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ásti e ené zm ny .3: ást 3/1 - se týká pozemk  p. . ást 1059/1, v k.ú. Dolní Rychnov
- plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
- do plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - volný (VL2)

ást 3/2 - se týká pozemk  p. . ást 851/1, v k.ú. Dolní Rychnov
- z plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
- do plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)

ást 3/3 - se týká v ech ploch bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
- v plochách se upravuje procento maximálního zastav ní a
minimálního ozelen ní

V rámci zm ny .3 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni
8.3.2021 - p vodn  stanovené hranice byly upraveny.

V rámci zm ny byla provedena úprava textové ásti - byl e en soulad názv
kapitol s vyhlá kou .500/2006 Sb.

Termín zpracování: únor 2022
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Obec Dolní Rychnov
. j.:        V Dolním Rychnov   dne 

Zm na . 3, kterou se m ní Územní plán Dolní Rychnov
Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , za pou ití § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd j ích p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn  analytických
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní
pozd j ích p edpis

v y d á v á

Zm nu . 3 územního plánu Dolní Rychnov,

kterou se m ní Územní plán Dolní Rychnov takto:

I. Textová ást

1. Vymezení zastav ného území
V kapitole A.1. se první v ta Zastav né území je aktualizováno ke dni 27.3.2019.  nahrazuje v tou Zastav né

území je aktualizováno ke dni 8.3.2021. .

2. Základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Zm nou se nem ní.

3. Urbanistickou koncepci, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní
zelen

V kapitole A.3. se název kapitoly:
 A.3. Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní
zelen

nahrazuje názvem:
A.3. Urbanistická koncepce, v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem

vyu ití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen

4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování, vymezení ploch a
koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich vyu ití
V kapitole A.4. se název kapitoly:
 A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování

nahrazuje názvem:
A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování, vymezení ploch a koridor

pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich vyu ití

5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, ploch zm n
v krajin  a stanovení podmínek pro jejich vyu ití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání lo isek
nerostných surovin a podobn

V kapitole A.5. se název kapitoly:
 A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich
vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed
povodn mi, rekreaci, dobývání lo isek nerostných surovin a podobn

nahrazuje názvem:
A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, ploch zm n v

krajin  a stanovení podmínek pro jejich vyu ití, územního systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání lo isek nerostných surovin
a podobn
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6. Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením p eva ujícího
ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného
vyu ití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín n
p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních
podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich vyu ití)

V kapitole A.6.1.1. se dopl uje do ploch s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách ádek:
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - volný     VL2

V kapitole A.6.1.2. se dopl uje tabulka :
Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - volný (VL2)
zna ka vyu ití poznámka
(VL2) Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad  a

ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej  nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

V kapitole A.6.4. se tabulka:
 Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní  Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BH  50   40   4+p
BI  40   50   2+p
BV  30   60   2+p

SV  40   50   2+p
SM  60   30   4+p
SX  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RZ  10   90   1+p

OV  40   40   2+p
OM  40   40   2+p
OS  70   30   1+p
OH  10   80   1+p
OX  10   0   1+p

VD  60   30   2+p
VZ  30   70   2+p
VL  70   30   3+p
VL1  90   10   3+p
VT  80   20   3+p

DS  100     0   1+p
DZ  100     0   1+p

TI  60   10   2

ZV  10   90   1+p
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nahrazuje tabulkou:
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní  Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BH  50   40   4+p
BI  40   50   2+p
BV  40   50   2+p

SV  40   50   2+p
SM  60   30   4+p
SX  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RZ  10   90   1+p

OV  40   40   2+p
OM  40   40   2+p
OS  70   30   1+p
OH  10   80   1+p
OX  10   0   1+p

VD  60   30   2+p
VZ  30   70   2+p
VL  70   30   3+p
VL1  90   10   3+p
VL2  50   30   3+p
VT  80   20   3+p

DS  100     0   1+p
DZ  100     0   1+p

TI  60   10   2

ZV  10   90   1+p

7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení, staveb a opat ení k
zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit

Zm nou se nem ní.

8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní
právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn  dal ích údaj  podle § 8 katastrálního zákona,

V kapitole A.8. se název kapitoly:
A.8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní

právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn  dal ích údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

nahrazuje názvem:
A.8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní

právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn  dal ích údaj  podle § 8 katastrálního zákona

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Zm nou se nem ní.

10. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  grafické ásti
Po et list           5
Grafická ást zm ny obsahuje vý ezy výkres :

Výkres základního len ní území       M 1:10000
Hlavní výkres         M 1:5000
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Od vodn ní

III. Textová ást od vodn ní Zm ny . 3 územního plánu Dolní Rychnov

1. Postup p i po ízení zm ny územního plánu
Obec Dolní Rychnov má platnou územn  plánovací dokumentaci  Územní plán Dolní Rychnov, který byl
vydán Zastupitelstvem obce Dolní Rychnov dne 06.06.2016 usnesením . 1 a nabyl ú innosti dne 23.06.2016.
Zm na . 1 Územního plánu Dolní Rychnov byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Rychnov dne 11.07.2018
usnesením . 1, formou opat ení obecné povahy a nabyla ú innosti dne 21.08.2018. 3. Zm na . 2 Územního
plánu Dolní Rychnov byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Rychnov dne 31.10.2019 usnesením . 5, formou
opat ení obecné povahy a nabyla ú innosti dne 17.12.2019. 4. Po vydání Zm ny . 2 Územního plánu Dolní
Rychnov bylo vyhotoveno Úplné zn ní Územního plánu Dolní Rychnov po vydání Zm ny . 1 a 2.
Zám r po ídit Zm nu . 3 Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen zm na ÚP ) zkráceným postupem v etn
jejího obsahu schválilo zastupitelstvo obce Dolní Rychnov na svém zasedání dne 25.06.2020 usnesením
. 6/2020. Ur eným zastupitel pro spolupráci s po izovatelem se na základ  rozhodnutí zastupitelstva obce stala

p. Anna Klímová, starostka obce Dolní Rychnov.
Na základ  tohoto usnesení a ádosti o po ízení po izovatel zajistil stanoviska dot ených orgán  v souladu s §
55a odst. 2 písm. d) a e) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ). Z t chto stanovisek vyplynulo, e není pot eba
posouzení koncepce zm ny ÚP z hlediska vliv  na ivotní prost edí. Poté po izovatel p edal pokyny
pro vypracování návrhu zm ny ÚP zpracovateli, kterým je Ing. arch. Miroslav Míka, dopisem .j.
MUSO/109667/2020/OSÚP/JADO ze dne 12.11.2020.
V kv tnu 2021 p edal zpracovatel vypracovaný návrh zm ny ÚP. Po izovatel jej doru il krajskému ú adu a obci
Dolní Rychnov v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona.
Dále po izovatel v souladu s §§ 22 a 55b odst. 2 stavebního zákona oznámil termín a místo konání ve ejného
projednání zm ny ÚP Dolní Rychnov dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému ú adu dopisem
.j. MUSO/52917/2021/OSÚP/JADO ze dne 31.05.2021, ve ejnosti ve ejnou vyhlá kou
.j. MUSO/52891/2021/OSÚP/JADO ze dne 31.05.2021. Toto ve ejné projednání se konalo dne 21.07.2021 na

Obecním ú ad  v Dolním Rychnov . Zárove  po izovatel zajistil zve ejn ní a vystavení návrhu zm ny ÚP
k ve ejnému nahlédnutí na internetové adrese obce Dolní Rychnov a na internetové adrese m sta Sokolov, a to
po celou dobu od oznámení ve ejného projednání a  do 28.07.2021, tj. 7 dní po konání ve ejného projednání.
Ve stejné lh t  bylo umo n no nahlédnutí do návrhu zm ny ÚP na Obecním ú adu Dolní Rychnov
a na M stském ú adu Sokolov.
Po uplynutí lh ty pro podání stanovisek, p ipomínek a námitek, bylo nutné kontaktovat ur eného zastupitele,
kv li po adavk m vyplývajících ze stanoviska Krajského ú adu Karlovarského kraje  odboru ivotního
prost edí a zem d lství, o ochran  zem d lského p dního fondu, ze dne 15.07.2021 pod .j. KK/2550/ZZ/21 a
dohodnout podmínky pro úpravu kapitoly vyhodnocení p epokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
ZPF  ádostí o zm nu stanoviska .j. MUSO/81345/2021/OSÚP/JADO ze dne 11.08.2021.  Tato kapitola
musela být upravena. Souhlas se za azením ploch do Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov byl Krajským ú adem
zaslán dne 03.11.2021 pod .j. KK/5162/ZZ/21/KK-83684/21. Dále bylo nutné dohodnout podmínky o
p ehodnocení stanoviska orgán státní správy les  ádostí o zm nu stanoviska
.j. MUSO/81347/2021/OSÚP/JADO ze dne 12.08.2021. ádosti bylo vyhov no souhlasným stanoviskem ze

dne 23.08.2021 .j. MUSO/82910/2021/O P/JAMU.
Dne 03. 12. 2021 po izovatel po ádal o vydání stanoviska v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský
ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje jako nad ízený správní orgán územního plánování vydal
souhlasné stanovisko pod .j. KK/2620/RR/21 dne 21.12.2021.
Dne 07.01.2022 pod .j. MUSO/2387/2022/OSÚP/PESO po izovatel zaslal v souladu s § 55b odst. 7 stavebního
zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu zm ny ÚP Dolní
Rychnov v em dot ených orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu k uplatn ní stanovisek.
V echna uplatn ná stanoviska byla souhlasná.

Dále po izovatel s ur eným zastupitelem p ezkoumal soulad návrhu dle § 55b odst. 7 a  10 odkazující na § 53
odst. 4 a 5 stavebního zákona.

Po uplynutí zákonné lh ty po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání,
které nevy adovaly opakované ve ejné projednání a vypracoval pokyny pro úpravu návrhu zm ny ÚP pro ú ely
p ed jeho vydáním v zastupitelstvu obce, které p edal zpracovateli dne 08.02.2022 pod
.j. MUSO/13545/2022/OSÚP/PESO.



Strana 7 (celkem 37)

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací vydanou
krajem

· Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací . 1, 2, 3, 4 a 5
(poslední aktualizace  .4 byla schválená dne 12.07.2021 a nabyla ú innosti dne 01.09. 2021). Zm nou
e ená území respektuje kritéria, podmínky a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje eské

republiky. Jednotlivé díl í úpravy neovliv ují vý e uvedený dokument.
· Pro e enou zm nu nevyplývají z Politiky územního rozvoje ádné po adavky. Zm na nemá vliv a nadále

chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn   urbanistického, architektonického a
archeologického d dictví. Zm na zachovává ráz jedine né urbanistické struktury území,  struktury osídlení
a jedine né kulturní krajiny. Zm na respektuje podmínky ochrany p írody, ZPF, nezasahuje ÚSES. Zm na
zachovává sídelní strukturu území. Zm na nenavrhuje ádnou novou rozvojovou plochu.

· e ené území le í v Rozvojové oblasti Karlovy Vary OB12 vymezené PÚR R.
· e ené území le í ve Specifické oblasti SOB9 vymezené PÚR R, ve které se projevuje aktuální problém

ohro ení území suchem.
V rámci územn  plánovací innosti je v této oblasti úkolem:

vytvá et územní podmínky pro podporu p irozeného vodního re imu v krajin  a zvy ování jejích
reten ních a akumula ních vlastností, zejm. vytvá ením územních podmínek pro vznik a zachování
odolné stabilní vyvá ené pestré a lenité krajiny, tj. krajiny s vhodným pom rem ploch les , mezí, luk,
vodních ploch a vodních tok  (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sít  (s
doprovodnou zelení), a orné p dy (zejm. velké plochy orné p dy roz len né mezemi, cestní sítí,
vsakovacími travními pruhy)
vytvá et územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních tok  a niv a pro obnovu ostatních
vodních prvk  v krajin
vytvá et územní podmínky pro hospoda ení se srá kovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát
na dostatek ploch sídelní zelen  a vodních ploch ur ených pro zadr ování a zasakování vody
vytvá et územní podmínky pro zvy ování odolnosti p dy v i v trné a vodní erozi, zejm. zatravn ním a
zakládáním a udr ováním dal ích protierozních prvk , nap . v trolam , mezí, zasakovacích pás  a
p íkop
vytvá et územní podmínky pro rozvoj a údr bu vodohospodá ské infrastruktury, pro zabezpe ení
po adavk  na dodávky vody v období nep íznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu
k zaji t ní dodávek vody z oblastí s p ízniv j í vodohospodá skou situací a s ohledem na místní
podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdroj  vody

· Zm na územního plánu respektuje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  (dále jen ZÚR KK ).
Tato územn  plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010 zastupitelstvem Karlovarského kraje
usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010. Jednotlivé díl í úpravy neovliv ují vý e
uvedený dokument. Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí  regionální technické a dopravní
infrastruktury a krajinné vazby, ani limity vyu ití území nadmístního významu, v etn  vymezení
regionálních a nadregionálních územních systém  ekologické stability.

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

· Zm na .3 ÚP Dolní Rychnov respektuje ve ejn  prosp né stavby ze ZÚR KK.
· Zm na .3 ÚP Dolní Rychnov ani její díl í ásti nemají vliv na podmínky pro rozhodování o zm nách

v území v rozvojové oblasti nadregionálního významu OB12 Karlovy Vary.
· Zm na .3 ÚP Dolní Rychnov ani její díl í ásti nemají vliv na pr myslovou zónu Dolní Rychnov 

Silvestr ( 5 )
· Dle Aktualizace . 1 ZÚR KK se území Dolního Rychnova nachází ve vlastní krajin  Sokolovská pánev

(B.3) a Slavkovský les - sever (C.3).
· Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí  regionální technické a dopravní infrastruktury, krajinné

vazby ani limity vyu ití území nadmístního významu v etn  vymezení regionálních a nadregionálních
územních systém  ekologické stability.

· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .

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

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území a po adavky na ochranu nezastav ného území

· Zm na není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného území.
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4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
· Zm na .3 Územního plánu Dolní Rychnov je zpracována v souladu s po adavky stavebního zákona a jeho

provád cích právních p edpis .

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

· Zm na . 3 ÚP Dolní Rychnov byla zpracována v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis
a se stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis .

· V dosavadním pr b hu po izování návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov nebyl e en ádný rozpor mezi
po izovatelem a dot enými orgány, ani mezi dot enými orgány navzájem.

· Oblasti, kde dot ené orgány z hlediska své p sobnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Zm ny
. 3 Územního plánu Dolní Rychnov, byly prov eny a bylo shledáno, e ve ejné zájmy, které tyto dot ené

orgány hájí, jsou v návrhu Zm ny . 3 ÚP respektovány a zohledn ny.

Stanoviska dot ených orgán  k  návrhu zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov dle § 55b odst. 2 SZ

Státní pozemkový ú ad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  i kov
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary

.j. SPU 270109/2021/129/Kal ze dne 26.07.2021

Stanovisko k Návrhu zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary, jako v cn  a
místn  p íslu ný správní ú ad podle zákona . 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu a o zm n  n kterých
souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
ú adech a o zm n  zákona . 229/1991 Sb., o úprav  vlastnických vztah  k p d  a jinému zem d lskému majetku,
ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon . 139/2002 Sb. ) a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis , posoudil ve ve ejném projednání návrh Zm ny . 3
Územního plánu Dolní Rychnov.
Po zhodnocení souladu p edlo eného návrhu s po adavky zákona . 139/2002 Sb. vydává Státní pozemkový ú ad ve
smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích
p edpis , toto stanovisko: Státní pozemkový ú ad ve ve ejném projednání s návrhem Zm ny . 3 Územního plánu
Dolní Rychnov souhlasí.
Od vodn ní:
V katastrálním území m sta Dolní Rychnov v sou asné dob  neprobíhají pozemkové úpravy.

Státní pozemkový ú ad, odd lení správy vodohospodá ských d l z titulu vlastníka technické infrastruktury
(staveb k vodohospodá ským melioracím) sd luje, e v zájmovém území územního plánu dle zadání Návrhu zm ny
. 3 Územního plánu Dolní Rychnov obce Dolní Rychnov (k.ú. Dolní Rychnov) se nenachází stavby vodního

díla  hlavní odvod ovací za ízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v p íslu nosti hospoda it Státního pozemkového
ú adu (SPÚ) a proto nemá k p edlo enému materiálu p ipomínky.
Dle nám dostupných podklad  se v zájmovém území nenachází ani stavby vodního díla  podrobné odvod ovací
za ízení (POZ)  drená ní sí , které jsou v ak p íslu enstvím jednotlivých pozemk . Údaje o investicích do p dy za
ú elem zlep ení p dní úrodnosti jsou neaktualizovanými historickými daty, která po ídila Zem d lská
vodohospodá ská správa digitalizací analogových map 1: 10 000. Vzhledem k tomu, e neexistuje evidence
meliorací (odvodn ní a závlah) a jejich následných zm n (zru ení, roz í ení) od doby po ízení t chto dat (zákresy do
map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace prob hla p ibli n  v letech 2003-2007), nemusí proto tato
data odpovídat skute nému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou zobrazeny v LPIS ve vrstv
LPIS/Nitrátová sm rnice/Ulo ení hnojiv-detail/Meliorace a také na Portálu farmá e
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ .

Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, odd lení správy majetku, který je
p íslu ný hospoda it s nemovitostmi ve vlastnictví eské republiky zapsanými na LV 10002, dle zákona . 503 2012
Sb., v platném zn ní, nemá k Návrhu zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov ádné podn ty a p ipomínky.
Ing. árka Václavíková
editelka Krajského pozemkového ú adu

pro Karlovarský kraj

Ø Souhlasné stanovisko bez p ipomínek.
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Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov
Petra Chel ického 1560, 356 01 Sokolov

.j.:  HSKV  1256-2/2021-SO ze dne 08. ervna 2021
Stanovisko dot eného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
Vy izuje za HZS: mjr. Ing. Zden k Koco, tel.: 950381152 fax:: 950381102, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz
Název dokumentace: Návrh zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov  ve ejné projednání
Místo: Obec Dolní Rychnov
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov
Druh dokumentace: Návrh zm ny územního plánu obce
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona . 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , ve smyslu § 50
odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis , posoudil
p edlo ený Návrh ÚP Dolní Rychnov po izovatele M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování
ze dne 31. kv tna 2021, .j.: MUSO/52917/2021/OSÚP/JADO zpracovaný Ing. arch. Miroslav Míka, Franze Kafky
835, 353 01 Mariánské Lázn  a k vý e uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.
Od vodn ní:

HZS Karlovarského kraje posouzením p edlo eného Návrhu zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov, dosp l k záv ru, e
p edlo ená územn  plánovací dokumentace není v rozporu s po adavky § 20 vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav
a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.
plk. Mgr. Martin Mula
editel Územního odboru Sokolov

v. z. mjr. Ing. Zden k Koco

Ø Souhlasné stanovisko.

Ministerstvo obrany R
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Odbor ochrany územních zájm  a státního odborného dozoru
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

.j. 125465/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 19. 07. 2021
Stanovisko k územn  plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Návrh zm ny . 3 územního plánu Dolní Rychnov  ve ejné projednání
K .j. MUSO/52917/2021/OSÚP/JADO
Odbor ochrany územních zájm  a státního odborného dozoru, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona . 222/1999 Sb., o zaji ování obrany eské republiky, ve
zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o zaji ování obrany R ) a zmocn ním v § 175 odst. 1 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen
stavební zákon ), jako v cn  a místn  p íslu né ve smyslu zákona o zaji ování obrany R, a v souladu

s Rozkazem ministra obrany . 39/2011  Zabezpe ení výkonu p sobnosti MO ve v cech územního plánování a
stavebního ádu, v platném zn ní, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona

stanovisko,
jeho  obsah je závazný pro opat ení obecné povahy dle stavebního zákona.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování ní e uvedených druh
staveb podle ustanovení § 175 zákona . 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit ní e uvedené stavby jen na základ  stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. t ídy
- výstavba a rekonstrukce elezni ních tratí a jejich objekt
- výstavba a rekonstrukce leti  v ech druh , v etn  za ízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba v trných elektráren
- výstavba radioelektronických za ízení (radiové, radioloka ní, radionaviga ní, telemetrická) v etn

anténních systém  a op rných konstrukcí (nap . základnové stanice .)
- výstavba objekt  a za ízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádr í (p ehrady, rybníky)
- výstavba objekt  tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny)

Ministerstvo obrany po aduje respektovat vý e uvedené vymezené území a zapracovat je do textové ásti
návrhu územního plánu do Od vodn ní, kapitoly Zvlá tní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické ásti pod
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legendu koordina ního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druh  staveb .

Od vodn ní:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocn ním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zaji ování obrany R a
zmocn ním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdr ení oznámení po izovatele územn  plánovací
dokumentace (dále jen ÚPD ) vyhodnocení vý e uvedeného návrhu z pozice dot eného orgánu.
Ministerstvo obrany ádá po izovatele o vypo ádání uplatn né p ipomínky ve smyslu dopracování
vymezených území Ministerstva obrany do p íslu ných ástí ÚPD. Jedná se o deklaraci stávajících
strategicky d le itých limit  v území v ásti Od vodn ní, která je uplatn na ve ve ejném zájmu na zaji t ní
obrany a bezpe nosti státu a neovliv uje urbanistickou koncepci p edlo ené ÚPD obce.
K navr eným díl ím zm nám zm ny . 3územního plánu Dolní Rychnov nemáme p ipomínek, navrhované funk ní
vyu ití díl ích zm n nenaru í ve ejný zájem na zaji t ní obrany a bezpe nosti státu.

Kontaktní osoba: Dana Horská-telefon  973215 959
Dana HORSKÁ
Vrchní referent
Odd lení ochrany územních zájm

Ø P ipomínka bude zapracována, dle po adavku.

Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov

.j. SBS/24042/2021/OBÚ-08 ze dne 10. 06. 2021
Stanovisko k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 31. 05. 2021 Va e oznámení o konání vý e
uvedeného jednání dne 21. 07. 2021. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství,
ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen horní zákon ), uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí, Ministerstvo
pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady stanoviska k územním plán m a k regula ním plán m z hlediska
ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn  plánovací dokumentace
povinni p i územn  plánovací innosti vycházet z podklad  o zji t ných a p edpokládaných výhradních lo iskách
poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom postupují podle zvlá tních p edpis  a
jsou povinni navrhovat e ení, která jsou z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem
chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského, jako dot ený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 horního
zákona, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (dále jen stavební zákon ),

souhlasné stanovisko
k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov

dle § 52 a § 55b stavebního zákona.

Od vodn ní:
Obvodní bá ský ú ad jako dot ený orgán p i po ízení zm ny územního plánu vyhodnotil p edlo ený návrh Zm ny
. 3 Územního plánu Dolní Rychnov ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z hlediska ochrany a vyu ití

nerostného bohatství. V t ina správního území obce le í v plo e chrán ného lo iskového území hn dého uhlí Tisová
I, ale t ba lo iska ji  byla ukon ena. Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského na základ  tohoto
vyhodnocení s p edlo eným návrhem souhlasí.
Ing. Ji í Ma ek
p edseda ú adu

Ø Souhlasné stanovisko.

Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1

.j. MPO 497283/2021 ze dne 20. 07. 2021
V c: Návrh zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov  ve ejné projednání
ZÁVAZNÁ ÁST
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství,  ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 zákona . 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní
pozd j ích p edpis , a podle ustanovení § 52 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vydáváme k  návrhu zm ny územního plánu Dolní Rychnov
následující stanovisko: Neuplat ujeme p ipomínky a s projednaným návrhem územního plánu souhlasíme.
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OD VODN NÍ
Návrh územního plánu respektuje chrán né lo iskové území Tisová I stanovené pro výhradní lo isko hn dého uhlí a
lokality zm ny nezasahují do plochy výhradního lo iska hn dého uhlí Tisová u Sokolova  Silvestr.
Ing. Zby ek Sochor, Ph.D.
editel odboru hornictví

Ø Souhlasné stanovisko, bez p ipomínek.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn. KK/2550/ZZ/21 ze dne 15. 07. 2021
DOLNÍ RYCHNOV - návrh zm ny . 3 územního plánu  stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 31. 05. 2021 Oznámení o
ve ejném projednání návrhu zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov s jeho odborným výkladem a k tomuto
vydává následující stanovisko:

Ochrana p írody a krajiny (Ing. Bene ová M./426)
Bez p ipomínek.

Ø Bez p ipomínek.

Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Ing. Bene ová M./426)
K návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov pro ve ejné projednání nemáme p ipomínky.
K po ízení návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov vydal Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
ivotního prost edí a zem d lství jako p íslu ný orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování

vliv  na ivotní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na ivotní prost edí),
ve zn ní pozd j ích p edpis , stanovisko zn. KK/4684/ZZ/20 ze dne 15. 10. 2020 s tím, e nemá z hlediska
posuzování vliv  na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv  Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního e ení. Toto stanovisko z stává nadále v platnosti.

Ø Bez p ipomínek.

Zákon . 224/2015Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.

Ø Bez p ipomínek.

Ochrana lesního p dního fondu a státní správa lesního hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Z p edlo eného návrhu zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov nevyplývají ádná dot ení pozemk  ur ených
k pln ní funkcí lesa (dále jen PUPFL ) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995 Sb., o
lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dokumentace neumis uje
rekrea ní ani sportovní stavby na PUPFL).
Bez p ipomínek.

Ø Bez p ipomínek.

Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Vav íková/494)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní
pozd j ích p edpis , k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov Krajský ú ad Karlovarského kraje,
odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad ) obdr el oznámení .j.
MUSO/52917/2021/OSÚP/JADO ze dne 31.05.2021 M stského ú adu Sokolov - Odbor stavební a územního
plánování (dále jen M Ú Sokolov ) o termínu a míst  konání ve ejného projednání návrhu Zm ny . 3 Územního
plánu Dolní Rychnov (dále jen ÚP Dolní Rychnov ) s výzvou pro uplatn ní stanoviska ve lh t  7 dn  ode dne
ve ejného projednání, které se koná dne 21.07.2021. Po izovatel M Ú Sokolov po izuje zm nu podle § 55b zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon).

Dokumentaci k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov, zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt,
Franze Kafky 835, 353 01 Mariánské Lázn , I O: 10 33 70 75, . autorizace KA: 1929, datum zpracování - b ezen
2021.

