nezastavěného území umísťuje pouze ty stavby a zařízení, které povoluje §18 stavebního 

zákona, odst. 5, a ještě jejich vymezení v podmínkách využití ploch omezuje – viz kap. 6.1.C 
Návrhu ÚP 

 Navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko stavebních zásahů do 
nezastavěného území, dále vzniku ekologických a přírodních katastrof. 

 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Z1 ÚP Loket byla zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a s vyhláškou č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a následujícími vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

5.1 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Pozn: „zvl. předpis“ (pozn. 4 pod čarou v SZ: zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon; zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny; zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 
a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  

Orgán ochrany přírody – Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém 
stanovisku zn. KK/2737/ZZ/21 ze dne 14.06.2021 nepožadoval v rámci Z1 vyhodnocení vlivů Z1 na životní 
prostředí za předpokladu, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les, vyloučí významný vliv Z1 na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000). Zároveň Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku zn. KK/2815/ZZ/21 ze dne 14.06.2021 vyloučil 
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ležící 
mimo Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální 
pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, ve svém stanovisku č. j. SR/0356/SL/2021-2 ze 
dne 16.06.2021 vyloučila významný vliv Z1 na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000). Z uvedených stanovisek vyplývá, že nebylo nutné 
zpracovat vyhodnocení vlivů Z1 na udržitelný rozvoj území. 
 

5.2 SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Při projednání návrhu Z1 ve veřejném projednání podle § 55b ve spojení s § 52 stavebního zákona uplatnily 
ve stanovené lhůtě svá stanoviska dotčené orgány: 

DOTČENÝ ORGÁN ČÍSLO JEDNACÍ 

ZE DNE 

DATUM 
DORUČENÍ 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, 
Územní odbor Sokolov 

HSKV-3059-2/2021-SO 
20.12.2021 

HSKV-684-3/2022-SO 
18.03.2022 

20.12.2021 

 

18.03.2022 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu 
státní správy IV 

MZP/2021/530/2222 
17.12.2021 

20.12.2021 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy 
a silničního hospodářství 

KK/3466/DS/21 
20.12.2021 

20.12.2021 

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor 
ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, oddělení ochrany územních zájmů 

133720/2022-1322-OÚZ-PHA 
21.04.2022 

21.04.2022 

Obvodní báňský úřad pro území kraje 
Karlovarského 

SBS/00294/2022/OBÚ-08 
04.01.2022 

05.01.2022 

Ministerstvo kultury ČR MK 22738/2022 OPP 
14.04.2022 

19.04.2022 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství 

KK/5938/ZZ/21//KK-5101/22 
17.01.2022 

17.01.2022 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí MUSO/129695/2021/OŽP/JIRY 
14.02.2022 

MUSO/27423/2022/OŽP/JIRY 

14.02.2022 
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26.04.2022 26.04.2022 

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil 
výsledky veřejného projednání včetně stanovisek dotčených orgánů, ve kterých byly uplatněny připomínky 
k návrhu: 

1. Ministerstvo životního prostředí 
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt poddolovaného území – 
Nadlesí 2 č. 382 (viz https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/). 

Vyhodnocení 
Uvedené poddolované území je již zakresleno v Koordinačním výkresu platného ÚP Loket, a proto není 
nutné jej doplnit do Změny č. 1 ÚP Loket. 

2. Ministerstvo obrany 
a) Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do 
grafické části – Koordinačního výkresu. 

b) Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n. t. jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba 
omezena. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do 
grafické části – Koordinačního výkresu. 

c) Zájmové území mikrovlnného spoje (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného 
pásma) – zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání. V tomto zájmovém území mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) lze 
umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do 
grafické části – Koordinačního výkresu. 

d) OP RLP – Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 37 zákona č. 49/1997 sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) – ÚAP - jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce 
a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových 
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána. 
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Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do 
grafické části – Koordinačního výkresu. 

e) Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém 
správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy, 

 výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských 
areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů, 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 

 výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady), 

 umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem, 

 umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, 
které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu, 

 umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci 
leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení 
průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné 
elektrárny a vysílací stanice, 

 veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části 
pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb. 

