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Obec Lomnice 
____________________________________________________________ 

 
Č.j. : VZO/13/2012     V Lomnici dne 06.06.2012 
 
 

Územní plán  
 

    Zastupitelstvo obce Lomnice, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 

 

vydává  

 

Územní plán Lomnice  
 

 

 

A. Textová část Územního plánu: 

 

1. Vymezení zastavěného území ..................................................................................................str. č. 8 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot................................................str. č. 8 

3. Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch  přestavby a systému sídelní zeleně 

.......................................................................................................................................................str. č. 8 

4. Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich 

umísťování ..................................................................................................................................str. č. 13 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod..............................................................................str. č.15  

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího 

využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 

popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu ..........................................................str. č.19 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit .......................................................................................................................str. č. 42 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 

uplatnit předkupní právo .............................................................................................................str. č. 43 

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření ......................................................................................................str. č. 50 

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 

pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat 

o této studii do evidence územně plánovací činnosti...................................................................str. č. 50 
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11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu …….....................................str. č. 50 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ........................................................................str. č. 50 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ………………...........str. č. 50 

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního 

zákona ........................................................................................................................................str. č. 51 

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části .........str. č. 51 
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Definice používaných pojmů v ÚP Lomnice: 

 

Altán: 

  Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy. 

 

Areál: 

  Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch 

areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze 

inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů 

v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je 

areálem celé území náležející ke společnému pozemku. 

 

Doplňkové vybavení: 

  Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní 

funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod. 

 

Drobný mobiliář v parteru: 

  Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační 

tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4 m, vodotrysk, fontány. 

 

  Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky, 

dřevěné rozhledny do v. 20 m, rozcestníky, studánky 

 

Maloobchod: 

  Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou 

300 m
2
 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími 

plochami do 20 míst. 

 

Provozy nerušících služeb, výrob a chovů: 

  Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími 

negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou 

lokalitu. 

 

Regulativy prostorového využití: 

1. koeficient míry využití území (KZP = koeficient zastavitelnosti plochy) -udává maximální procentní 

podíl zastavěné plochy všech nadzemních částí objektů k celkové ploše pozemku nebo pozemků 

areálu. 

2. - maximální podlažnost - udává minimální a maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně 

podkroví, přičemž posuzovaná konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší 

konstrukční výškou nesmí svým součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální 

posuzované konstrukční výšky a počtu nadzemních podlaží.  

3.- minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch 

zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

 

  Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako 

součást objektu (např. střešní zahrada atd.). 
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  Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku 

určeného pro výstavbu se rozlišuje: 

a) zastavěná část pozemku 

b) ozeleněná část pozemku 

c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, 

manipulační plocha atd.) 

 

Rušící zařízení: 

  Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně 

ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě, 

nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.) 

 

Služby: 

  Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 

500 m
2
, s výjimkou rušících zařízení. 

 

Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality: 

  Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují 

- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny 

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny. 
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

  Hranice zastavěného území Lomnice (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.12.2011. Tato hranice ZÚ 

je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Lomnice (dále jen ÚP) 

kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, M 1:5 000 a na všech výkresech grafické 

části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.  

 

 

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

   

  Rozvojové možnosti obce budou i nadále limitovány dlouhodobě probíhající povrchovou těžbou 

hnědého uhlí. Urbanizovaný prostor obce včetně potenciálního rozvojového území je sevřen dvěma 

závaznými liniemi těžby vymezenými na východě pro lom Jiří a na severu a západě pro 

Podkrušnohorskou výsypku a pískovnu Eriku. Jihozápadní hranici urbanizovaného prostoru obce 

vymezuje silnice III/1812 a evropsky významná lokalita Matyáš.   

   Obec Lomnice s místními částmi Nová Lomnice a Týn, budou pokračovat ve vzájemném prorůstání 

a propojování. 

    Ve volné kulturní krajině nebudou zakládána žádná sídla.  

   Podkrušnohorská výsypka představuje plochu určenou k rekultivaci a postupnému navrácení do 

veřejně užívané kulturní krajiny. 

  Území obce jižně od silnice III/1812 na Vintířov bude dlouhodobě stabilizováno jako nezastavěné 

území těžby určené pro povrchovou těžbu hnědého uhlí v lomu Jiří v DP Alberov a DP Lomnice a to 

při zohlednění lesnických rekultivací ochranného pásma Lomnice a severních svahů lomu. 

 Do severozápadního cípu území obce zasáhne ve výhledu vodní nádrž Hřebeny jako lokalita 

vhodná pro akumulaci povrchových vod. 

 

 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

   Rozvoj území obce Lomnice je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu.  

   Obec se bude rozvíjet jako klidové obytně obslužné sídlo s rozsáhlým zázemím vybavenosti a bez 

výrazných výrobních ploch.  

 

   Rozvoj území je v maximální míře soustředěn na plochy bydlení. Zástavba obce vyplní proluky v ZÚ 

a další nevyužité plochy v ZÚ a dále se koncentruje do 3 významných obytných zón: obytná zóna Týn 

I. - západ, Týn II. - sever a obytná zóna Nová Lomnice. Plochy rekreace nebudou rozšiřovány. Plochy 

občanského vybavení, které jsou soustředěny okolo návsi, budou doplněny: 

   přestavba a rozšíření kulturního domu včetně letního amfiteátru na levém břehu Lomnického 

potoka, 

    víceúčelové hřiště na západním okraji obce u obytné zástavby zóny Týn – západ. 

   Smíšené obytné plochy jsou pouze stabilizovány. V bývalých obslužných areálech důlní společnosti 

na východním okraji obce při horní hraně lomu Jiří bude provozována pouze manipulační plocha. 
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  Stávající vyhrazené dosud nezastavěné zahrady jsou stabilizované v místech nevhodných pro 

zástavbu (podél vodních toků, ve velkých svazích). 

   Západně od obce je v prostoru Podkrušnohorské výsypky umístěn areál sportovní střelnice a 

navržena nepobytová plocha pro sportovní modeláře. Areál agroturistiky u pískovny Eriky západně za 

silnicí II/210 je stabilizován bez dalšího rozvoje. 

   Evropsky významné lokality Pískovna  Erika a Matyáš jsou řešeny  jako nezastavěné přírodní 

plochy. Pískovna Erika není určena k sanaci ani k rekultivaci. 