Dokumentace obsahuje tyto údaje:
Textová ást  OD VODN NÍ  kapitola 14:

Lokalita 56 - zábor celkem 1,99 ha je vyu it pro rozvoj ploch výroby a skladování  lehký pr mysl - volný,
zábor orné p dy = 1,99 ha ve IV. t íd  ochrany - je sou ástí platného územního plánu, jedná se o plochu v
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platném zastavitelném území, které bezprost edn  navazuje na sou asn  zastav né území (p ístupovou
komunikaci). V platném územním plánu byla tato plocha ur ena pro plochy smí ené obytné ( ást lokality 17').
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy. Na území navrhované zm ny nejsou objekty
zem d lské prvovýroby. V území e eném zm nou nejsou stanoveny dobývací prostory. V zájmovém území je
evidováno chrán né lo iskové území (CHLÚ). Chrán ná lo isková území: 08170000, Tisová I., surovina - uhlí
hn dé, stopové a vzácné prvky. Navrhovaný zábor ZPF zasahující do chrán ného lo iskového území je celkem
1,99 ha. Ve výkresové ásti zm ny . 3 jsou hranice zastav ného území aktualizovány ke dni 8. 3. 2021.
V celém správním území obce byly p vodn  stanovené hranice upraveny dle aktuálního stavu.
Do zastav ného území byly nov  zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (p ípadn  jednozna n  k objektu
pat í). Jedná se o území: zastavitelná plocha Z3/2 - p.p. . 968/27 (v etn  st.p. 968/37) (okolí RD) - jsou
za azeny do zastav ného území - viz. grafická ást. V míst  navrhované zm ny . 3/1 ÚP se nachází IV. t ída
ochrany ZPF. Navrhovaná plocha zm ny je e ena v t íd  ochrany, která je vyu itelná i pro výstavbu. e ené
území je z hlediska ZPF ji  e eno (vyhodnoceno) v platném územním plánu. Do IV. t ídy ochrany zem d lské
p dy jsou sdru eny p dy s p evá n  podpr m rnou produk ní schopností v rámci p íslu ných klimatických
region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i pro výstavbu.
V míst navrhované zm ny . 3/2 jsou pozemky za azeny do ostatních ploch.
Na základ  rozboru zm ny je mo né konstatovat, e p vodní rozsah záboru ZPF schválený v platném územním
plánu se neroz i uje.
Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem d lského p dního fondu.
Byla p edlo ena grafická ást s názvem Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu v m ítku 1:5000 .
Tabulka (str. 9) týkající se pozemk  nále ejících do zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF ) je sou ástí
textové ásti.

Krajský ú ad jako orgán státní správy na úseku ochrany zem d lského p dního fondu (dále i ZPF ) p íslu ný dle §
13 odst. 1 písm. b) zákona . 334/1992 Sb., o ochran  ZPF, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon )
posoudil návrh Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov z p edm tné dokumentace podle zákona a s ohledem na postup k
zaji t ní ochrany ZPF p i zpracování územn  plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky . 271/2019 Sb., o
stanovení postup  k zaji t ní ochrany ZPF (dále jen vyhlá ka ). Rovn  bylo p ihlédnuto ve vzájemných
souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 . j. OOLP/1067/96 k odnímání
p dy ze ZPF podle zákona, Metodickému doporu ení z ervence 2011 k Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond v územním plánu  ve v stníku M P . 8-9/zá í 2011.

Z dopisu orgánu ochrany ZPF ni ího stupn  - M Ú Sokolov, odbor ivotního prost edí,
.j. MUSO/54218/2021/O P/OLBR ze dne 21.06.2021 vyplývá, e s návrhem p edm tné Zm ny lze souhlasit,

vzhledem k tomu, e se nejedná o návrh roz í ení záboru ZPF, ale p edm tná lokalita je v platném územním plánu
ji  vyhodnocena a zábor se týká p dy se IV. t ídou ochrany.

V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona, uplat uje krajský ú ad k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov,
podle § 5 odst. 2 zákona, následující stanovisko:
A) Lokalita ozna ená . 3/1 (a také . 56) je v sou asnosti v územním plánu ozna ena jako plocha pro funk ní

vyu ití smí ené obytné venkovské (Z1). Nyní se navrhuje pro plochu . 56 funk ní vyu ití výroby a skladování 
lehký pr mysl  volný a jedná se o 1,99 ha zem d lské p dy za azené do IV. t ídy ochrany. K této lokalit
krajský ú ad konstatuje, e postrádá zd vodn ní, pro  je navrhované e ení z hlediska ochrany ZPF a ostatních
zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í (viz § 5 odst. 1 zákona) a e se jedná o nezbytný p ípad,
co  je neexistence ploch uvedených v § 4 odst. 1 zákona. Nelze akceptovat po adavek na zábor zem d lské
p dy, jeho  d vodem je pouze zm na funk ního vyu ití . Po izovatelé územn  plánovací dokumentace jsou
povinni ídit se zásadami podle § 4 zákona, tj. pro nezem d lské ú ely je nutno pou ít p edev ím
nezem d lskou p du a podle § 5 zákona a § 5 vyhlá ky navrhnout a zd vodnit takové e ení, které je z hlediska
ochrany ZPF nejvýhodn j í. Zd vodn ní navr eného e ení musí obsahovat dodr ení zásad plo né ochrany ZPF
stanovených v § 4 zákona. Krajský ú ad tedy po aduje p edlo it zd vodn ní, pro  je nezbytné roz i ovat
výrobu, skladování a lehký pr mysl zrovna na zem d lskou p du a pro  tyto aktivity nelze realizovat na jiných
pozemcích (zejména na t ch, které nespadají pod ochranu ZPF).
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B) Dále je nutné dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) vyhlá ky je t eba doplnit informaci o existenci staveb k
ochran  pozemk  p ed erozní inností vody, v rozsahu územn  analytických pozemk .

C) V tabulce  zábor ZPF celkem je nesprávn  proveden sou et, kdy jsou s ítány vým ry 0,09 ha +1,99 ha = 1,99
ha, co  je chybný výpo et. Krajský ú ad po aduje provést opravu.

S ohledem na uvedené skute nosti nelze p edm tnou Zm nu . 3 ÚP Dolní Rychnov posoudit ve smyslu § 7
vyhlá ky a vydat souhlasné stanovisko s vyu itím zem d lské p dy pro nezem d lské ú ely, tj. souhlasit se
za azením plochy 3/1 do ÚP Dolní Rychnov podle § 5 odst. 2 zákona.

K lokalit  3/2 není námitek, nebo  není dot en ZPF  lokalita p edstavuje zm nu funk ního vyu ití z plochy
dopravní infrastruktury na plochu bydlení (0,5568 ha, p.p. . 851/1 v k.ú. Dolní Rychnov  neplodná p da, ostatní
plocha).

Ø Po adavky pod písmeny A) a B) byly do návrhu zm ny ÚP dopln ny a byly opraveny údaje zmín né pod
písmenem C).

Ø Na základ  dopln ní a opravy návrhu zm ny ÚP bylo po ádáno o nové stanovisko, které je vyhodnoceno
ní e (viz stanovisko zn. KK/5162/ZZ/21 ze dne 03. 11. 2021 - souhlasné)

Geologie a hornictví ( Ing. Ra ka/217)
V p ípad , e se stavba nachází v chrán ném lo iskovém území (CHLÚ), m e dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona
. 44/1988 Sb., o ochran  a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis rozhodnutí o

umíst ní staveb a za ízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat p íslu ný orgán podle zvlá tních p edpis  jen na
základ  závazného stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti, vydaného po projednání s obvodním bá ským
ú adem, který navrhne podmínky pro umíst ní, pop ípad  provedení stavby nebo za ízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona adatel o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení v CHLÚ, které
nesouvisí s dobýváním, dolo í ádost tímto závazným stanoviskem.
Podle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn  plánovací
dokumentace povinni p i územn  plánovací innosti vycházet z podklad  o zji t ných a p edpokládaných
výhradních lo iskách poskytovaných jim ministerstvem ivotního prost edí eské republiky, p itom postupují podle
zvlá tních p edpis  a jsou povinni navrhovat e ení, které je z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství
a dal ích zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn j í.
Podrobnosti k e ené problematice lo isek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostor  jsou uvedeny na
internetových stránkách eské geologické slu by ( GS) na adrese mapového serveru
http://www.geology.cz/extranet/mapy/-online/mapserver, na odkazu Nerostné suroviny  Surovinový
informa ní systém . Informace o poddolovaných územích jsou na odkazu Poddolování a d lní díla D lní díla a
poddolovaná území . Na mapovém serveru GS jsou i dal í pr b n  aktualizovaná data a podklady.

Ø Po izovatel bere na v domí.

Odpadové hospodá ství (Bc. Mrázová/720)
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona . 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k územním plán m a
regula ním plán m z hlediska odpadového hospodá ství obecní ú ad obce s roz í enou p sobností, v tomto p ípad
M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.

Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.

Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.

Ø Bez p ipomínek.

Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
P íslu ným vodoprávním ú adem k uplatn ní stanoviska k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov pro
ve ejné projednání je v souladu s ustanovením § 106 vodního zákona M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní
prost edí.
Z hlediska vodního hospodá ství pouze sd lujeme, e plochy navrhované zm ny se nenacházejí ve stanovených
záplavových územích ani v ochranných pásmech vodních zdroj . Dle studie Riziková území p i extrémních
p ívalových srá kách  viz http://webmap.krkarlovarsky.cz/rizikovauzemi/# se na posuzovaném pozemku p. . 851/1
v k. ú. Dolní Rychnov nachází p ispívající plocha. Plochy pro bydlení se nacházejí v dosahu vodohospodá ské
infrastruktury evidované v Plánu rozvoje vodovod  a kanalizací Karlovarského kraje.

Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství
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Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn. KK/5162/ZZ/21 ze dne 03. 11. 2021
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní
pozd j ích p edpis , k upravenému návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov

Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství (dále jen krajský ú ad ) obdr el ádost
o stanovisko k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen ÚP Dolní Rychnov ) od M stského
ú adu Sokolov, Odboru územního plánování, (dále jen M Ú Sokolov ) . j. MUSO/81345/2021/OSÚP/JADO, ze
dne 11.08.2021. Dokumentaci k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov, zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka CSc.,
I O: 10337075, datum zpracování - b ezen 2021 (p epracováno a odesláno e-mailem krajskému ú adu v íjnu
2021). Úprava textové ásti, kapitola . 14 - Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa p edm tné zm ny byla po izovatelem provedena
na základ  výzvy zdej ího orgánu ochrany zem d lského p dního fondu (dále jen ZPF ), . j. KK/2550/ZZ/21; ev.
. KK-53753/21 ze dne 15.07.2021.

Krajský ú ad jako orgán státní správy na úseku ochrany ZPF p íslu ný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona . 334/1992
Sb., o ochran  ZPF, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon ) posoudil upravenou Zm nu . 3 ÚP Dolní
Rychnov z p edm tné dokumentace podle zákona a podle vyhlá ky . 271/2019 (dále jen vyhlá ka ). Rovn  bylo
p ihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a p dy M P ze dne 01.10.1996 . j.
OOLP/1067/96 k odnímání p dy ze ZPF podle zákona (dále jen metodický pokyn ).

Z dopisu orgánu ochrany ZPF ni ího stupn  - M Ú Sokolov, Odboru ivotního prost edí a zem d lství, . j.
MUSO/54218/2021/O P/OLBR ze dne 21.06.2021 vyplývá, e k návrhu p edm tné zm ny neuplat uje ádné
po adavky.

V souladu s § 17a písm. a) zákona, uplat uje krajský ú ad k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov, podle § 5 odst.
2 zákona, následující stanovisko:

P vodní zábor navrhovaných zm n byl odsouhlasen u obou p edm tných lokalit pro funk ní vyu ití Smí ené obytné
 venkovské (SV). Na základ  výzvy krajského ú adu . j. KK/2550/ZZ/21 ze dne 15.07.2021 po izovatel doplnil
ádost o zd vodn ní navrhovaného e ení záboru lokality . 56 a o informaci existenci staveb k ochran  pozemk
p ed erozní inností vody dle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlá ky. A zárove  opravil matematické nep esnosti v tabulkové
ásti, konkrétn  sou tu navrhovaných zábor . Dne 11.08.2021 krajský ú ad obdr el druhou ádost o stanovisko
. j. MUSO/81345/2021/OSÚP/JADO ze dne 12.08.2021 od M Ú Sokolov, av ak od vodn ní navrhovaných zábor

nebylo zapracováno do územn  plánovací dokumentace ÚP Dolní Rychnov. Dne 12.10.2021 krajský ú ad obdr el
prost ednictvím e-mailu dopln ní od vodn ní územn  plánovací
dokumentace ÚP Dolní Rychnov.

Dokumentace obsahuje tyto údaje (Textová ást  str. 8-11, kapitola 14)
P edm tem Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov je lokalita . 56, o rozloze 1,99 ha pro funk ní vyu ití Plochy výroby a
skladování  lehký pr mysl  volný (VL2). Plocha se nachází v katastrálním území Dolní Rychnov, p ímo navazuje
na zastav né území a je navr ena na zem d lských pozemcích se IV. t ídou ochrany (BPEJ 55211).

Dal ím p edm tem zm ny je lokalita . 17 o rozloze 0,09 ha pro funk ní vyu ití Plochy smí ené obytné (SV).
Plocha se nachází v katastrálním území Dolní Rychnov, p ímo navazuje na zastav né území a je navr ena na
zem d lských pozemcích se IV. t ídou ochrany (BPEJ 55211).

Vlastní zám r je od vodn n takto:

Lokalita 56 (zábor celkem 1,99 ha) je vyu ita pro rozvoj ploch výroby a skladování - lehký pr mysl - volný, zábor
orné p dy = 1,99 ha ve IV. t íd  ochrany - je sou ástí platného územního plánu, jedná se o plochu v platném
zastavitelném území, které bezprost edn  navazuje na sou asn  zastav né území (p ístupovou komunikaci).
· Jedná se o zem d lskou p du mén  kvalitní za azenou do IV. t ídy ochrany s p evá n  podpr m rnou

produk ní schopností v rámci p íslu ných klimatických region  s jen omezenou ochranou, vyu itelnou pro
výstavbu.