Vyhodnocení stanoviska:  
Požadavky uvedené ve stanovisku budou zapracovány do návrhu Z1. 

Při projednání Z1 nebyly řešeny rozpory. 
 
 

5.3 ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ V SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY 
 V řešeném území města jsou vymezeny následující limity: 

- koridory RR směrů,  
- zájmové území mikrovlného spoje a  
- ochranné pásmo radiolokačního zařízení  
- včetně podmínek pro umisťování staveb v nich. 

       Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného  
  stanoviska Ministerstva obrany: 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy, 

 výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských 
areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů, 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 

 výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady), 

 umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem, 

 umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, 
které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu, 

 umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci 
leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení 
průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné 
elektrárny a vysílací stanice, 
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 veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany. 
 

 
 

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 
SOULADU S BODY (1-4) UVEDENÝMI VE VYHLÁŠCE 500 V PŘÍLOZE 7, ČÁSTI II. 
BOD B 

Z1 se pořizuje na základě zkráceného postupu, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města Loket při schválení 
pořízení Z1. V souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona se zadání změny nepořizuje a změna se projednává 
pouze ve veřejném projednání. Odůvodnění jednotlivých změn viz kap. 13.4. Odůvodnění. 

 

 

7. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZUR 
(§43, ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Záměry Z1 ÚP Loket nekolidují s dokumentacemi okolních sousedních obcí, jsou s nimi v koordinaci (s těmi, 
které byly vydány podle stavebního zákona), u ostatních lze předpokládat nové řešení - tedy nové plány se 
mohou přizpůsobit platnému ÚP Loket.  

Fakticky však žádné záležitosti nadmístního významu nad rámec ZÚR KK Z1 ÚP Loket nenavrhuje. 

 

 

8. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

K záboru ZPF ani LPF ve Z1 nedochází, není proto vyhodnocení zpracováno. 

 
 

9. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53,ODST.4 SZ 

a) soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem - 
pořizovatel přezkoumal vyhodnocení, které je uvedeno v kapitole 2. odůvodnění Z1 (Vyhodnocení 
souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání 
území z hlediska širších vztahů) i návrh Z1 a s přihlédnutím ke stanoviskům nadřízeného orgánu 
územního plánování podle § 55b odst. 4 stavebního zákona (zn. KK/1112/RR/22 ze dne 16.05.2022) 
a podle § 55b odst. 10 v návaznosti na § 53 odst. 1 stavebního zákona (zn. KK/1113/RR/22 ze dne 
23.05.2022) dospěl k závěru, že návrh Z1 je v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění 
aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 a se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění aktualizace 
č. 1. 

b) soulad s cíli aúkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území - v ÚP Loket je 
vymezeno tzv. pásmo optického kontaktu s MPR (OK MPR), pro které jsou stanoveny zvláštní 
podmínky mající za úkol nevpouštět do území velké infrastrukturní projekty a tlumit extrémy v 
charakteru výstavby. V Z1 je průběh hranice OK MPR upraven tak, že je vedena mimo plochu 
motokrosu (pro OK MPR je stanoveno nepřípustné využití, které by znemožnilo pořádání 
motokrosových závodů).  