 

 

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

 

   Plochy bydlení jsou navrženy především pro individuální bydlení městského a příměstského 

charakteru s RD v zahradách. Bytové domy doplní stávající lokalitu bytových domů v Týně. 

   Plochy rekreace jsou pouze stabilizovány a to část stávající zahrádkářské osady u Chovného 

rybníka a celá  zahrádkářská osada v  severovýchodní části obce. 

   Okolo stávající požární nádrže na Nové Lomnici uprostřed navržené obytné zóny Nová Lomnice je 

řešen park. 

   Stávající areál střelnice i navržená nepobytová plocha pro sportovní modeláře západně od Lomnice 

jsou situovány do prostoru Podkrušnohorské výsypky mimo plochy lesnické rekultivace. 

 

   Veškerá nově navržená zástavba obce nebude vytvářet výškové ani hmotové dominanty území. 

Nová zástavba bude vždy posuzována ve vztahu ke svému okolí. 

 

 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

   V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního 

členění území, M 1:5 000, v. č. 2. Hlavní výkres, M 1:5 000. 

   Na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy v Lomnici a místních částech Týn a Nová 

Lomnice. ÚP navrhuje v jedné etapě bez udání časového horizontu na území obce tyto zastavitelné 

plochy a to jako dostavbu proluk a dalších nevyužitých území v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na 

úkor kulturní krajiny: 
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 Zastavitelné plochy 

 

OBEC LOMNICE 

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

B1-Z obytná zóna Týn I. – západ Lomnice u 

Sokolova, Týn u 

Lomnice 

Lomnice, Týn 

bydlení – BI – 8,72 ha 

B2-Z obytná zóna Nová Lomnice  Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 2,89 ha 

B3-Z obytná zóna Týn II. – sever Týn u Lomnice Týn bydlení – BI – 4,95 ha 

B5-Z dostavba proluk v ZÚ v jižní části obce Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,49 ha 

B6-Z dostavba proluk v ZÚ v centrální části obce Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,18 ha 

B7-Z dostavba nevyužitého území v ZÚ na severu 

Týna 
Týn u Lomnice Týn 

bydlení – BI – 0,4 ha 

B8-Z plocha na severozápadním okraji Týna Týn u Lomnice Týn bydlení – BI – 0,94 

B9-Z plocha pod retenční nádrží Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,44 ha 

B10-Z rozšíření zástavby Nové Lomnice východním 

směrem 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,46 ha 

B11-Z bytové domy v Týně Týn u Lomnice Týn bydlení – BH – 0,22 ha 

B12-Z plocha severně od sportovního areálu na levém 

břehu toku 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,64 ha 

B13-Z dostavba nevyužitého území v ZÚ v Nové 

Lomnici 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,04 ha 

O1-Z víceúčelové hřiště na západním okraji obytné Týn u Lomnice Týn občanské vybavení – OS – 0,25 ha 
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zóny Týn I. – západ 

O2-Z letní scéna na levém břehu Lomnického potoka Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

občanské vybavení – OI – 0,12 ha 

O3-Z rekonstrukce a rozšíření kulturního domu Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

občanské vybavení – OI – 0,26 ha 

P1-Z veřejná zeleň charakteru parku okolo 

víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová 

Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice  

veřejná prostranství – PVz1 – 0,93 ha 

M1-Z manipulační plocha východně od silnice na 

Vintířov na horní hraně lomu Jiří 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice  

manipulační plochy – M – 0,69 ha 
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3.4 PLOCHY PŘESTAVBY 

 

   V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000. 

   Na území obce jsou řešeny plochy přestavby pouze v centrální části Lomnice. 

   ÚP navrhuje na území obce tyto plochy přestavby v jedné etapě bez udání časového horizontu a to jako přestavbu původních zastavěných areálů, které 

jsou často nefunkční. 

 

 Plochy přestavby 

 

OBEC LOMNICE 

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo způsob využití plochy – rozloha v ha 

B1-P přestavba zahrádkářské osady severně u 

chovného rybníka na bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,78 ha 

B2-P přestavba objektu k rodinné rekreaci jižně u 

chovného rybníka na bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

bydlení – BI – 0,04 ha 

B3-P přestavba části zahrádkářské osady východně 

od silnice na Vintířov na bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 

Lomnice bydlení – BI – 0,07 ha 

B4-P přestavba objektu výroby v centru obce na 

bydlení 

Lomnice u 

Sokolova 

Lomnice bydlení – BI – 0,09 ha 

O1-P přestavba víceúčelového hřiště na sportovní 

halu 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

občanské vybavení – OS – 0,24 ha 

S1-P přestavba RD v centru obce k živnostenskému 

řemeslnému podnikání 

Lomnice u 

Sokolova 
Lomnice 

smíšené obytné – SV – 0,19 ha 
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

   ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (veřejnou zeleň) v zastavěném území, na 

zastavitelných plochách a plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou 

rozlišována veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (PVz1) a veřejná prostranství 

s veřejnou zelení (Pvz). 

  V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, 

na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.  

 ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v Lomnici 

v centrální části v Kraslické ulici a v Týně. ÚP navrhuje veřejné prostranství s veřejnou zelení 

charakteru parku v obytné zóně Nová Lomnice okolo vodní nádrže. 

 ÚP respektuje veřejné prostranství s veřejnou zelení v Lomnici na návsi okolo kostela, oboustranně 

okolo toku mezi školním a sportovním areálem, v údolní nivě Lomnického potoka, mezi výrobním 

areálem a bydlením  na severozápadním cípu obce, na východním okraji obce u dopravního areálu.         

   Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta jako součást vlastního areálu.  

   Vybrané vyhrazené zahrady v zástavbě, které nejsou dosud zastavěné, jsou stabilizovány i nadále a 

nejsou určeny k zastavění. 

 

 

3.6 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - SPORTOVNÍ 

 

   ÚP navrhuje na ploše zemědělské rekultivace Podkrušnohorské výsypky severozápadně od obce 

sportovně rekreační nepobytovou plochu určenou pro volnočasové aktivity místního modelářského 

klubu. 

 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ   

 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

    Na území obce je řešena pouze doprava silniční. 

   V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 5 

Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M  1:5 000. 