· Zábor této zem d lské p dy byl ji  odsouhlasen pro vyu ití smí ené obytné - venkovské (SV). Nejedná se tedy o
novou rozvojovou plochu. Jedná se o zastavitelnou plochu dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochran  ZPF.

· Plocha p ímo navazuje na zastav né území.
· Plocha se nachází v míst  s v t í koncentrací pr myslových areál , proto se z urbanistického hlediska více

slu uje se stávajícími funkcemi v území.
· Investorem je spole nost, která má v sousedním pr myslovém areálu sv j provoz výroby textilních

kompenzátor , technických textilií a izolací, který hodlá roz í it. Stávající a nový plánovaný provoz na
navrhované plo e zm ny . 3/1 tak eliminuje nové po adavky na dopravní zatí ení území obce Dolní Rychnov a
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zhor ení ivotního prost edí lokality proti e ení umíst ní provozu ve vzdálen j ím míst . Pro spole nost to
p edstavuje ni í transak ní náklady a zvý enou efektivitu výroby.

· Plocha o velikosti cca 2 ha není zcela vyu itelná. Na základ  dohody s Krajským ú adem Karlovarského kraje,
odborem ivotního prost edí a zem d lství  z hlediska zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na ivotní
prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  bude vyu ito pro výrobu
maximáln  9 999 m2. Tomu je uzp soben regulativ navrhované plochy pro lehkou výrobu. D vodem je (mimo
kritéria posuzování) výskyt limit  vyu ití území  vedení elekt iny VN nadzemní vedení bez izolace vodi e v .
ochranného pásma a vedení STL plynovodu v . ochranného pásmo, které limitují umíst ní zám ru  viz p íloha
. 1.

· Spole nost odkoupila p íslu ný pozemek (p. . 1059/1 v k.ú. Dolní Rychnov) za ú elem roz í ení svého provozu
a nechala zpracovat projektovou dokumentaci ve fázi studie, aby sv j zám r p edstavila obci Dolní Rychnov 
viz p íloha . 1. V této fázi studie navrhuje soubor budov pro administrativu, kolení a atny (315 m2), pro
výrobu (1 740 m2), pro skladování (1 350 m2) a pro zpevn né plochy  komunikace a parkovací plocha (4 210
m2).

· Výchozím zadáním pro po ízení zm ny územního plánu zkráceným postupem byl pro po izovatele obsah Zm ny
. 3 schválený zastupitelstvem obce Dolní Rychnov, usnesením . 6/2020 ze dne 25.06.2020. Tento obsah jako

plochu zm ny pro výrobu a skladování  lehký pr mysl ur il práv  pozemek p. . 1059/1 v k. ú. Dolní Rychnov.
Po izovatel je tímto obsahem vázán.

· Pro obec je roz í ení provozu spole nosti p íle itostí pro rozvoj hospodá ské slo ky v rámci udr itelného
rozvoje území bez zásahu do slo ky ivotního prost edí, s výjimkou zásahu do zem d lské p dy, která je ale
ni í kvality - ve IV. t íd  ochrany ZPF.

· Spole nost má stávající zastavitelnou plochu VL1 na pozemcích p. . 1059/9, 1059/52, 1059/53, 1059/10,
1059/64, 1059/71, 1059/72, 1059/73, 1059/74, 1059/75 v k. ú. Dolní Rychnov, ur enou pro výrobu ji  zcela
vyu itou.

· V dob  pandemie COVID-19 byly výrobní stroje vyu ity pro tuzemskou výrobu ochranných pom cek proti
í ení viru. V tom po izovatel spat uje ve ejný zájem.

· Obec má dostate ný po et ploch pro bydlení. Tato plocha pro bydlení není díky své poloze pro rozvoj bydlení
atraktivní. Díky blízkosti pr myslového areálu je zde vy í zát  nákladní i osobní dopravou.

· Dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve zn ní Aktualizace . 1 je území obce Dolní Rychnov
sou ástí rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, kde jedním z úkol  je vytvá et územní podmínky pro
vymezování dal ích rozvojových ploch pro ekonomické aktivity nadmístního významu a dále p i umis ování
ekonomických aktivit preferovat odv tví, která diverzifikují sou asný hospodá ský profil území s d razem na
modernizaci pr myslu, rozvoj slu eb a dal ích aktivit.

· V rámci restrukturalizace strukturáln  posti eného regionu  Karlovarského kraje  je ka dá nová výrobní
kapacita p íle itostí projít úsp n  transformací z t ebního pr myslu do nových odv tví. Ministerstvo pro
místní rozvoj R pova uje za hlavní výzvy pro Karlovarský kraj zastavení propadu relativní pozice kraje v
hospodá ské výkonnosti, vytvo ení podmínek pro takový rozvoj hospodá ských aktivit, v jeho  d sledku dojde
ke zmírn ní zaostávání kraje. T i ze sedmi ORP Karlovarského kraje (Ostrov, Kraslice, Sokolov) jsou
pova ovány za hospodá sky a sociáln  ohro ená území. Ekonomická základna kraje je výrazn  posti ena
dopady koronavirové pandemie a zárove  kraj elí útlumu t by uhlí na Sokolovsku. Dle p íslu ných ak ních
plán  je podpora hospodá ského rozvoje v tomto regionu ve ejným zájmem.

· Zm na je pro obec p ínosem, proto ji v rámci rozvoje malého a st edního podnikání pln  podporuje a vítá,
nebo  p isp je k rozvoji zam stnanosti.

· V okolí plochy zm ny není jiná vhodná plocha na nezem d lské p d  vhodná pro tyto ú ely nap . z logistických
d vod  (§4 odst. 1 zákona .334/1992 Sb.).

· Z databáze poskytnutých územn  analytických podklad  ORP Sokolov vyplývá, e na území obce Dolní
Rychnov nejsou provedena opat ení proti vodní erozi (§ 2 odst. 2 písm. f) vyhlá ky . 271/2019 Sb.).

V platném územním plánu byla tato plocha ur ena pro plochy smí ené obytné ( ást lokality 17 ).

Ze zm n vyplývající zábor zem d lského a lesního p dního fondu v plném rozsahu respektuje ÚSES  a nedotýká se
jeho prvk  a ploch.

Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.
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Orgán ochrany ZPF akceptuje zábor p edm tných ploch s ohledem na jejich sou asné funk ní vyu ití. Ob  plochy
navazují svou hranicí p ímo na zastav né území obce (viz obr. Znázorn ní p edm tných lokalit v p edlo ené
dokumentaci záboru ZPF). Po adovaný zábor se nachází na p dách se IV. t ídou ochrany, která je metodickým
pokynem definována jako p da s p evá n  podpr m rnou produk ní schopností v rámci klimatických region , s jen
omezenou ochranou, vyu itelná i pro výstavbu. V okolí navrhovaného záboru se nevyskytují jiné nezem d lské
pozemky, které by mohly slou it k roz í ení výroby a skladování. Navrhované funk ní vyu ití po adovaného záboru
plynule navazuje na stávající pr myslový areál, odn tím p dy nedojde k naru ení organizace ZPF, hydrologických a
odtokových pom r  a síti zem d lských ú elových komunikací. P edlo ený zábor tedy není v rozporu se zásadami
plo né ochrany ZPF podle § 4 zákona a zdej í orgán ochrany ZPF se za azením lokality . 56 a . 17 jako
rozvojových ploch Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov

souhlasí.

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle ásti IV. zákona . 500/2004 Sb., správního ádu. Upozorn ní:
V p ípad  zm ny rozsahu záboru zem d lské p dy (roz í ení ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat
vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na ZPF v územním plánu a po ádat o stanovisko
krajský ú ad, orgán ochrany ZPF.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

Ø Souhlasné stanovisko. Od vodn ní záboru bude dopln no do textové ásti návrhu zm ny ÚP.

M stský ú ad Sokolov
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Ing. Jana Musilová

.j. MUSO/53447/2021/O P/JAMU  ze dne 22. 07. 2021
SOUHRNNÉ VYJÁD ENI

Zám r: Ve ejné projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov s jeho odborným
 výkladem
Investor  adatel:
Obec Dolní Rychnov, I O: 00573132, Revolu ní 303, 356 04 Dolní Rychnov,
V zastoupení: M sto Sokolov, I O: 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1 - OSÚP

Dne 31. 05. 2021 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o souhrnné vyjád ení k vý e
uvedenému zám ru. K ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov vydává odbor
ivotního prost edí M stského ú adu Sokolov následující vyjád ení:

Vyjád ení z hlediska nakládání s odpadv (zákon . 185/2001 Sb.)
(Bc. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Jako správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodá ství p íslu ný dle § 151 odst. 1 písm. e)
zákona . 541/2020 Sb., o odpadech nemáme k  návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov p ipomínky, zm na se
netýká odpadového hospodá ství.

Ø Bez p ipomínek.

Vyjád ení z hlediska ochrany ovzdu í (zákon . 201/2012 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
P íslu ným orgánem ochrany ovzdu í k uplatn ní stanoviska k územním plán m obcí je dle § 11 odst. 2 zákona .
201/2012 Sb., o ochran  ovzdu í Krajský ú ad Karlovarského kraje.

Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.

Vyjád ení z hlediska ochrany p írodv a krajinv (zákon . 114/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Jako orgán ochrany p írody a krajiny p íslu ný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a
krajiny, ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplatn ní stanoviska k územním plán m z hlediska p enesené p sobnosti
obecního ú adu obce s roz í enou p sobností, obecního ú adu a pov eného obecního ú adu nemáme k návrhu
Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov ádné p ipomínky.

Ø Bez p ipomínek.
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Vyjád eni z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
P íslu ným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona .
334/1992 o ochran  ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství.
Ø Není p íslu ným dot eným orgánem.

Vyjád ení z hlediska státní správy les  (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Jana Musilová, tel. +420 354228 171)
Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48a odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a
dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska
p enesené p sobnosti obecního ú ad  obce s roz í enou p sobností se zm nou . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
souhlasíme za p edpokladu dodr ení následujících podmínek týkajících se lokality VL2  plochy výroby a
skladování  lehký pr mysl  volný:

1. Bude dodr eno ochranné pásmo 30 metr  od okraje lesních pozemk  parc. . 1030/1 a 1067 k.ú. Dolní
Rychnov, kde nebudou umis ovány ádné trvalé stavby a objekty.

2. Bude zachováno volné p ístupové pásmo 10 m podél okraje lesních pozemk  parc. . 1030/1 a 1067 k.ú.
Dolní Rychnov, kam nebudou umis ovány ádné stavby ani oplocení.

Ø Vyhodnoceno u zm ny stanoviska .j. MUSO/82910/2021/O P/JAMU.

Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Jako vodoprávní ú ad p íslu ný dle § 106 odst. 2 zákona . 254/201 Sb. o vodách a o zm n  n kterých zákon
(vodní zákon) nemáme k  návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov p ipomínky.
Ø Bez p ipomínek.

Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí

M stský ú ad Sokolov
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Ing. Jana Musilová

.j. MUSO/82910/2021/O P/JAMU  ze dne 23. 08. 2021
ZM NA SOUHRNNÉHO VYJÁD ENI

Zám r: Ve ejné projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov s jeho odborným
 výkladem
Investor  adatel:
obec Dolní Rychnov, I O: 00573132, Revolu ní 303, 356 04 Dolní Rychnov,
v zastoupení: M sto Sokolov, I O: 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1 - OSÚP

M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, vydal dne 22.07.2021 souhrnné vyjád ení
.j. MUSO/53447/2021/O P/JAMU k vý e uvedenému zám ru. Ve vyjád ení z hlediska státní správy les , bylo

sd leno:
Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a
dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska
p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností se zm nou . 3 územního plánu Dolní Rychnov
souhlasíme za p edpokladu dodr ení následujících podmínek týkajících se lokality VL2 - plochy výroby a
skladování - lehký pr mysl - volný :
1. Bude dodr eno ochranné pásmo 30 metr  od okraje lesních pozemk  parc. .1030/1 a 1067 k.ú. Dolní Rychnov,
kde nebudou umis ovány ádné trvalé stavby a objekty.
2. Bude zachováno volné p ístupové pásmo 10 m podél okraje lesních pozemk  parc. . 1030/1 a 1067 k.ú. Dolní
Rychnov, kam nebudou umíst ny ádné stavby ani oplocení.

Na základ  ádosti po izovatele o nové posouzení stanovených podmínek pro plochu . 3/1 a p edlo eného
od vodn ní pro umíst ní zám ru na pozemku parc. . 1059/1 v k.ú. Dolní Rychnov (na pozemku se vyskytují
in enýrské sít , které zna n  limitují umíst ní zám ru a celkové vyu ití plochy, investor má v sousedním
pr myslovém areálu sv j provoz výroby, který hodlá roz í it ), p ehodnotil orgán státní správy les  své vyjád ení
a m ní souhrnné vyjád ení .j. MUSO/53447/2021/O P/JAMU v ásti vyjád ení z hlediska státní správy les
následovn :
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Vyjád ení z hlediska státní správy les  (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Jana Musilová, tel. +420 359808 171)
Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a
dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska
p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností se zm nou . 3 územního plánu Dolní Rychnov
souhlasíme bez p ipomínek.

Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí

Ø Souhlasné stanovisko, bez p ipomínek.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zn. KK/1436/DS/21 ze dne 03. 06. 2021
Vyjád ení k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 31. 05. 2021 ádost o
vyjád ení k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov ve smyslu ustanovení § 55
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis .
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, jako p íslu ný orgán ve v cech silnic II.
a III. t ídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd j ích p edpis , nemá k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov p ipomínky.
Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství

Ø Bez p ipomínek.