Soulad s cíli a úkoly územního plánování obsahuje kapitola 3.1 odůvodnění návrhu ÚP, kapitola 3.2 
odůvodnění se zabývá historickými, kulturními, architektonickými i urbanistickými hodnotami, 
kapitola 3.3 odůvodnění pak požadavky na ochranu nezastavěného území. Po přezkoumání údajů 
v uvedených kapitolách, návrhu Z1 a s přihlédnutím k prvnímu odstavci tohoto bodu pořizovatel 
dospěl k závěru, že návrh Z1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů – návrh Z1 
zpracovala oprávněná osoba – doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, autorizovaný architekt (ČKA 00576). 
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Vyhodnocení souladu Z1 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
obsahuje kapitola 4. odůvodnění. Pořizovatel přezkoumal údaje uvedené v této kapitole i obsah 
návrhu Z1 a jeho projednání a dospěl k závěru, že návrh Z1 je zpracován a byl projednán v souladu 
s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. 
a č. 501/2006 Sb.  

d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – příslušné orgány ochrany 
přírody (Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a Agentura 
ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les), vyloučily významný vliv Z1 na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000), proto nebylo nutné zpracovat 
vyhodnocení vlivů Z1 na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Loket 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů obsahuje kapitola 5. odůvodnění návrhu Z1. Pořizovatel přezkoumal údaje 
uvedené v této kapitole i obsah návrhu Z1 a dospěl k závěru, že návrh Z1 je v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů.Požadavky ze stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do návrhu Z1, popřípadě je 
již splňuje ÚP Loket. Rozpory ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona řešeny nebyly. 

 

 

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČ. VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Orgány ochrany přírody a krajiny - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště 
Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, vyloučily významný vliv Z1 na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000). Není proto zpracováno vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 

 

 

11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50, ODST.5 SZ 

Zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není vyžadováno, proto nebylo vydáno ani 
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.  

 

12. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50, ODST. 5 ZOHLEDNĚNO 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona není vyžadováno (viz předchozí kapitola).  

 

13. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 

13.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hranice zastavěného území je vymezena k 25.10.2021 v souladu s §58 zákona 183/2006 Sb. a vychází ze 
stavu podle katastrální mapy k říjnu 2021. 
 

13.1.1 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 Ve Z1 se základní koncepce ani ochrana a rozvoj hodnot nemění. 
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13.2 ODŮVODNĚNÍ  URBANISTICKÉ  KONCEPCE 

 Ve Z1 se urbanistická koncepce nemění. 

 

13.3 ODŮVODNĚNI  DÍLČÍCH  ZMĚN 

  DZ1 – vypuštění objektu kotviště s označením VD2. Podnět schválený zastupitelstvem města.  
    potřebnost VD2 se nejeví ze strany města nutná, provoz sezónní vodní dopravy po  
    Ohři zabezpečí přístaviště VD1 u nádraží. 
  DZ2 – vypuštění mostku přes Ohři s označením PP1. Podnět schválený zastupitelstvem města.  

Potřebnost lávky pro pěší a cyklisty PP1 se nejeví ze strany města jako nutná ani 
žádoucí, souvisí s utlumením cyklistické dopravy v blízkosti městského amfiteátru 
Loket. Vypuštění souvisí s nutným vypuštěním v ÚP vymezené VPS s označením VD5 
- viz kap. 7.ÚP a vyznačení ve výkresu VPS, dále v kap. 13.6 Odůvodnění Z1. 

  DZ3 – vypuštění cyklistické trasy C4. Podnět schválený zastupitelstvem města.  
    Potřebnost úseku cyklistické stezky s označením C4 se nejeví z pohledu města  
    jako nutná, souvisí s utlumením cyklistické dopravy v blízkosti městského  
    amfiteátru Loket. 
  DZ4 – vypuštění části cyklistické trasy C1 v úseku jižně od ulice Lužná. Podnět schválený  
    zastupitelstvem města.  Potřebnost vybraného úseku cyklistické stezky  
    s označením C1 se nejeví z pohledu města jako potřebná, souvisí s utlumením  
    cyklistické dopravy v blízkosti městského amfiteátru Loket. 
  DZ5 – p.č. 105/1 a 105/4 - zúžit plochu ZS tak, aby na ni nebyl rodinný dům. Jedná se o aktualizaci  
    stavu, kdy stávající objekty na pozemcích připadnou do plochy SV stav na úkor  
    zmenšené plochy ZS stav – lokalita Nadlesí. 