 

4.1.1 Silniční doprava 

   ÚP zachovává na území obce stávající koncepci silnic II. a III. třídy beze změny. Areál nákladní 

automobilové dopravy na jihozápadním okraji obce zůstává zachován. ÚP doplňuje stávající systém 

cykotras o navrženou cyklotrasu Vintířov - Lomnice - Svatava - jezero Medard, která bude vedena 

okolo Lomnice po sanovaném tělese důlní vlečky. 

 

 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

    V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů 

i plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 
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4.2.1 Vodní hospodářství 

    ÚP zachovává stávající  koncepci zásobování území obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu 

Horka a dále ji rozvíjí. Na tento stávající vodovodní systém budou napojeny zastavitelné plochy a 

plochy přestavby na území obce. 

   ÚP zachovává stávající koncepci centrální likvidace odpadních vod na území obce v ČOV Lomnice. 

Na ČOV Lomnice bude postupně napojena splašková kanalizace ze zastavitelných ploch i ploch 

přestavby na území obce. 

 

4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

   ÚP respektuje venkovní vedení velmi vysokého napětí 110 kV beze změny. 

ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic a 

venkovním vedením VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území obce 

jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.  

   ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny, žádné větrné elektrárny ani žádné specifické výrobní 

plochy ve volné krajině pro situování fotovoltaických elektráren. 

 

4.2.3 Zásobování plynem 

   ÚP navazuje na stávající systém zásobování území obce plynem ze středotlakých plynovodů. 

Postupně budou na STL plynovody napojeny zastavitelné plochy i plochy přestavby na území obce. 

 

4.2.4 Zásobování území teplem 

   ÚP nerozšiřuje na území obce území, které je teplem zásobováno z centrálního systému 

zásobování teplem. ÚP nenavrhuje v obci žádnou novou soustavu centrálního vytápění. 

   ÚP zachovává na území obce stávající systém individuálního vytápění. 

   Navrhované zastavitelné plochy a plochy přestavby na území obce budou vytápěny individuálně 

s důrazem na ekologicky únosné palivo a obnovitelné zdroje energie. 

 

4.2.5 Vnější sdělovací prostředky 

   ÚP stabilizuje beze změny na území obce 2 radioreleové trasy, 3 základnové stanice GSM a 

dálkové optické sdělovací kabely. 

 

4.2.6 Nakládání s odpadem 

   ÚP zachová dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i 

nadměrného odpadu z území obce dle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpadem. 

   Zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení, občanskou vybavenost, pro smíšené obytné 

plochy budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. 

 

 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

  ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou 

sledovány pouze plochy občanského vybavení veřejného charakteru = OI. 

   Stávající areály a nemovitosti OI jsou územně stabilizovány. Dům kultury je navržen k rozšíření a 

doplnění o letní scénu na levém břehu Lomnického potoka. 
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4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

  ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, které jsou zobrazeny 

v grafické části vlastního ÚP na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

   ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce: 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU 

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk  

  ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby na území obce 

Lomnice místní obslužné komunikace a pěší zóny jako součásti veřejných prostranství s 

komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství navážou na 

stávající systémy veřejných prostranství s místními komunikacemi. ÚP v území řeší pouze základní 

systém místních komunikací a to jak stávající tak i navržený.  

  

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz 

  ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby na území obce 

Lomnice plochy veřejné zeleně (veřejně přístupné sídelní zeleně)  jako veřejná prostranství s veřejnou 

zelení a veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku. Tato navržená veřejná prostranství 

budou sledovat a doplňovat stávající systém veřejných prostranství s veřejnou zelení v obci (blíže viz. 

kap.3.5.). 

 

 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROPUSTNOST 

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ APOD.  

 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 

   V grafické části  vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres  

koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 5.000. 

   ÚP zapracovává postupnou přeměnu krajinného rázu na území obce. Podkrušnohorská výsypka je 

po etapách postupně revitalizována převážně lesnickou rekultivací s malým podílem zemědělské a 

hydrické rekultivace. Po ukončení rekultivace bude Podkrušnohorská výsypka zpřístupněna jako 

kulturní nezastavěná krajina. Na Podkrušnohorské výsypce na území obce Lomnice nebudou 

zakládána žádná turistická sportovně rekreační centra s vybavením. Na  části zemědělské rekultivace 

výsypky je navržena nepobytová sportovně rekreační plocha určená pro sportovní modeláře letadel.  

      Krajina jihovýchodně od obce je dlouhodobě určena pro aktivity postupujícího lomu Jiří. 

Severozápadní cíp lesního masivu Boučského vrchu na levém strmém břehu řeky Svatavy bude ve 

výhledu zatopen vodní nádrží Hřebeny.  
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5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

 

  Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2 

Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000. ÚSES je 

samostatně jako část koncepce krajiny zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP ve schématu A.1 

Krajina - ÚSES, M 1:5 000.  

  Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny, některé vybrané vymezené prvky jsou 

založeny za účelem zvýšení jejich ekologické stability území.  

 

   ÚP přebírá stávající prvky regionálního systému ekologické stability včetně ochranného pásma 

nadregionálního biokoridoru, které jsou vymezeny v ZÚR KK,  a dále je zpřesňuje do měřítka 

katastrální mapy: U.501 – regionální biokoridor – RBK 1000 Svatava – Vintířov, U.41 – regionální 

biocentrum – RBC 1142 Svatava, U.101 – regionální biocentrum – RBC 10109 Boučský vrch. 