Ministerstvo ivotního prost edí
Odbor výkonu státní správy IV
B lehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

.j.: MZP/2021/530/1099  ze dne 07. 06. 2021
Stanovisko k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov
 Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV obdr elo dne 31. 05. 2021 od M stského ú adu
Sokolov (v souladu s § 55b zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu) oznámení o ve ejném
projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov se ádostí o stanovisko. Zákonné zmocn ní
Ministerstva ivotního prost edí vyjad ovat se k ÚPD vyplývá z po adavk  § 55b odst. 2 stavebního zákona .
183/2006 Sb., z po adavk  § 15 odst. 2 horního zákona . 44/1988 Sb., konkrétn  z t ch jeho ástí, které se vztahují
k ochran  a vyu ití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona . 62/1988 o geologických pracích. Oprávn nost
t chto po adavk  a povinnost orgán  územního plánování a zpracovatel  ÚPD ídit se jimi v p íslu né územn
plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona . 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona . 62/1988
o geologických pracích.
K vý e uvedenému návrhu Zm ny . 3 zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních lo isek nerostných surovin a horninového prost edí Ministerstvo ivotního prost edí,
odbor výkonu státní správy IV upozor uje na výskyt CHLÚ: Tisová I . 08170000, výhradního lo iska: Tisová u
Sokolova  Silvestr . 3081700 a poddolovaného území: Sokolov . 259 (viz.
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/).
Ing. Jaroslav Vacek
editel odboru výkonu státní správy IV

Ø Po izovatel bere na v domí. Vý e uvedené jevy jsou v platném územním plánu zapracovány.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
Odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Bez zna ky ze dne 26.07.2021
Stanovisko k ádosti k Návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu (dále jen krajský
ú ad ), obdr el dne 31. 05. 2021 Va i ádost o stanovisko k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
(dále jen návrh zm ny . 3 ).
Krajský ú ad je orgánem státní správy na úseku památkové pé e a jeho kompetence jsou vymezeny v ust. § 28
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. Dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) cit. zákona uplat uje krajský ú ad jako
dot ený orgán stanoviska k územn  plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá
národní památka.
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 Krajský ú ad v dané v ci vycházel z návrhu zm ny . 3 dostupný na webových stránkách M stského ú adu Sokolov
a z vyjád ení Národního památkového ústavu, územního odborného pracovi t  v Lokti (dále jen NPÚ ) .j. NPÚ-
342/45451/2020 ze dne 16. 07. 2021.
Z hlediska památkové ochrany se v rámci posuzovaného území nachází:
Ø Vesnická památková zóna Dolní Rychnov  zapsaná v ÚSKP pod r. . 2306, prohlá ena Vyhlá kou

Ministerstva kultury R . 249/1995 Sb. ze dne 22. 09. 1995 o prohlá ení území historických jader
vybraných obcí a jejich ástí za památkové zóny.

Popis zám ru
Návrh zm ny . 3 se týká zm ny funk ního vyu ití ploch p i ulici U h i t  a dále p i bo ní komunikaci Husovy ulice

 ob  tyto plochy se nacházejí mimo památkovou zónu. Dále je navr ena zm na maximálního zastav ní pozemk ,
které jsou funk n  vymezeny jako bydlení venkovského typu. Maximální zastav nost by se m la zvý it z 30 % na
40 %. Maximální ozelen ní by se m lo z 60 % sní it na 50 %. Velká ást parcel, které jsou sou ástí vesnické
památkové zóny, je vymezena jako bydlení venkovského typu.

Po posouzení p edlo eného návrhu zm ny . 3 krajský ú ad konstatuje, e neshledal p edlo ený zám r v rozporu
s památkovou ochranou vesnické památkové zóny a lze ho tedy z hlediska památkové pé e akceptovat.

Mgr. Veronika Vodi ková
vedoucí odboru kultury, památkové pé e,
láze ství a cestovního ruchu

Ø Souhlasné stanovisko.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov § 55b odst. 4
stavebního zákona

KRAJSKÝ Ú AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,

.j.:KK/2620/RR/21
Ze dne: 21.12. 2021
Vy izuje: Ing. Hana ikolová
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 55b odst. 4
stavebního zákona  návrh Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také krajský ú ad ), obdr el dne 8.12.2021
ádost o stanovisko k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen Zm na ÚP ) dle § 55b odst. 4

zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis
(dále jen stavební zákon ). ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen
po izovatel ), který vykonává innost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ). K ádosti byl p ilo en
opis stanovisek dot ených orgán , námitek a p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP dle § 55b odst. 2
stavebního zákona. Dokumentace návrhu Zm ny ÚP z b ezna 2021 byla dolo ena p ed podáním ádosti dne
31.5.2021.
Základní údaje o Zm n  ÚP:
Zám r na po ízení Zm ny ÚP zkráceným postupem v etn  jejího obsahu v souladu s § 55b stavebního zákona
schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov na svém zasedání dne 25. 6. 2020 usnesením . 6/2020. Návrh Zm ny
ÚP zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt. Ve ejné projednání návrhu Zm ny ÚP se konalo dne
21. 7. 2021.
Zm na spo ívá v provedení aktualizace zastav ného území ke dni 8. 3. 2021 v celém správním území obce, ve
zm n  typu funk ní plochy z plochy smí ené obytné  venkovské (SV) na plochu výroby a skladování  lehký
pr mysl  volný (VL2) (Zm na 3/1), ve zm n  typu funk ní plochy z plochy dopravní infrastruktury  silni ní (DS)
na plochu pro bydlení  v rodinných domech  venkovské (BV) (Zm na 3/2), v úprav  procenta maximálního
zastav ní a minimálního ozelen ní ve v ech plochách bydlení  v rodinných domech  venkovské (BV) (Zm na 3/3)
a v úprav  textové ásti  byl e en soulad názv  kapitol s vyhlá kou . 500/2006 Sb.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán územního
plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen
správní ád ), a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona vydává k

návrhu Zm ny ÚP stanovisko:
1) Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP z hlediska zaji t ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní
vztahy:
Vzhledem k tomu, e návrh Zm ny ÚP se týká ploch, které se nacházejí uvnit  území obce Dolní Rychnov, a nemá
tedy p ímou návaznost na území sousedních obcí, nemá návrh Zm ny ÚP ádný vliv na území z hlediska
zaji t ní koordinace jeho vyu ívání s ohledem na ir í územní vztahy.
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2) Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací . 1, 2,
3, 4 a 5 (dále jen PÚR R ):
Z PÚR R pro správní území obce Dolní Rychnov vyplývá:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zaji t ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary,
- SOB8 Specifická oblast Sokolovsko,
- SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohro ení území suchem.
Návrh Zm ny ÚP není v rozporu s PÚR R.
3) Posouzení souladu návrhu Zm ny ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve zn ní Aktualizace
. 1 (dále jen ZÚR KK ):

- stanovení priorit územního plánování kraje pro zaji t ní udr itelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 Karlovy Vary,
- vymezení rozvojové plochy pro ekonomické aktivity [5] Pr myslová zóna Dolní Rychnov  Silvestr,
- vymezení koridoru technické infrastruktury republikového významu E06  vedení 400 kV, propojení TR Vítkov 
TR P e tice (PK) [VPS E06],
- vymezení koridoru technické infrastruktury nadmístního významu E12  vedení 2x110 kV, TR Vítkov  TR
Jind ichov [VPS E12],
- vymezení koridoru zásobování teplem nadmístního významu T06  Sokolov  B ezová [VPS T06],
- vymezení koridoru zásobování teplem nadmístního významu T07  Sokolov  Dolní Rychnov [VPS T07],
- vymezení ploch a koridor   prvk  ÚSES:

· regionální biokoridor RK20113 K40  RK20116,
- vymezení oblasti vlastních krajin Podkru noho í a Chebska (B) s vlastní krajinou Sokolovská pánev (B.3). a
oblasti vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní krajinou Slavkovský les - sever (C.3).
Návrh Zm ny ÚP není v rozporu se ZÚR KK.
Vzhledem k tomu, e stanovisko neobsahuje upozorn ní na nedostatky z hlediska zaji t ní koordinace
vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územn
plánovací dokumentací vydanou krajem, lze v ízení o Zm n  ÚP
pokra ovat.
P ipomínky uplatn né na základ  § 178 odst. 1 a 2 správního ádu a na základ  § 171 stavebního zákona 
ustanovení o státním dozoru ve v cech územního plánování:
V p ípad  PÚR R upozor uje krajský ú ad na skute nost, e od 11. 9. 2020 je v souladu s § 31 odst. 4 stavebního
zákona pro po izování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje,
územních plán , regula ních plán  a pro rozhodování v území závazná její Aktualizace . 5, a od 1. 9. 2021 její
aktualizace . 4. Krajský ú ad po aduje jejich obsah v návrhu Zm ny ÚP zohlednit a vyhodnotit jejich soulad s
navrhovanou zm nou (nap . v ásti od vodn ní bod 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a
územn  plánovací dokumentací vydanou krajem). Krajský ú ad dále p ipomíná, e Zm na ÚP a úplné zn ní po
vydání Zm ny ÚP bude dle § 20a odst. 1 stavebního zákona vyhotovena rovn  v elektronické verzi ve strojov
itelném formátu v etn  prostorových dat ve vektorové form . Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona se Zm na ÚP a

úplné zn ní
po vydání Zm ny ÚP poskytuje krajskému ú adu rovn  v elektronické verzi ve strojov  itelném formátu v etn
prostorových dat ve vektorové form . V souvislosti s tím odkazuje na metodickou informaci krajského ú adu
Elektronická verze ve strojov  itelném formátu a p edávání územn  plánovací dokumentace a úplného zn ní

Krajskému ú adu Karlovarského kraje , která upravuje rozsah, formu a zp sob p edání dokumentace krajskému
ú adu.
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem:
http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdf

Ing. arch. Jana Kaválková
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ø Souhlasné stanovisko, PÚR . 4 a 5 zohledníme a vyhodnotíme.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán  k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov § 55b odst. 7
stavebního zákona

KRAJSKÁ HYGIENCKÁ STANICE
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

.j.: KHSKV 00265/2022/HOK/Pla
Ze dne: 24.01.2022
Dolní Rychnov, návrh Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov, k návrhu rozhodnutí o námitkách a k
návrhu vyhodnocení p ipomínek
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy
Vary (dále jen KHS KK ) jako orgán ochrany ve ejného zdraví p íslu ný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm.
i) zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní
pozd j ích p edpis  (dále jen zákon ), podle § 4 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , a podle § 149 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní

pozd j ích p edpis , na základ  ádosti po izovatele ze dne 07.01.2022 ve v ci vý e uvedené zm ny územního
plánu a k ní p ipojenému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek, které byly uplatn ny v
rámci ve ejného projednání vydává toto:
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
KHS KK po posouzení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis  v oblasti ochrany ve ejného zdraví
s p edlo eným návrhem rozhodnutí o námitce a návrhem vyhodnocení p ipomínky uplatn ných v rámci ve ejného
projednání návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
souhlasí.
Od vodn ní:
Byla vyhodnocení 1 p ipomínka a rozhodnuto o 1 námitce. Uvedené záv ry po izovatele územního plánu nejsou v
rozporu se zájmy chrán nými orgánem ochrany ve ejného zdraví, a proto KHS KK nemá k rozhodnutí p ipomínky.
Ing. Edita Novotná v. r.
editelka odboru hygieny obecné a komunální

· Souhlasné stanovisko

Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
Územní odbor Sokolov, Petra Chel ického 1560, 356 01 Sokolov

.j.: HSKV-149-2/2022-SO
Ze dne 11.01.2022
Stanovisko dot eného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
Vy izuje za HZS: mjr. Ing. Zden k Koco, tel.: 950381152 fax: 950381102, e-mail: zdenek.koco@kvk.izscr.cz
Název: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 ÚP Dolní
Rychnov po ve ejném projednání
Místo: obec Dolní Rychnov
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov
Druh dokumentace: Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona . 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis , ve smyslu § 50
odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis , posoudil
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 územního plánu Dolní
Rychnov po ve ejném projednání po izovatele M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování ze
dne 7. ledna 2022, .j.:MUSO/2387/2022/OSÚP/PESO a k vý e uvedené dokumentaci vydává
souhlasné stanovisko.
Od vodn ní
HZS Karlovarského kraje posouzením Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 3 územního plánu Dolní Rychnov o dosp l k záv ru, e p edlo ená územn  plánovací dokumentace není v
rozporu s po adavky § 20 vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.
plk. Mgr. Martin Mula
editel Územního odboru Sokolov

v.z. mjr. Ing. Zden k Koco

· Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝÚ AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor ivotního prost edí a zem d lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