       DZ6 – hranici OK MPR upravit tak, aby neobsahovala motokros. Podnět schválený  
    zastupitelstvem města. Potřebnost vyčlenit motokros z OK MPR je z pohledu města  
    nutná, přestože optický kontakt z MPR s motokrosem zřetelný. 

Další požadavky: součást kapitoly 13.5. 

 

13.4 ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Z1 (podobně jako ÚP) využívá ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb. §3, odst. 4, a v souladu se schválenými 
záměry, specifickými podmínkami a charakterem území dále podrobněji člení plochy s rozdílným využitím 
uvedené v §4 - §19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Odůvodnění změn ve Z1 v 6.1.A v Základních pojmech: 
  Doprovodné stavby – obecně  - oprava zřetelnosti vyjádření výčtu staveb bez změny významu či  
    obsahu definice.  
  Rekreační domek – vyškrtnut zřetelně obdélný půdorys pro obtížnou definici 
 
Odůvodnění změn ve Z1 v 6.1.B, 
  V části Tolerují se c) je upřesněn nepřesný odkaz  u odrážky  max.2m a také u odrážky u stávajících  
    staveb, obojí bez změny významu regulace.  
 
Odůvodnění změn ve Z1 . 6.2. : 
  DZ7 - využití RI- v podmínkách prostorového uspořádání ploch RI došlo ze strany města k potřebě  
    vyjádřit výjimku pro lokalitu „Sad míru“ , kde by došlo k posuzování zastavěnosti  
    při použití jiného vzorce než v jiných lokalitách RI. 
     
    Navržená formulace výjimky pod kartou RI: Pozn.1: V kolonii „Sad míru“ je  
    stanovena maximální souhrnná zastavěná plocha jednoho pozemku 190 m2 při  
    současném plnění max. výšek a min. podílu zeleně 75%. 
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Odůvodnění: rozestavěnost lokality původně pro rodinnou výstavbu byla, 
vzhledem k obtížím příjezdové komunikace a založeným uličním profilům 
změněna v novém ÚP na využití RI. Vybrané řešení je úlevou pro stavebníky 
bez vyřešení dopravního hendikepu. 

 
    Dále byl upřesněn pojem rekreační domek v kap. 6.1.A ve smyslu vypuštění  
     sousloví výrazně obdélný půdorys. Připojen byl požadavek na 80 m2 max.  
     zastavěné plochy stavby hlavní, 60 m2 pro stavbu hlavní náleží chatám.  
    Všechny úpravy – viz Text zápisu změn. 
 
  DZ8 - využití SM - podnět města k zajištění přípustnosti ustupujících podlaží u všech využití SM  
    přihlédnutím k podmínkám v plochách MPR a OK MPR. Podnět je akceptovatelný a  
    promítl se do podmínek prostorového uspořádání v kartě ploch SM – viz Text  
    zápisu změn. 
    Podnět města pro doplnění pozemků, na nichž se rovněž nachází malé vodní  
    elektrárny (tedy p.č.231/, 488/3 a 489/2 v k.ú. Loket). Ve Z1 nově zapracováno do  
    poznámky pod tabulkou SM. 

  DZ9 - využití SV - podnět města směřující k úpravě formulací podmínek prostorového uspořádání,  
    které nemusí být chápány jednoznačně. Ve Z1 formulační korekce bez vlivu na  
    věcný obsah podmínek. 

     Využití VD……….do přípustného využití přidána hasičská zbrojnice. Důvodem požadavek města. 

      Využití DS ………úprava přípustného využití, škrt související u technické infrastruktury. Důvodem  

    požadavek města. 

 

Odůvodnění změn ve Z1, v 6.3. :  

      CHKO – v podmínkách prostorového uspořádání vyškrtnuto zběhlé slovo řádání - překlep 

  DZ10 - PRP vypustit stavební čáry u průchodů zástavbou v lokalitě Nad Hájovnou. Podnět města  
    směřující ke změkčení podmínek stavebních čar pro budoucí výstavbu RD ve vztahu  
    k úzkým průchodům zástavbou mezi parcelami. 
    Korekce je akceptovatelná a byla ve Z1 provedena v grafické části, v textové části v  
     podmínkách PRP Nad Hájovnou. 
 