   

  ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a 

biokoridorů ÚSES na území obce Lomnice musí být v souladu s navrženými charakteristikami 

v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES: 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ 

 

 

číslo:     10109 

název:     Boučský vrch   

opatření: podporovat přirozenou obnovu borovice, omezit smrk, vyloučit 

introdukované dřeviny včetně modřínu, zajistit vyšší zastoupení 

listnáčů (dubu, buku, lípy aj.) 

prvek, úroveň:   REG BC FUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Týn u Lomnice, p.p.č.: 420/3, 306/1, 305/1, 313/3, 421/1, 306/4, 

282/1, 306/6, 313/5, 418, 316/4, 313/6, 306/2, 313/8, 313/4, 420/1, 

313/7, 306/8, 306/7, 419, 420/2, 306/1, 306/16 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM NAVRŽENÉ 

 

 

číslo:     1142 

lokalizace:    Svatava  

opatření:   vymezit plochy pro spontánní vývoj, doplňovat původní dřeviny 

prvek, úroveň:   REG BC NEFUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 650/7, 650/11, 650/13, 650/14, 

650/15, 723/1, 650/1, 650/87, 650/41, 661, 659, 650/90, 660/1, 

650/30, 650/10, 640/4, 650/46, 650/47, 660/2, 640/26, 650/89, 650/88, 

650/102, 650/91, 650/104, 650/103 
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REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NAVRŽENÝ 

 

 

číslo:     1000 

spojnice - název:   R BC 1160 - R BC 1159 (mimo obec) Svatava - Vintířov 

opatření: v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:   REG BK NEFUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 650/11, 650/10, 534/1, 539/1, 529/1, 

534/7, 544, 88/2, 550/1, 534/4 

k.ú. Týn u Lomnice, p.p.č.: 379/1, 270/1, 314/16, 262/6, 413/3, 

314/17, 110/2, 83/4 

 

 

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ 

 

 

číslo:     1 

název:     Pod Lomnickým vrchem 

opatření: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání travních 

porostů, chránit porosty dřevin 

prvek, úroveň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 446, 447, 449, 534/6, 534/1, 523/1, 

529/1, 534/2, 534/7, 536, 529/2, 524, 527/1, 517/1, 453, 525, 529/3, 

456/1, 526, 465, 451, 466/1, 517/5, 463, 468, 466/3, 461/1, 466/2, 

527/3, 19/3 

k.ú. Týn u Lomnice, p.p.č.: 379/3, 379/1, 383/2, 413/3, 382, 379/2, 
137/2, 137/1, 144 
 
 

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ 

 

 

číslo:     1 

spojnice - název:   R BK 1000 – LBK (mimo obec) 

opatření: v současnosti bez opatření, která budou stanovena až na základě 

vývoje rekultivovaných ploch 

prvek, úroveň:   LOK BK FUN 

katastrální území, p.p.č.: k.ú. Lomnice u Sokolova, p.p.č.: 534/1, 541/1, 543/1, 584/1, 588/1, 

589/1, 589/3, 589/5 

 

 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

    

   ÚP významně mění prostupnost územím obce zejména ve vztahu k dlouhodobé povrchové těžbě 

hnědého uhlí. Podkrušnohorská výsypka bude po ukončení zemědělské, lesnické a hydrické 

rekultivace navrácena zpět do veřejně přístupné kulturní krajiny. Vybraná síť hospodárnic bude určena 

pouze pro nepobytové formy rekreace a sportu: naučné stezky, cyklotrasy s vyhlídkou a značení 
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turistické trasy, hipostezky. ÚP navrhuje novou cyklotrasu z Vintířova přes Lomnici do Svatavy až 

jezeru Medard vedenou po sanovaném tělese bývalé důlní vlečky okolo obce.  

   Jihovýchodní část území obce, kam postupně postoupí lom Jiří, bude dlouhodobě nepřístupná. 

 

 

5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území: 

 X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

 X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše 

 X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše 

 X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka 

 X1.B. -Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

 X1.B.1. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - lesnická rekultivace 

 X1.B.2. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - zemědělská rekultivace 

 X1.B.3. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - hydrická rekultivace 

 X1.B.4. - ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická rekultivace 

 

   ÚP zapracovává II., IV., VI., IX., X., XI. a XII. etapu sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky, 

lesnické rekultivace ochranného pásma Lomnice a Severní svahy Lomnického lomu a lomu Jiří. 

 

 

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

   ÚP nenavrhuje žádné jiné protipovodňové opatření kromě výše citovaných. 

 

 

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

 

  ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území obce Lomnice do podrobnosti 

katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných vymezených  dnes 

nefunkčních prvků ÚSES: 

 

 X2. - opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

 X2.1. - vymezení prvků ÚSES 

 X2.2. - založení vymezených prvků ÚSES 

 

 

5.7 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

   ÚP rozšiřuje rekreační využívání krajiny na území obce: 

  Podkrušnohorská výsypka bude po ukončení biologické rekultivace užívána pouze k nepobytovým 

aktivitám s vazbou na široké okolí především na rekreační oblast jezera Medard. Na části zemědělské 

rekultivace IV. etapy sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky severozápadně nad obcí je 

navržena nepobytová sportovně rekreační plocha pro sportovní letecké modeláře. 
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   V obci je navrženo: přestavba tenisových kurtů na sportovní halu, dětské víceúčelové hřiště v Týně 

s vazbou na novou cyklotrasu, nový park v obytné zóně Nová Lomnice. 

 

 

5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

   Plocha lomu Jiří je řešena jako nezastavěná plocha těžby v rozsahu DP Alberov a DP Lomnice při 

respektování lesnických rekultivací. 

 

 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU 

 

  Území obce Lomnice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy 

s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Lomnice. 

  Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2 Hlavní 

výkres, M 1:5 000:  

 

  ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:  

 

* Plochy bydlení 

- bydlení hromadné – BH, 

- bydlení individuální městského a příměstského typu – BI, 

- bydlení individuální venkovského typu – BV. 

* Plochy rekreace 

- rekreace - zahrádkářské osady – RZ. 

* Plochy občanského vybavení 

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OI, 

- občanské vybavení - ostatní služby – OV, 

- občanské vybavení - hřbitov – OH, 

- občanské vybavení - sport – OS, 

- občanské vybavení - sport specifický - střelnice - OS1, 

- občanské vybavení - agroturistika – OA. 

* Plochy veřejných prostranství 

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy – PVk, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň – PVz, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1. 

* Zeleň vyhrazená – ZS 

- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS. 

* Plochy smíšené obytné 

- smíšené obytné městského typu – SM, 

- smíšené obytné venkovského typu – SV. 
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* Plochy dopravní infrastruktury 

- doprava silniční – DS. 

* Plochy technické infrastruktury 

- technická infrastruktura – TI. 

* Plochy výroby a skladování 

- výroba drobná – VD. 

* Plochy manipulační 

- manipulační plocha – M. 

* Plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zemědělské 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní 

- plochy lesní – NL. 

* Plochy přírodní 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy těžby nerostů 

- plochy těžby nerostů – NT. 

* Plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační nepobytová plocha - NSs1, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

o – ochranná, 

i - infrastruktura ( koridory technické a dopravní infrastruktury), 

z1 - zemědělská maloprodukční. 