.j.: KK/160/ZZ/22//KK-9852/22
Ze dne 31.01.2022
DOLNÍ RYCHNOV  návrh Zm ny . 3 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství obdr el dne 07.01.2022 ádost
o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 Územního
plánu Dolní Rychnov po ve ejném projednání a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Ing. Bene ová M./426)
Bez p ipomínek.
Posuzování vliv  na ivotní prost edí (Ing. Bene ová M./426)
K Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek ke Zm n  . 3 Územního plánu Dolní
Rychnov nemáme p ipomínky. K po ízení návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov vydal Krajský ú ad
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Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství, jako dot ený orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona .
100/2001 Sb., o posuzování vliv  na ivotní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o
posuzování vliv  na ivotní prost edí), ve zn ní pozd j ích p edpis , stanovisko zn. KK/4684/ZZ/20 ze dne
15.10.2020 s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv  na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv  Zm ny
. 3 Územního plánu Dolní Rychnov na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního e ení. Toto stanovisko
z stává i nadále v platnosti.
Zákon . 224/2015 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ochrana lesního p dního fondu a státní správa lesního hospodá ství (Zettlová/307)
Bez p ipomínek.
Ochrana zem d lského p dního fondu (Ing. Suchý/204)
K Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek ke Zm n  . 3 Územního plánu Dolní
Rychnov nemá orgán ZPF p ipomínek, nebo  jeho obsah není p edm tem posouzení orgánu ZPF.
Geologie a hornictví (Ing. Ra ka/217)
Bez p ipomínek.
Odpadové hospodá ství (Bc. Mrázová/720)
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona . 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k územním plán m
a regula ním plán m z hlediska odpadového hospodá ství obecní ú ad obce s roz í enou p sobností, v tomto
p ípad  M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
P íslu ným vodoprávním ú adem k uplatn ní stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov po ve ejném projednání je v souladu s ustanovení
§ 106 vodního zákona M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem d lství

· Souhlasné stanovisko

M STSKÝÚ AD SOKOLOV
Odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

.j.: MUSO/2585/2022/O P/JIRY
Ze dne 02.02.2022

SOUHRNNÉ VYJÁD ENÍ
Vyhodnocení námitek a p ipomínek zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov

Dne 07.01.2022 obdr el M stský ú ad Sokolov, Odbor ivotního prost edí, ádost o vyjád ení k návrhu rozhodnutí
o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek v rámci projednávání zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov. Na základ
této ádosti vydává odbor ivotního prost edí M stského ú adu Sokolov následující vyjád ení: Vyjád ení
z hlediska nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. b zákon . 541/2020 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Jako správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodá ství p íslu ný dle § 146 odst. 1 písm.
e) zákona . 541/2020 Sb., o odpadech nemáme k návrhu rozhodnutí o námitkách a p ipomínkách uplatn ných
k návrhu zm ny .3 ÚP Dolní Rychnov ádné p ipomínky. Uplatn né p ipomínky a námitky se netýkají
odpadového hospodá ství.
Vyjád ení z hlediska ochrany ovzdu í (zákon . 201/2012 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
P íslu ným orgánem ochrany ovzdu í k uplatn ní stanoviska k územním plán m obcí je dle § 11 odst. 2 zákona .
201/2012 Sb., o ochran  ovzdu í Krajský ú ad Karlovarského kraje.
Vyjád ení z hlediska ochrany p írody a krajiny (zákon . 114/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
Jako orgán ochrany p írody p íslu ný podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody
a krajiny, ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplatn ní stanoviska k územním plán m z hlediska kompetencí p enesené
p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností, obecního ú adu a pov eného obecního ú adu nemáme
k návrhu rozhodnutí o námitkách a p ipomínkách uplatn ných k návrhu zm ny .3 ÚP Dolní Rychnov ádné
p ipomínky. Tyto p ipomínky a námitky se netýkají ochrany p írody.
Vyjád ení z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu (zákon . 334/1992 Sb.)
(Ing. Jitka krabalová, tel. +420 354228 170)
P íslu ným orgánem ochrany zem d lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona .
334/1992 o ochran  ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství.
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Vyjád ení z hlediska státní správy les  (zákon . 289/1995 Sb.)
(Ing. Jana Musilová, tel. +420 354228 171)
Jako orgán státní správy les  p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd j ích p edpis  k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska
p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz í enou p sobností k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu
vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov nemáme p ipomínek.
Vyjád ení z hlediska vodoprávního (zákon . 254/2001 Sb.)
(Bc. Kate ina Brandlová, tel. +420 354228 178)
Jako správní orgán p íslu ný k uplatn ní stanoviska dle § 106 odst. 2 zákona . 254/201 Sb. o vodách nemáme
k návrhu rozhodnutí o námitkách a p ipomínkách uplatn ných k návrhu zm ny .3 ÚP Dolní Rychnov ádné
p ipomínky.
Ing. Jitka krabalová
vedoucí odboru ivotního prost edí

· Souhlasné stanovisko

KRAJSKÝ Ú AD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,

.j.:KK/115/RR/22
Ze dne: 26.1. 2022
Stanovisko nad ízeného správního orgánu územního plánování dle § 53 odst. 1 stavebního zákona - návrh
Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také krajský ú ad ), obdr el dne 7. 1. 2022
ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu

Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov (dále jen Zm na ÚP ) p i ve ejném projednání dne 21. 7. 2021.
ádost zaslal M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen po izovatel ), který vykonává
innost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),

ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ).
K ádosti byl p edlo en návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek.
Základní údaje o po izované Zm n  ÚP:
Zám r na po ízení Zm ny ÚP zkráceným postupem v etn  jejího obsahu v souladu s § 55b stavebního zákona
schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov na svém zasedání dne 25. 6. 2020 usnesením . 6/2020. Návrh Zm ny
ÚP zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, autorizovaný architekt. Ve ejné projednání návrhu Zm ny ÚP se konalo
dne 21. 7. 2021.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky tohoto projednání a zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek obdr ených k návrhu Zm ny ÚP. Námitky podal
oprávn ný investor Povodí Oh e, státní podnik. P ipomínky podala obec Dolní Rychnov. Po izovatel námitkám
nevyhov l a své rozhodnutí ádn  od vodnil. P ipomínky ádn  vyhodnotil.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán územního
plánování p íslu ný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis , a dle §
7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vydává k návrhu rozhodnutí
o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP stanovisko:
K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP
nemáme p ipomínek.
Od vodn ní:
1) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny ÚP z hlediska zaji t ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy:
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP z vý e
uvedeného hlediska nekoliduje s územn  plánovací dokumentací sousedních obcí.
2) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu ÚP
s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací
. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen PÚR R ):

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP není v rozporu
s PÚR R.
3) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny ÚP s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje,
ve zn ní Aktualizace . 1 (dále jen ZÚR KK ):
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny ÚP není v rozporu
se ZÚR KK.
Ing. arch. Jana Kaválková
vedoucí odboru regionálního rozvoje

· Souhlasné stanovisko



Strana 24 (celkem 37)

Krajský ú ad Karlovarského kraje
odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Zn.: KK/130/DS/22 ze dne 03.02.2022,Van k/513

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 Územního
plánu Dolní Rychnov po ve ejném projednání
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství obdr el dne 07.01.2022 ádost o
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 3 Územního
plánu Dolní Rychnov po ve ejném projednání v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis . Krajský ú ad Karlovarského
kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství jako p íslu ný orgán ve v cech silnic II. a III. t ídy ve smyslu
ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd j ích p edpis ,
nemá k návrhu p ipomínky, nebo  e ené území se nedotýká v cí sv ených do na í p sobnosti.
Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství

6. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí

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

· S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky významné
lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv  zm ny na ivotní
prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování variantního e ení.

· Zm na .3 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality, v souladu s
emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne i ujících látek, jak jsou stanovené v
platném územním plánu.

7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení vliv  zm ny

územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani stanovisko podle § 50
odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.

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

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

9. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení
· V rámci zm ny .3 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni 8.3.2021 v celém správním

území obce - p vodn  stanovené hranice byly upraveny dle aktuálního stavu.
· Zm nou 3/1 - jsou navr eny plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - volný (VL2) - zm na e í

pouze zm nu typu funk ní plochy z plochy smí ené obytné - venkovské (SV) na VL2. Urbanistická
koncepce navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy výroby a umo ní vznik plochy pro nové
pracovní p íle itosti. Zm na se týká ásti pozemku p. . 1059/1 v k.ú. Dolní Rychnov.

· Zm nou 3/2 - jsou navr eny plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV) - zm na e í pouze
zm nu typu funk ní plochy z plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) na BV. Urbanistická koncepce
navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské (BV) - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. e ená plocha
je obklopena stávající zástavbou. Zm na se týká ásti pozemku p. . 851/1 v k.ú. Dolní Rychnov.

· Zm nou 3/3 - se týká v ech ploch bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV). Je zde navr eno
zv t ení procenta maximálního zastav ní a zmen ení minimálního ozelen ní dle aktuálních pot eb na
bydlení

· V rámci zm ny byla provedena úprava textové ásti - byl e en soulad názv  kapitol s vyhlá kou
.500/2006 Sb.
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10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch

· Návrh zm ny umo uje dopln ní zastav ného území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití zastav ného území
a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.

· Návrhem zm ny územního plánu budou zaji t ny pot ebné plochy pro výrobu, které zajistí roz í ení
pracovních p íle itostí a zajistí stabilizaci sídla. D sledky navr eného e ení nejsou v rozporu s ochranou
p írody a krajinného rázu.

· Rozvoj je v posledních letech pozitivn  ovlivn n blízkostí Sokolova a z toho vyplývajícího zájmu o práci a
bydlení.

11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích územních vztah
· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .
· M sto Sokolov má platný Územní plán Sokolov a jeho vydanou Zm nu . 1, 2 a 3.
· M sto B ezová má platný Územní plán m sta B ezová a jeho úpravu .1 a 2 sm rné ásti, vydanou Zm nu

. 1 a 2 Územního plánu m sta B ezová a rozpracovaný Územní plán B ezová.
· Návrh Zm ny ÚP nekoliduje s územn  plánovací dokumentací sousedních m st.

12. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání nebo vyhodnocení spln ní po adavk  obsa ených v
rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu zm ny územního plánu po izované zkráceným postupem,
pop ípad  vyhodnocení souladu

- se schváleným výb rem nejvhodn j í varianty a podmínkami k její úprav  v p ípad  postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
p ípad  postupu podle § 51 odst. 3

- stavebního zákona,  s pokyny k úprav  návrhu územního plánu v p ípad  postupu podle § 54
odst. 3 stavebního

- zákona,  s rozhodnutím o po ízení územního plánu nebo jeho zm ny a o jejím obsahu
v p ípad

- postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
· Návrh e ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených po adavk  obsa ených

v rozhodnutí Zastupitelstva obce Dolní Rychnov o obsahu Zm ny územního plánu.
· Schválený Obsah zm ny .3 Územního plánu Dolní Rychnov byl spln n.

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

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

14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a
pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

Vyhodnocení d sledk  navrhované zm ny .1-4 na zem d lský p dní fond dle vyhlá ky . 271/2019 Sb.
Zem d lská p da je hodnocena na základ  bonitovaných p dn  ekologických jednotek  - BPEJ (455 v

R) p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek.

zm na íslo Lokality ZPF
3/1 pouze zm na funkce u ásti lokality 17  (na 56)
3/2 ostatní plochy, neplodná p da - nevyhodnocuje se ZPF
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TABULKA "VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO E ENÍ NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND" - ZM NA VYU ITÍ

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle t íd
ochrany (ha)

íslo
zm ny

Název
katastr.
území

íslo
lokality

ZPF
p vodní

nové

Zp sob vyu ití plochy
p vodní

nové

Celkový
zábor
(ha)
p vodní

nové

Celkový
zábor
ZPF
(ha)
p vodní

nové

Orná
p da Chmelnice Vinice Zahrady Ovocné

sady

Trvalé
travní

porosty
I. II. III. IV. V.

Poznámka

17
17

Plochy smí ené obytné
Plochy smí ené obytné

2,08
0,09

2,08
0,09

2,08
0,09

2,08
0,09

Lokalita (17 )
schválená ve zm n

.2 ÚP
zmen ena o 1,993/1 Dolní

Rychnov

56
Plochy smí ené obytné

Plochy výroby a skladování -
lehký pr mysl - volný

1,99 1,99 1,99 1,99

Lokalita 56 - zm na
vyu ití (odd lena od
p vodní lokality
17 )

ZÁBOR ZPF CELKEM 2,08 2,08 2,08 2,08
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Lokalita 56 (zábor celkem 1,99ha) je vyu it pro rozvoj ploch výroby a skladování - lehký pr mysl - volný, zábor
orné p dy = 1,99ha ve IV.t íd  ochrany - je sou ástí platného územního plánu, jedná se o plochu v platném
zastavitelném území, které bezprost edn  navazuje na sou asn  zastav né území (p ístupovou komunikaci).

· Jedná se o zem d lskou p du mén  kvalitní za azenou do IV. t ídy ochrany s p evá n  podpr m rnou
produk ní schopností v rámci p íslu ných klimatických region  s jen omezenou ochranou, vyu itelnou
pro výstavbu.

· Zábor této zem d lské p dy byl ji  odsouhlasen pro vyu ití smí ené obytné - venkovské (SV).
Nejedná se tedy o novou rozvojovou plochu. Jedná se o zastavitelnou plochu dle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona o ochran  ZPF.

· Plocha p ímo navazuje na zastav né území.
· Plocha se nachází v míst  s v t í koncentrací pr myslových areál , proto se z urbanistického hlediska

více slu uje se stávajícími funkcemi v území.
· Investorem je spole nost, která má v sousedním pr myslovém areálu sv j provoz výroby textilních

kompenzátor , technických textilií a izolací, který hodlá roz í it. Stávající a nový plánovaný provoz
na navrhované plo e zm ny . 3/1 tak eliminuje nové po adavky na dopravní zatí ení území obce
Dolní Rychnov a zhor ení ivotní prost edí lokality proti e ení umíst ní provozu ve vzdálen j ím
míst . Pro spole nost to p edstavuje ni í transak ní náklady a zvý enou efektivitu výroby.