13.5 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO, ASANACÍ A STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY STÁTU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Ve Z1 byly zrušeny/upraveny tyto VPS, VPO a AS: 
Zrušena VD5 v oblasti dopravy – jedná se o lávku PP1 pro pěší a cyklisty, která byla v návrhu  
  zrušena dle požadavků zastupitelstva města na Změnu 1. 

  

13.6 ODŮVODNĚNÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

VPS a PV k uplatnění předkupního práva nebyly ve Z1 vymezeny. 
 

13.7 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Ve Z1 nejsou navrhována žádná kompenzační opatření. 
 

13.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Z1 nenavrhuje novou územní rezervu.  
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13.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Dohody o parcelaci nebyly ve Z1 navrhovány  

 

13.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Zpracování žádné nové územní studie nebylo ve Z1 navrženo.  

 

13.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Ve Z1 se nové vydání regulačního plánu nad rámec ÚP Loket nevyžaduje. 
 

13.12 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

Z1 nestanovuje podmínky pro etapizaci v zastavitelných plochách. 

 

13.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB 

Z1 respektuje vymezení dle ÚP Loket.  

 

 

14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ 

Při veřejném projednání Z1 nebyly uplatněny námitky. 

 

 

15. VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK 

 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání Z1. Ve stanovené lhůtě pořizovatel obdržel 
vyjádření oprávněného investora - Povodí Ohře, státní podnik: 

OPRÁVNĚNÝ INVESTOR 

 

ČÍSLO JEDNACÍ 
ZE DNE 

DATUM 
DORUČENÍ 

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov POH/61291/2021-2/032100 
13.01.2022 

14.01.2022 

 

Ve vyjádření nebyly uplatněny připomínky k návrhu Změny č. 1 ÚP Loket. Vyjádření obsahovalo 
upozornění, které se týkalo navrženého úseku cyklostezky v ÚP Loket označené C2, se kterou Povodí Ohře 
nesouhlasí. Tento úsek cyklostezky je navržen už v územně plánovací dokumentaci Karlovarského kraje – 
Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje a je vymezen jako veřejně prospěšná stavba s označením 
D301 Cyklostezka Ohře, úsek Loket, Nádražní – Loket, Lužná. Podle § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou 
Zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Proto platný ÚP Loket 
předmětný úsek cyklostezky obsahuje. 

Ostatní připomínky: 
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Usnesením Rady města Loket č. R20/1/2022 ze dne 12.01.2022 byl schválen podnět na zařazení dílčí 
změny do návrhu Změny č. 1 ÚP Loket, spočívající ve změně funkční plochy podle ÚP Loket „VD výroba 
a skladování – drobná a řemeslná výroba“ na plochu „OM občanské vybavení – komerční zařízení malá 
a střední“, popřípadě v doplnění hasičské zbrojnice do přípustného využití plochy „VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba“.  

Vyhodnocení:  

S přihlédnutím k § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění („K naplňování cílů a úkolů územního plánování a s ohledem na rozdílné nároky na 
prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu 
a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2“), bude zařazeno do návrhu 
Z1 doplnění hasičské zbrojnice do přípustného využití plochy „VD výroba a skladování – drobná a řemeslná 
výroba“. 

Sousední obce připomínky k návrhu Z1 neuplatnily. 

 

 

 

16. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část odůvodnění Z1 obsahuje 27 číslovaných stran, nedílnou součástí je příloha č.1: Text  
s vyznačením změn 

Grafická část odůvodnění Z1 obsahuje 1 výkres: 

číslo výkresu název  měřítko 

O1 Koordinační výkres   1:5 000 
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Příloha č.1:  

 
Text s vyznačením změn 

 

 

 
 

 

 