 

 

6.1 PLOCHY BYDLENÍ 

* Bydlení hromadné - BH 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech. 

 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se 

zázemím obytné zeleně, 

2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně, 

3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
 , 

4. veřejné stravování do 50 míst, 

5. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská, 

6. vestavěná sportovní zařízení, 
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7. garáže sloužící pro obsluhu území, 

8. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném 

danou funkcí, 

9. RD bez zahrad se zázemím veřejně přístupné pobytové zeleně, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. pozemky související technické infrastruktury, 

12. veřejná prostranství, 

13. dětská vybavená hřiště. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. ubytovací zařízení pouze do 80 lůžek,  

2. víceúčelová hřiště pouze travnatá, 

3. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů, 

4. dostavba vymezeného území dalšími bytovými nebo rodinnými domy pouze při respektování 

stanovených podmínek prostorového uspořádání, 

5. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu vymezené lokality. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,  

2. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 60, 

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 35. 

 

 

* Bydlení individuální městského a příměstského typu- BI 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech. 

 

B. Přípustné využití 

1. nízkopodlažní rodinné domy městského a příměstského charakteru, 

2. nízkopodlažní bytové domy do 2 NP se zázemím obytné zeleně, 

3. řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v 1. N.P. na hlavních 

ulicích sídel, 

4. izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím v zahradách, 

5. veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území, 

6. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
, 

7. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. veřejná prostranství, 

11. dětská vybavená hřiště. 
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C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu, 

2. vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% podlahové plochy objektu, 

3. objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a 

rodinných domů, 

4. víceúčelová hřiště pouze travnatá, 

5. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu vymezené lokality. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy, 

2. výroba všeho druhu, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 40, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 40. 

 

 

* Bydlení individuální venkovského typu - BV 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení. 

 

B. Přípustné využití 

1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného 

hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad, 

2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území, 

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m
2
, 

5. stavby pro rodinnou rekreaci, 

6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní, 

7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb, 

8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství, 

12. dětská vybavená hřiště. 

 

C. Podmínečně přípustné využití  

1. ubytování pouze do kapacity 80 lůžek v 1 objektu, 

2. víceúčelová hřiště pouze travnatá, 

3. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitní vymezené lokality. 
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D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí, 

2. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 20, 

2.maximální podlažnost 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 60. 

 

 

6.2 PLOCHY REKREACE 

* Rekreace - zahrádkářské osady - RZ 

 

A. Hlavní využití 

zahrady sdružené do zahrádkářských osad. 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrádkářská osada bez možnosti výstavby zahrádkářských chat jako regulovaných staveb 

k rodinné rekreaci a jiných provozních objektů, 

2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin, 

3. plochy parkovišť sloužící pro potřebu území, 

4. nevybavená víceúčelová hřiště, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury, 

7. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25m
2
,  

2. bazény do 40m
2
.   

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 10, 

2. maximální podlažnost 1 NP,  

3. minimální % ozelenění 70. 

 

 

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI 

 

A. Hlavní využití  

plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury. 
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B. Přípustné využití 

1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro: 

 a) vzdělávání a výchovu, 

 b) sociální služby a péče o rodinu, 

 c) zdravotní služby, 

 d) kulturu, 

 e) veřejnou správu, 

 f) ochranu obyvatelstva. 

2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy, 

2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy, 

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. stavby pro rodinnou rekreaci, 

5. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 70, 

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 25. 

 

 

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. areály maloprodeje do 300m
2
 prodejní  plochy, 

2. zařízení pro ubytování, stravování, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení pro vědu a výzkum, 

5. zařízení cestovního ruchu, 

6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb, 

7. kynologické areály, 

8. zařízení zábavy, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 
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11. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy. 

 

D. Nepřístupné využití 

1. provozy výroby všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 70, 

2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 15. 

 

 

* Občanské vybavení - hřbitov - OH 

 

A. Hlavní využití 

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením. 

 

B. Přípustné využití 

1. hřbitovy, 

2. rozptylová loučka, 

3. urnový háj, 

4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím, 

5. doprovodné služby - prodej květin, 

6. vodní plochy, 

7. krematoria se smuteční síní, 

8. márnice, kaple, kostely, 

9. pozemky související technické a dopravní infrastruktury, 

10. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 30% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. parkoviště sloužící pouze pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 15, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění 75.  
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* Občanské vybavení - sport - OS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pro tělovýchovu a sport. 

 

B. Přípustné využití 

1. sportovní areály, 

2. sportovní haly, 

3.  nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí, 

4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven, 

5. ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

6. zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí, 

7. pozemky související dopravní infrastruktury, 

8. pozemky související technické infrastruktury, 

9. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 35 % součtu podlahové plochy v objektu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné a bytové domy,  

2. stavby pro rodinnou rekreaci,  

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením,  

6. golfové hřiště včetně cvičných odpalových stanovišť. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 50, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, maximální výška římsy halové stavby 8 m nad upraveným 

terénem, 

3. minimální % ozelenění 30. 

 

 

*  Občanské vybavení - sport specifický - střelnice - OS1 

 

A. Hlavní využití 

oplocený areál sportovní střelnice se zázemím. 

 

B. Přípustné využití 

1. střeliště, ochranný val, 

2. sociální a technické zázemí areálu, 

3. akustická zástěna, 

4. hlediště, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury, 
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7. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. sklady pouze jako součást areálu,  

2. občerstvení pouze bez teplé kuchyně, 

3. kůlny, garáže a manipulační plochy pouze jako součást areálu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné a bytové domy, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci, 

3. ubytování. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 30, 

2. maximální podlažnost 1 NP.  

 

 

* Občanské vybavení - agroturistika - OA 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení  obslužného charakteru se zaměřením na pobytově rekreační, sportovní 

a poznávací turistický ruch. 