· Plocha o velikosti cca 2 ha není zcela vyu itelná. Na základ  dohody s Krajským ú adem
Karlovarského kraje, odborem ivotního prost edí a zem d lství  z hlediska zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv  na ivotní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd j ích
p edpis  bude vyu ito pro výrobu maximáln  9 999 m2. Tomu je uzp soben regulativ navrhované
plochy pro lehkou výrobu. D vodem je (mimo kritéria posuzování) výskyt limit  vyu ití území 
vedení elekt iny VN nadzemní vedení bez izolace vodi e v . ochranného pásma a vedení STL
plynovodu v . ochranného pásmo, které limitují umíst ní zám ru  viz p íloha . 1.

· Spole nost odkoupila p íslu ný pozemek (p. . 1059/1 v k.ú. Dolní Rychnov) za ú elem roz í ení svého
provozu a nechala zpracovat projektovou dokumentaci ve fázi studie, aby sv j zám r p edstavila obci
Dolní Rychnov  viz p íloha . 1. V této fázi studie navrhuje soubor budov pro administrativu, kolení
a atny (315 m2), pro výrobu (1 740 m2), pro skladování (1 350 m2) a pro zpevn né plochy 
komunikace a parkovací plocha (4 210 m2).

· Výchozím zadáním pro po ízení zm ny územního plánu zkráceným postupem byl pro po izovatele
obsah Zm ny . 3 schválený zastupitelstvem obce Dolní Rychnov, usnesením . 6/2020 ze dne
25.06.2020. Tento obsah jako plochu zm ny pro výrobu a skladování  lehký pr mysl ur il práv
pozemek p. . 1059/1 v k.ú. Dolní Rychnov. Po izovatel je tímto obsahem vázán.

· Pro obec je roz í ení provozu spole nosti p íle itostí pro rozvoj hospodá ské slo ky v rámci
udr itelného rozvoje území bez zásahu do slo ky ivotního prost edí, s výjimkou zásahu
do zem d lské p dy, která je ale ni í kvality - ve IV. t íd  ochrany ZPF.

· Spole nost má stávající zastavitelnou plochu VL1 na pozemcích p. . 1059/9, 1059/52, 1059/53,
1059/10, 1059/64, 1059/71, 1059/72, 1059/73, 1059/74, 1059/75, ur enou pro výrobu ji  zcela
vyu itou.

· V dob  pandemie COVID-19 byly výrobní stroje vyu ity pro tuzemskou výrobu ochranných pom cek
proti í ení viru. V tom po izovatel spat uje ve ejný zájem.

· Obec má dostate ný po et ploch pro bydlení. Tato plocha pro bydlení není díky své poloze pro rozvoj
bydlení atraktivní. Díky blízkosti pr myslového areálu je zde vy í zát  nákladní i osobní dopravou.

· Dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve zn ní Aktualizace . 1 je území obce Dolní
Rychnov sou ástí rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, kde jedním z úkol  je vytvá et územní
podmínky pro vymezování dal ích rozvojových ploch pro ekonomické aktivity nadmístního významu
a dále p i umis ování ekonomických aktivit preferovat odv tví, která diverzifikují sou asný
hospodá ský profil území s d razem na modernizaci pr myslu, rozvoj slu eb a dal ích aktivit.

· V rámci restrukturalizace strukturáln  posti eného regionu  Karlovarského kraje  je ka dá nová
výrobní kapacita p íle itostí projít úsp n  transformací z t ebního pr myslu do nových odv tví.
Ministerstvo pro místní rozvoj R pova uje za hlavní výzvy pro Karlovarský kraj zastavení propadu
relativní pozice kraje v hospodá ské výkonnosti, vytvo ení podmínek pro takový rozvoj hospodá ských
aktivit, v jeho  d sledku dojde ke zmírn ní zaostávání kraje. T i ze sedmi ORP Karlovarského kraje
(Ostrov, Kraslice, Sokolov) jsou pova ovány za hospodá sky a sociáln  ohro ená území. Ekonomická
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základna kraje je výrazn  posti ena dopady koronavirové pandemie a zárove  kraj elí útlumu t by
uhlí na Sokolovsku. Dle p íslu ných ak ních plán  je podpora hospodá ského rozvoje v tomto regionu
ve ejným zájmem.

· Zm na je pro obec p ínosem, proto ji v rámci rozvoje malého a st edního podnikání pln  podporuje a
vítá, nebo  p isp je k rozvoji zam stnanosti.

· V okolí plochy zm ny není jiná vhodná plocha na nezem d lské p d  vhodná pro tyto ú ely nap .
z logistických d vod  (§4 odst. 1 zákona .334/1992 Sb.).

· Z databáze poskytnutých územn  analytických podklad  ORP Sokolov vyplývá, e na území obce
Dolní Rychnov nejsou provedena opat ení proti vodní erozi (§ 2 odst. 2 písm. f) vyhlá ky . 271/2019
Sb.).

V platném územím plánu byla tato plocha ur ena pro plochy smí ené obytné ( ást lokality 17 ).

Ze zm n vyplývající zábor zem d lského a lesního p dního fondu v plném rozsahu respektuje ÚSES  a
nedotýká se jeho prvk  a ploch.

Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.

Objekty zem d lské prvovýroby:
Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem d lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V území e eném zm nou nejsou stanoveny dobývací prostory.
V zájmovém území je evidováno chrán né lo iskové území (CHLÚ).
Chrán ná lo isková území:

íslo CHLÚ Název Surovina I Organizace

08170000 Tisová I. Uhlí hn dé, stopové a vzácné prvky 26348349 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov

Navrhovaný zábor zem d lského p dního fondu zasahující do chrán ného lo iskového území je celkem
1,99 ha.

Ve výkresové ásti zm ny .3 jsou hranice zastav ného území aktualizovány ke dni 8.3.2021.
V celém správním území obce byly p vodn  stanovené hranice upraveny dle aktuálního stavu.
Do zastav ného území byly nov  zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (p ípadn  jednozna n  k objektu
pat í).
Jedná se o území:
- zastavitelná plocha Z3/2 - p.p. . 968/27 (v etn  st.p. 968/37) (okolí RD) - jsou za azeny do zastav ného

území - viz. grafická ást
V souladu s ustanovením § 58 odst. 3, zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(Stavební zákon), v platném zn ní, se zastav né území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho
zm nou.

Záv r
V návrhu zm ny .3 byly respektovány zásady ochrany zem d lského p dního fondu.
U zm ny . 3 je navrhované e ení výhodné z následujících d vod :
· V míst  navrhované zm ny . 3/1 ÚP se nachází IV.t ída ochrany zem d lského p dního fondu.

Navrhovaná plocha zm ny je e ena v t íd  ochrany, která je vyu itelná i pro výstavbu. e ené území je
z hlediska ZPF ji  e eno (vyhodnoceno) v platném územním plánu.

Do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou sdru eny p dy s p evá n  podpr m rnou produk ní
schopností v rámci p íslu ných klimatických region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i pro
výstavbu.

· V míst  navrhované zm ny .3/2 jsou pozemky za azeny do ostatních ploch.
· Na základ  rozboru zm ny je mo né konstatovat, e p vodní rozsah záboru zem d lského p dního fondu

schválený v platném územním plánu se neroz i uje.
· Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem d lského p dního

fondu.

Dot ené pozemky PUPFL
Lesní pozemky nejsou zm nou .3 dot eny.
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15. Rozhodnutí o námitkách v etn  samostatného od vodn ní
Námitky k návrhu zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov dle § 55b odst. 2 SZ

Námitka . 1
Povodí Oh e, státní podnik
Bezru ova 4219, 430 03 Chomutov
Zn. POH/26280/2021-2/032100
Návrh zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov  ve ejné projednání
K Va emu oznámení o projednání návrhu zm ny . 3 územního plánu (ÚP) Dolní Rychnov, které jsme obdr eli
dne 31. kv tna 2021, Vám sd lujeme následující p ipomínku:
1. Jedním z koncep ních materiál  na celostátní úrovni je Národní plán povodí Labe (NPP), který byl

schválen usnesením vlády eské republiky . 1083 ze dne 21. prosince 2015 a vydán opat ením obecné
povahy Ministerstvem zem d lství (OOP-MZe) j.148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016. Tímto
OOP-MZe byla schválena i ást kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chrán né oblasti
vázané na vodní prost edí (kapitoly IV.1 a  IV.5) a kapitola V. Souhrn programu opat ení k dosa ení cíl ,
které jsou nedílnou a závaznou ástí tohoto OOP-MZe. S uvedeným NPP souvisí dal í koncep ní materiál,
konkrétn  se jedná o Plán díl ího povodí Oh e, dolního Labe a ostatních p ítok  Labe (PDP), který byl
v souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon ,
ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen vodní zákon), schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 7.
dubna 2016 usnesením . ZK 199/04/16.
V kapitole NPP IV.2 Cíle pro hospoda ení s povrchovými a podzemními vodami a udr itelné u ívání
t chto vod pro zaji t ní vodohospodá ských slu eb, kde je mj. uvedeno, e rámcovými cíli je mj. sni ování
mno ství srá kových vod odvád ných jednotnou i oddílnou de ovou kanalizací. V kapitole IV.5 Cíle ke
sní ení nep íznivých ú ink  povodní a sucha je mj. uvedeno, e je t eba postupn  sni ovat mno ství
odvád ných srá kových vod ze zpevn ných ploch, podporovat jejich výpar, retenci a vsakování p irozenou
cestou. S tím souvisí i zmen ování zpevn ných ploch v zastav ných územích vyu itím polopropustných
materiál . Likvidaci srá kových vod je nutné e it v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a dal ími
p edpisy (nap . § 20 odst. 5 písm. c) vyhlá ky . 501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání
území, a dle TNV 75 9010 Hospoda ení s de ovými vodami ).
Nap . kapitola V.1.15 Souhrn opat ení pro zlep ování vodních pom r  a pro ochranu ekologické stability
krajiny (NPP) mj. uvádí, e lze pln  uplatnit a podpo it napl ování po adavk  stavebního a vodního
zákona ve vztahu nakládání se srá kovými vodami na úrovni územního plánování, p ípadn  ú innými
nástroji podpo it (legislativními, finan ními, regula ními) vsakování srá kových vod a systémy
zachycování a op tovného vyu ívání srá kových vod ze zpevn ných ploch v urbanizovaných územích s
cílem zvý it retenci vody v krajin  a posílit vodní zdroje. Zvá it mo nosti podpory alternativních zp sob
hospoda ení s vodními zdroji, nap . formou ízené um lé infiltrace.

Nad rámec zm ny . 3 Vám k problematice územního plánu Dolní Rychnov sd lujeme, e od doby ú innosti
územního plánu do lo ke zm n  legislativy (§ 5 odst. 3 vodního zákona a není zahrnuta problematika plánování
v oblasti vod). Z t chto d vod  je ádoucí územní plán uvést do souladu s platnou legislativou a zahrnout
úpravy v rámci navazující zm ny i pro celý územní plán i p i po ízení nového územního plánu. Konkrétn  se
jedná o bod . 1 a bod 2. tohoto stanoviska.

2. Z hlediska zájm  daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je s ohledem na list
opat ením OHL207008  Zásady i t ní odpadních vod a odkanalizování komunálních zdroj
(http://www.poh.cz/VHP/pdp/listy_opatreni/LO_pdf/OHL207008.pdf) nutné podmínit rozvoj obce mimo
zastav né území (Z7, Z9, Z10 a Z11) dobudováním ve ejné kanalizace napojené na obecních OV nebo
výstavbou skupinové OV pro dané lokality.

P edm tem vyjád ení je návrh zm ny . 3 územního plánu Dolní Rychnov. V rámci zm ny byla provedena
aktualizace zastav ného území ke dni 08.03.2021 v celém správním území obce, p vodn  stanovené hranice
byly upraveny dle aktuálního stavu. Zm na 3/1 - zm na e í zm nu typu funk ní plochy z plochy smí ené
obytné - venkovské (SV) na skladování  lehký pr mysl (VL2). Zm na 3/2 - zm na e í zm nu typu funk ní
plochy z plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) na BV - bydlení venkovské. Zm na 3/3 - se týká v ech
ploch bydlení v RD - venkovské (BV). Je zde navr eno zv t ení procenta maximálního zastav ní a zmen ení
minimálního ozelen ní dle aktuálních pot eb na bydlení.

Odkanalizování: zm na . 3 se odkanalizováním nezabývá, rozvojové plochy jsou v dosahu systému kanalizace.
Platný ÚP: Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady. Rozsah stokové sít  je
dán p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk  ur ených k zástavb . Kanalizace bude trasována
p evá n  v místních komunikacích. P edpokládá se p evá n  gravita ní odvád ní odpadních vod. Obec má
vybudovanou kanaliza ní sí  zakon enou OV. K lokalit  Z7  plocha smí ená m stská u dálnice není
p iveden vodovod ani kanalizace jako ve ejn  prosp ná stavba (VT02).
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Srá kové vody: zm na . 3 ani platný ÚP se srá kovými vodami nezabývá.
Vodní útvar podzemních vod: 21200 - Sokolovská pánev.
Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0270 - Oh e od toku Libava po tok Svatava.

HP: 1-13-01-0920-0-00, 1-13-01-0910-0-00.
Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozhodnutí o námitce:

Ø Námitka se zamítá.

Od vodn ní rozhodnutí o námitce:

Zm na . 3 Územního plánu Dolní Rychnov je po izována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále

jen stavební zákon ). Zm na územního plánu v etn  zkráceného postupu po izování se v souladu s ust. § 55
odst. (6) zpracovává, projednává a vydává v rozsahu m n ných ástí.