 

B. Přípustné využití 

1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov dobytka,, 

koní, drůbeže a ryb, 

2. zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby, 

3. parkoviště, garáže, 

4. sportovní areály, hřiště včetně sociálního a technického zázemí, 

5. jízdárny a jezdecké areály, 

6. zařízení drobné výroby zaměřené na zpracování, skladování a prodej produktů zemědělské 

prvovýroby, 

7. zařízení řemeslných provozů místních tradic, 

8. hospodářské objekty pro ustájení dobytka a drůbeže, 

9. sádky, vinné sklepy, 

10. provozní zázemí areálů agroturistiky - dílny, mechanizační provozy, opravárenská zařízení, silážní 

žlaby, seníky, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství, 

14. související výrobní aktivity - chov dobytka, koní a drůbeže, chov ryb, zpracování místních produktů 

zemědělské činnosti. 

 

C. Nepřípustné 

1. provozy těžké a lehké výroby, 

2. bytové domy, 



ÚP LOMNICE 

 

 

28 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 60, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění 20. 

 

 

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

obce s obslužnou místní komunikací a s obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem. 

 

B. Přípustné využití 

1. náměstí, náves, 

2. tržiště, 

3. nábřeží, 

4. pěší a obchodní ulice, 

5. místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech, 

6. součástí veřejných prostranství je: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) doprovodná zeleň, trávníky, 

 c) mimolesní zeleň, 

 d) květinové záhony, 

 e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy, 

 f) chodníky, 

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby obce 

s veřejnou zelení. 
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B. Přípustné využití 

1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem),  

2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací, 

3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků, 

4. součástí veřejných prostranství je: 

a) mimolesní zeleň, 

b) vodní toky a plochy, 

c) odvodňovací otevřené strouhy, 

d) pěší chodníky, cyklostezky, 

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení, 

6. pozemky související dopravní infrastruktury, 

7. pozemky související technické infrastruktury, 

8. občanské vybavení slučitelné s účelem. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu, 

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

 

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

obce s veřejnou zelení charakteru parku. 

 

B. Přípustné využití 

1. součástí parku jsou: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky, 

 c) altány, 

 d) vodní toky a plochy, 

 e) udržovaný trávník, 

 f) květinové záhony, 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová, 

 h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky, 

 i) odvodňovací otevřené strouhy, 

 j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů, 

 k) solitery jednotlivých stromů. 

2. pozemky související dopravní infrastruktury, 

3. pozemky související technické infrastruktury, 

4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy. 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem, 

3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby, 

2. parkoviště. 

 

 

6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ - ZS 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných 

zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu). 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m
2
 zastavěné plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 5, 

2. maximální podlažnost 1 NP,  

3. minimální % ozelenění plochy 85. 

 

 

6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

* Smíšené obytné městského typu - SM 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech s nerušícími službami. 

 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v bytových domech, 



ÚP LOMNICE 

 

 

31 

2. administrativa, stravování, 

3. nevýrobní služby, 

4. zázemí turistického ruchu, 

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami, 

6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 

7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením, 

8. pozemky pro budovy obchodu do 1000 m
2 
 zastavěné plochy, 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

10. zařízení místní správy a církve, 

11. nerušící zařícení drobné výroby a výrobních služeb,  

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodu nad 1.000 m
2 

zastavěné plochy
  
pouze v případě, že nezvýší výrazně 

dopravní zátěž území, 

2. objekty ubytování do 100 lůžek, 

3. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území, 

4. zábavní střediska pouze pokud nenaruší příznivé podmínky v území. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy výroby a skladů, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 65, 

2. maximální podlažnost 6 NP + podkroví, výstavba nových domů vyšších jak 3 NP je nepřípustná, 

3. minimální % ozelenění 20 %. 

 

 

* Smíšené obytné venkovského typu - SV 

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským 

zázemím doplněné obslužnou sférou a nerušící výrobní činností. 

 

B. Přípustné využití 

1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,  

2. bydlení ve spojení s  podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb, 

3. zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel,  

4. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů, 

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně 

záhumenkového hospodářství, 

6. bytové domy,  

7. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 
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8. nerušící zařízení drobné výroby, 

9. zařízení místní správy a církve, 

10. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

11. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb, 

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodu do 1.500m
2
 zastavěné plochy,  

2. objekty ubytování do 100 lůžek,  

3. zábavní střediska pouze pokud nenaruší významně příznivé podmínky v území,  

4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké a lehké výroby, 

2. sklady. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 60, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění 25. 

 

 

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

* Doprava silniční - DS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic, 

2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,  

3. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty 

do 3m součást LPF), 

4. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

5. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

6. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály), 

7. parkoviště, odstavná stání, 

8. hromadné a řadové garáže, 

9. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot, 

10. areály údržby pozemních komunikací, 

11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty v nebytových domech do součtu 20% podlahové plochy, 
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2. polní a lesní cesty širší než 3 m. 

 

D. Nepřípustné využití 

jakékoliv stavby sloužící jinému účelu. 

 

 

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

* Technická infrastruktura - TI 

 

A. Hlavní využití 

pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

2. zařízení pro zásobování plynem, 

3. zařízení pro zásobování teplem, 

4. zařízení ostatních produktovodů, 

5. zařízení spojová, 

6. zařízení pro zásobování vodou, 

7. zařízení pro čištění odpadních vod, 

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

9. manipulační plochy, 

10. přístupové komunikace, 

11. větrné elektrárny, 

12. malé vodní elektrárny, 

13. pozemky související dopravní infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci, 

2. byty v nebytových domech. 

 

D. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 80, 

2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví. 

 

 

6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

* Výroba drobná - VD 

 

A. Hlavní využití 

zařízení drobné výroby všeho druhu. 

 

B. Přípustné využití 

1. sklady a garáže v areálech, 

2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, 

3. čerpací stanice pohonných hmot, 
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4. řemeslné provozy všeho druhu, 

5. stavební dvory, garáže, 

6. vědecká a výzkumná pracoviště, 

7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro hospodářské zvířectvo, 

8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu, 

9. drážní vlečky, 

10. požární nádrže, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy, 

2. nákupní centra do 3.000m
2
 prodejní plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 80, 

2. maximální podlažnost 2 NP.  

 

 

6.10 PLOCHY MANILUPAČNÍ - M 

 

A. Hlavní využití 

zpevněná i nezpevněná oplocená část kulturní krajiny bez mimolesní zeleně určená pro skladování a 

manipulaci výrobků a materiálů pod širým nebem. 

 

B. Přípustné využití 

1. skladovací plocha nezastřešená, 

2. parkoviště, 

3. dočasné úložiště sypkých materiálů bez možnosti kontaminace území, 

4. skladování výrobků, 

5. skladování vstupních surovin výrobního procesu. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. podmínky skladování vždy zajistí vsakování nebo regulované odvádění srážkových vod z plochy, 

2. pozemky související technické a dopravní infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu, 

3. skladování pouze takových komponentů, které nesnižují kvalitu životního prostředí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. terénní úpravy, 

2. trvalé stavby, 
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3. skládka směsného komunálního odpadu, 

4. odlesnění, 

5. kontaminace spodních vod. 

 

 

6.11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

* Plochy vodní a vodohospodářské - W 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou, zejména pozemky 

vodních ploch, koryt vodních toků v území, útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, řeky 

a potoky, mokřady a mokřiny, dočasné vodní plochy, plavební kanály a stoky, jezera, rybníky (kromě 

rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže), otevřené meliorační kanály, 

jiné prohlubeniny naplněné vodou, ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I.stupně. 

 

B. Přípustné využití 

1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny, 

2. výstavba vodních děl, 

3. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů, 

4. umisťovat hydrogeologické vrty. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, 

2. výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu v nezbytně nutném rozsahu, 

3. výstavba doplňkových vybavení jako dočasné aktivity. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

6.12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - NZ 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce. 

 

B. Přípustné využití 

1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná, 

2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce, 

3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného 

druhu pozemku a způsobu využití pozemku, 

4. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, 

zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, 

přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.), 

5. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů, 

6. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití, 

7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti, 
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8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních tabulí a 

rozcestníků po stávajících komunikací, 

9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny, 

10. zemědělská rekultivace sanovaných ploch zasažených negativními důsledky těžby surovin, 

11. zemědělská půda obhospodařovaná, 

12. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže, 

13. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, 

14. pozemky související dopravní infrastruktury, 

15. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské 

obhospodařování území, 

2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální 

obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem, 

3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo 

rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu, 

3. scelování ploch orné půdy, 

4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území. 

 

 

6.13 PLOCHY LESNÍ - NL 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce. 

 

B. Přípustné využití 

1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních 

hospodářských osnov, 

2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě, 

3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření, 

4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních 

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, 

5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti, 

6. vymezení ploch místního ÚSES, 

7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty), 

lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné 

vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury. 
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C. Podmínečně přípustné využití 

1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou 

přirozeně bez dřevinné vegetace, 

2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou, 

3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo 

k nelogickému dělení lesních pozemků, 

4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje 

jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování 

stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto 

územním plánem. 

 

 

6.14 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

* Plochy přírodní - NP 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny, 

zejména plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je 

potlačena, zvláště chráněná maloplošná území, zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a 

II.zóna, památné stromy s ochranným pásmem, biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního 

významu, biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na 

ostatních plochách, registrované významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 

100m
2
 na ostatních plochách, plochy se smluvní ochranou, plochy evropsky významných lokalit. 

 

B. Přípustné využití 

1. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras a naučných stezek po stávajících komunikacích, 

2. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 

3. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou 

přírody. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provádět terénní úpravy podléhající povolení stavebního úřadu, odvodňování pozemků, 

2. těžba nerostných surovin, rašeliny, stěrku a písku. 
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6.15 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 

* Plochy těžby nerostů - NT 

 

A.Hlavní využití 

území kulturní krajiny určené k hospodárnému využívání nerostů, těžební činnosti a úpravě nerostů. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky, které jsou, byly nebo budou využity pro těžbu surovin (doly, lomy, pískovny), 

2. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů 

(výsypky, odvaly a kaliště), 

3. pozemky na kterých se vyskytují technologická zařízení pro těžbu a zpracování nerostů, 

4. dopravní a technická infrastruktura související s těžbou nebo zpracováním či manipulací nerostných 

surovin, 

5. plochy sanací a rekultivací vymezené dle plánu sanací a rekultivací, 

6. dočasná deponie ornice. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. zajištění následné bezzásahovovsti území v případě, že existují předpoklady (na základě půdně-

ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit není přípustné umisťování jakýchkoliv 

trvalých staveb, pokud přímo nesouvisí s těžbou, 

2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, vést jakékoliv inženýrské sítě a 

budovat nové komunikace, pokud přímo nesouvisí s těžbou, 

3. provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství 

podzemních vod, 

4. vymezovat jednotlivé prvky ÚSES. 

 

 

6.16 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

* Plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační nepobytová plocha – NSs1: 

 

A. Hlavní využití 

sportovně využívané  nepobytově relaxační plochy a areály v kulturní krajině bez trvalých staveb. 

 

B. Přípustné využití 

1. areály zdraví, piknikové a relaxační pobytové louky, 

2. sluneční pláže u vodních ploch a toků, 

3. jezdecké areály, 

4. turistické, cyklistické a naučné stezky, in-line stezky, cyklotrasy, hipostezky, 

5. cvičná plocha sportovních modelářů letadel, 

6. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. altány  a odpočinkové přístřešky pouze dřevěné jako dočasné stavby. 
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D. Nepřípustné využití 

1. terénní úpravy, 

2. trvalé stavby. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx 

 

A. Hlavní využití 

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na: 

a) plochy smíšené přírodní – NSp, 

b) plochy smíšené zemědělské – NSz, 

c) plochy smíšené lesní -  NSl, 

d) smíšená ochranná krajinná zóna  - Nso, 

e) plochy smíšené určené pro vedení technické infrastruktury – Nsi, 

f) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční - NSz1. 

 

B. Přípustné využití 

1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití, 

2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území, 

vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území, 

podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu, 

3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, 

kompromisním postavení,  

4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany 

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně, 

5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ, 

2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací. 

 

 

* Plochy smíšené přírodní - NSp: 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná 

území – pouze III. a IV.zóna, plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na 

ostatní půdě. 

 

B. Přípustné využití 

1. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území, 

2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
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3. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. velkoplošné odvodňování pozemků, 

2. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené zemědělské - NSz 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně 

neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u 

nichž není vhodné používat intenzivní technologie hospodaření. 