Uplatn ná námitka se netýká m n ných ástí návrhu Zm ny . 3 Územního plánu Dolní Rychnov, v rámci
obsahu zm ny schváleného zastupitelstvem obce Dolní Rychnov, proto se zamítá. Zm na . 3 Územního plánu
Dolní Rychnov nem ní díl í koncepce související s p edm tem námitky a stávající platný Územní plán Dolní
Rychnov zahrnuje jednotlivé koncepce v souladu s p ílohou . 7 Vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve
zn ní pozd j ích p edpis .

16. Vyhodnocení p ipomínek
P ipomínky k  návrhu zm ny . 3 ÚP Dolní Rychnov dle § 55b odst. 2 SZ
(v e ení z obcí)
Obec Dolní Rychnov
Revolu ní 303, 356 01 Sokolov
Viz záznam z ve ejného projednání  zvý ení maximální podla nosti na 3 NP u plochy smí ené obytné  se
specifickým vyu itím  SX.
Ø po dohod  s ur eným zastupitelem se p ipomínka bude e it v rámci dal í zm ny územního plánu
Ø p ipomínce se nevyhovuje

17. Zvlá tní zájmy Ministerstva obrany
Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druh

staveb.
Na celém správním území umístit a povolit ní e uvedené stavby jen na základ  stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. t ídy
- výstavba a rekonstrukce elezni ních tratí a jejich objekt
- výstavba a rekonstrukce leti  v ech druh , v etn  za ízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba v trných elektráren
- výstavba radioelektronických za ízení (radiové, radioloka ní, radionaviga ní, telemetrická) v etn  anténních

systém  a op rných konstrukcí (nap . základnové stanice .)
- výstavba objekt  a za ízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádr í (p ehrady, rybníky)
- výstavba objekt  tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny)

18. Srovnávací text s vyzna ením zm n je uveden v samostatné p íloze
Srovnávací text p ilo en v rozsahu návrhu pro zpracování úplného zn ní:
Dopln né texty jsou vyzna eny kurzívou s podtr ením (mod e), ru ené kurzívou s p e krtnutím (mod e).

Zm nou je dot ena kapitola A.1. strana 4 :
A.1. Vymezení zastav ného území

Zastav né území je aktualizováno ke dni 27.3.2019.
Zastav né území je aktualizováno ke dni 8.3.2021.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:

  A.1. - Výkres základního len ní
  A.2. - Hlavní výkres

A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury
A.4. - Koncepce technické infrastruktury
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Zm nou je dot ena kapitola A.6.1.1. strana 13-14 :
A.6.1.1. Funk ní uspo ádání území

Funk ní uspo ádání území stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres v m ítku 1 : 5 000, v
n m  je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.

Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy bydlení - v bytových domech       BH
plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské    BI
plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské      BV
plochy smí ené obytné - m stské       SM
plochy smí ené obytné - venkovské       SV
plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím     SX
plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci     RI
plochy rekreace - zahrádkové osady        RZ
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura      OV
plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední     OM
plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení   OS
plochy ob anského vybavení - h bitovy      OH
plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím    OX
plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba    VD
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl      VL
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní     VL1
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - volný      VL2
plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika    VT
plochy výroby a skladování - zem d lská výroba      VZ
plochy dopravní infrastruktury - silni ní       DS
plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní)      DZ
plochy technické infrastruktury - in enýrské sít       TI
plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele        ZV

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy vodní a vodohospodá ské        W
plochy lesní - hospodá ské        NL1
plochy lesní - ochranné        NL2
plochy p írodní          NP
plochy zem d lské - travní         NZ1
plochy zem d lské - orné          NZ2
plochy smí ené nezastav ného území - lesnické      NSl
plochy smí ené nezastav ného území - rekrea ní nepobytové     NSr
plochy ob anského vybavení - sport - golfová h i t       OS1

Zm nou je dot ena kapitola A.6.1.2 strana 14-19 :
A.6.1.2. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách

Plochy bydlení - v bytových domech (BH)
zna ka  vyu ití poznámka
(BH) Jsou ur eny pro bydlení m stské ve vícepodla ních bytových domech

s mo ným malým podílem inností vázaných p evá n  k bytovému fondu.
P ípustné je zde umis ovat stavby sídli tního typu, vícepodla ní viladomy a
dále blokové i bodové stavby bydlení s dopl kovým vyu itím pro drobné
za ízení maloobchodu, slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport,
zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu. Dále je zde
p ípustné umis ovat stavby pro sociální pé i, kolství a vzd lání.
P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.



Strana 32 (celkem 37)

Plochy bydlení - v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI)
zna ka  vyu ití poznámka
(BI) Je ur eno pro bydlení a umis ují se v n m stavby rodinných dom  

m stského a p ím stského charakteru s mo ným malým podílem inností
vázaných p evá n  k obytné funkci.
P ípustné je zde umis ovat stavby viladom  a dále stavby pro maloobchod,
slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu,
slou ící pro vymezenou lokalitu. Dále je zde p ípustné umis ovat stavby pro
drobná ubytovací za ízení, sociální pé i, kolství a vzd lání.
P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekt gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
zna ka  vyu ití poznámka
(BV) Jsou ur eny pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického charakteru (do

dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím) s mo ností chovatelského
a p stitelského zázemí za ú elem samozásobení.
P ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , a dále stavby bydlení
s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování, kulturu,
sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu.
P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné  - venkovské (SV)
zna ka vyu ití poznámka
(SV) Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu se st edním podílem

hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod,
slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování a kultura.
P ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, kolství, vzd lání,
za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky na
bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

V zastavitelné plo e Z8 je
podmínka prokázat
v územním resp.
stavebním ízení
nep ekro ení maximální
p ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech
staveb a venkovních
prostorech.

Plochy smí ené obytné  - m stské (SM)
zna ka vyu ití poznámka
(SM) Je ur eno pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné

ubytování, kulturu, láze ství a bydlení m stského typu.
P ípustné jsou zde stavby bytových a rodinných dom   m stského
a p ím stského charakteru, stavby láze ských objekt , stavby pro
administrativu, kolství, zdravotnictví a sociální pé i, a stavby pro
sport, rozhledny, za ízení drobné výroby a slu eb, které neru í
bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

V zastavitelné plo e Z7 je
podmínka prokázat
v územním resp.
stavebním ízení
nep ekro ení maximální
p ípustné hladiny hluku
v chrán ných vnit ních i
venkovních prostorech
staveb a venkovních
prostorech.

Plochy smí ené obytné - se specifickým vyu itím (SX)
zna ka vyu ití poznámka
(SX) Jsou ur eny pro golfové klubovny s mo ností ve ejného ubytování se

st edním podílem hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi:
maloobchod, slu by a ve ejné stravování.
P ípustné jsou zde dále stavby pro golfové klubovny, zdravotnictví a sociální
pé i, vzd lání, za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky
na bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.



Strana 33 (celkem 37)

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci  (RI)
zna ka vyu ití poznámka
(RI) Je ur eno pro rodinnou (individuální) rekreaci a chatové lokality

(osady).
P ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace se
zastav nou plochou v etn  verand, vstup  a podsklepených teras
maximáln  100 m2 v urbanizovaných plochách.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
zna ka vyu ití poznámka
(RZ) Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské
chaty se zastav nou plochou v etn  verand, vstup  a podsklepených
teras maximáln  25 m2 a dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu
vymezené lokality za p edpokladu, dodr ení pro plochu
charakterického vysokého podílu zelen .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
zna ka vyu ití poznámka
(OV) Jsou ur eny pro p evá n  nekomer ní ob anskou vybavenost -

ve ejnou správu, kolství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální
pé i, administrativu, po ty.
P ípustné jsou stavby pro ve ejné stravování, slu by, archivy,
policii, v du a výzkum, areály A R a hasi ské záchranné sbory.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
zna ka vyu ití poznámka
(OM) Jsou ur eny pro plochy p evá n  komer ní ob anské vybavenosti  -

slou ící nap íklad pro maloobchod, ubytování, ve ejné stravování a
slu by.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál ,
výzkumná za ízení, datové archivy a administrativa, vliv inností
na t chto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenaru uje
sousední plochy bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
zna ka vyu ití poznámka
(OS) Jsou ur eny pro sport  innosti spojené s aktivní nebo pasivní

regenerací lidského organismu ve sportovních za ízeních, pro h i t
sportovní haly, stadiony a bazény.
P ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h i , st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH)
zna ka vyu ití poznámka
(OH) Jsou ur eny pro plochy zelen  h bitov   ve ejná a vyhrazená

poh ebi t . Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby
dopl kových vybavení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - se specifickým vyu itím (OX)
zna ka vyu ití poznámka
(OX) Jsou ur eny pro cvi né plochy.

P ípustné je zde umis ovat cvi i t , stavby pro sport  innosti
spojené s aktivní regenerací lidského organismu ve sportovních
za ízeních, technické zázemí h i  a st elnice. Nep ípustné jsou
ostatní ú ely vyu ití.



Strana 34 (celkem 37)

Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
zna ka vyu ití poznámka
(VD) Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn  výrobních i nevýrobních slu eb,

servisní provozy a sklady  p evá n  v objektech drobných m ítek.
P ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a výzkum,
ve ejné stravování, maloobchod, stavby pro sport, ve ejné erpací
stanice pohonných hmot, areál po ární stanice, areál technických slu eb
a byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - t ký pr mysl a energetika (VT)
zna ka vyu ití poznámka
(VT) Je ur eno pro umis ování staveb pro t ký pr mysl a energetiku s

p ípadným negativním vlivem nad p ípustnou míru mimo areál a
která proto není mo né umis ovat v jiných územích.
P ípustné jsou zde za ízení t ké pr myslové výroby a sklad ,
stavební dvory, za ízení na údr bu technického vybavení a
komunikací, stavby pro v du a výzkum, administrativu, ve ejné
stravování, nákupní centra, ve ejné erpací stanice pohonných
hmot, areál po ární stanice. V lokalit  je mo no z ídit byt správce
za ízení.  Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
zna ka vyu ití poznámka
(VL) Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad  a

ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej  nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - intenzivní (VL1)
zna ka vyu ití poznámka
(VL1) Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad  a

ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej  nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit
je mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.
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Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl - volný (VL2)
zna ka vyu ití poznámka
(VL2) Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad  a

ostatních lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(velkoplo ný prodej  nákupní centra), areály více firem s výrobní a
skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit  je
mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy výroby a skladování - zem d lská výroba (VZ)
zna ka vyu ití poznámka

(VZ) Jsou ur eny pro plochy za ízení zem d lské výroby, drobné výroby,
výrobní i nevýrobní slu by a sklady.
P ípustné jsou zde stavby pro ivo i nou i rostlinnou výrobu, pro
drobnou výrobu, servisní provozy a sklady,  administrativu, správu,
v du a výzkum, ve ejné stravování a byt správce za ízení (majitele).
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
zna ka vyu ití poznámka
(DS) Jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro

dopravní silni ní sí .
P ípustné jsou stavby pro silnice a místní komunikace, v etn
pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad
náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a
dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení,
nap íklad autobusová nádra í, terminály, odstavná stání pro
autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové gará e a
odstavné a parkovací plochy, p ekladi t , ve ejná prostranství, p í
komunikace, cyklistické stezky a trasy, hipostezky, areály údr by
pozemních komunikací.  Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní) (DZ)
zna ka vyu ití poznámka
(DZ) Je ur eno pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro eleznici.

P ípustné jsou stavby pro provoz dráhy, v etn  násp , zá ez ,
op rných zdí, most , koleji  a doprovodné zelen , dále pozemky
za ízení pro elezni ní dopravu, nap íklad stanice, zastávky,
nástupi t , provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
p ekladi  a správních budov.  Nep ípustné jsou ostatní ú ely
vyu ití.

Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)
(TI) Jsou ur eny pro technickou infrastrukturu a obsluhu území

s nároky na plochu.
P ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektrorozvody, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody. Dále
jsou p ípustné areály a stavby pro technické slu by obce (údr ba
obce). Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV)
(ZV) Jsou ur eny pro významné plochy sídelní zelen  v etn  vodních

ploch s funkcí okrasnou, ochrannou a relaxa ní.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Dále je na t chto plochách p ípustné umis ovat stavby a
za ízení pro retenci vody v krajin  a stavby a za ízení pro podporu
ekologické stability krajiny nap . mok ad, polder, t  apod..
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Zm nou je dot ena kapitola A.6.4.. strana 22-23 :
A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití

Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:
a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech

objekt  k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen
k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

c) maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p i em  posuzovaná
konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým
sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu
nadzemních podla í.

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného
pro výstavbu se rozli uje:

a) zastav ná ást pozemku a vodními plochami
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha atd.)

Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Funk ní  Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BH  50   40   4+p
BI  40   50   2+p
BV  30   60   2+p

SV  40   50   2+p
SM  60   30   4+p
SX  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RZ  10   90   1+p

OV  40   40   2+p
OM  40   40   2+p
OS  70   30   1+p
OH  10   80   1+p
OX  10   0   1+p

VD  60   30   2+p
VZ  30   70   2+p
VL  70   30   3+p
VL1  90   10   3+p
VL2  50   30   3+p
VT  80   20   3+p

DS  100     0   1+p
DZ  100     0   1+p

TI  60   10   2

ZV  10   90   1+p



Strana 37 (celkem 37)

P i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st e ní zahrada atd.).

V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do
15m.

19. Údaje o po tu výkres  grafické ásti

Grafická ást od vodn ní zm ny obsahuje vý ez výkresu:
Koordina ní výkres         M 1:5000
Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu     M 1:5000

Pou ení

Proti Zm n  . 3 územního plánu Dolní Rychnov vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis ).

.   .
starosta obce      místostarosta obce