 

B. Přípustné využití 

1. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových 

územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích 

oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně 

chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní 

technologie, 

2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

3. výstavba doplňkových vybavení, 

4. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném 

zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené lesní - NSl 

 

A. Hlavní využití  

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa 

s upřednostněním mimoprodukčních funkcí (půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.). 

 

B. Přípustné využití 

1. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo 

aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech, 

v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území, 

ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie, 

2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

3. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 
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* Smíšená ochranná krajinná zóna  - NSo: 

 

A. Hlavní 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné 

1. ochranná funkce této zóny není určující, ale měla by být respektována, 

2. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území, 

3. doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na 

rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky, 

4. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

5. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené určené pro vedení technické infrastruktury NSi: 

 

A. Hlavní využití 

krajinný pás, ve kterém jsou nebo budou vedeny inženýrské sítě nebo dopravní koridory zejména 

nadmístního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1.  odlesnění, 

2.  pokud bude v tomto pásu vedené nadzemní vedení, musí být taktéž odstraněny všechny stromy 

vyšší než 3 m do takové vzdálenosti, ve které by jejich vyvrácení mohlo poškodit nadzemní vedení, 

3.  pravidelná údržba těchto ploch před zmlazováním zejména dřevinných druhů, které by svým 

kořenovým systémem mohly narušovat vedení, 

4. související dopravní infrastruktura, zejména cyklotrasy, 

5. dosázení okrajů plochy ekostabilizačními keři. 

 

C. Podmínečně přípustné: 

1. opatření ke zvýšení retence území a opatření ke snížení ohrožení území přírodními katastrofami 

provádět výsadbou pouze nízkých keřů do 3 m výšky s vyloučením stromů. 

 

D. Nepřípustné 

1. umisťování jakýchkoli dočasných či trvalých staveb, 

2.  výsadba mimolesní zeleně vyšší jak 3 m formou stromů,  

3.  rozšiřování meliorací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční - NSz1: 

A. Hlavní využití: 

vybrané plochy kulturní krajiny přimykající se k zástavbě určené pro pěstování zemědělských plodin 

ve formě maloprodukčního zemědělství. 



ÚP LOMNICE 

 

 

42 

B. Přípustné využití: 

1. orná půda a trvalý travní porost s možností oplocení, 

2. zahrady a sady s možností oplocení, 

3. účelové cesty jako přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům, 

4. studny, 

5. stávající vodní plochy a toky. 

 

C. Podmínečně přípustné: 

1. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

2. zemědělské a lesnické stavby do 70 m
2
 zastavěné plochy, 

3. ostatní stavby související s hlavním využitím do 25 m
2
, 

4. skleníky, zimní zahrady, přístřešky do 40m
2
 zastavěné plochy, 

5. stavby pro chovatelství do 16m
2
 zastavěné plochy. 

 

D. Nepřípustné využití: 

1. ostatní trvalé a dočasné stavby na zemědělských pozemcích, 

2. velkovýrobní technologie, 

3. terénní úpravy s výjimkou mezí , 

4. zpevněné plochy. 

 

 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

  ÚP vymezuje na území obce Lomnice veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná 

opatření a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního 

ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.  

 

 

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)STZ) 

 

 Technická infrastruktura 

Navržené plochy pro stavby  

ČSoV - čerpací stanice odpadních vod, 

Trafostanice. 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m)STZ) 

 X1.A. Snižování  ohrožení  v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše, 

X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše, 

X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka. 
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   X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. - Založení vymezených prvků ÚSES  

X2.2.1. - západní část biocentra č.1, 

X2.2.2. - východní část biocentra č. 1. 

 

 

7.2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ POUZE VYVLASTNĚNÍ (DLE §170) 

 

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle § 2, odst.1, písm. k)STZ) 

 

 Technická infrastruktura 

Navržené koridory pro inženýrské sítě: 

- kanalizace dešťová, 

- kanalizace splašková, 

- výtlačný řad splaškové kanalizace, 

- vodovod pitný, 

- venkovní vedení 22kV, 

- STL plynovod. 

 

* Asanace 

VA1 - sanace a revitalizace rušených částí Lomnického potoka 

 

 

8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

  ÚP vymezuje na území obce Lomnice veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro 

která lze uplatnit pouze předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně 

prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000. 

 

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE §101 

STZ) 

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ) 

 Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 

O1 - letní scéna na levém břehu Lomnického potoka - rozvl. pl. 02-Z, 

O2 - rekonstrukce a rozšíření kulturního domu - rozvl. pl. 03-Z. 

 

 Veřejná prostranství  

Veřejná prostranství s veřejnou zelení  

PPZ1 - veřejná zeleň charakteru parku okolo víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice - 

rozv. pl. P1-Z 

 

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m)STZ) 

 X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

X1.B.1. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - lesnická rekultivace, 

X1.B.2. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - zemědělská rekultivace, 

X1.B.3. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - hydrická rekultivace, 
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X1.B.4. - ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická rekultivace. 

 

    X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. - vymezeni prvků ÚSES 

10109 - regionální biocentrum funkční, 

1142 - regionální biocentrum nefunkční, 

1000 - regionální biocentrum funkční, 

1 - místní biocentrum funkční, 

1 – lokální biokoridor funkční
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1,písm.k)STZ) 

 

 Technická infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

 ČsoV – čerpací stanice odpadních vod Týn u Lomnice 

 

151/1, 383/2 Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

668/1, -18/1, 22, 631/16, 547/13 

 Trafostanice Týn u Lomnice 

 

262/13, 262/10, 385/2 Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

336/1, 516/1 

 

 

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1, písm.m) STZ) 

>    X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

X1.A.1. protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na 

ostatní ploše 

Týn u Lomnice 379/3, 383/2, 413/3, 382, 379/2 Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

536, 466/1, 451, 526, 525, 453, 19/3, 517/1, 

517/5, 524, 465, 534/7, 534/2, 523/1, 534/6, 

447, 446, 527/1, 466/3, 461/1, 466/2, 449, 

456/1, 463 

X1.A.2. protierozní opatření - zatravnění  na ostatní ploše Lomnice u 523/1, 526, 529/3, 525, 529/2, 536, 534/2 Obec Lomnice 
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Sokolova  

X1.A.3. zvyšování retenčních schopností území - revitalizace 

Lomnického potoka 

Lomnice u 

Sokolova 

453, 19/3, 449, 451, 19/3, 449, 447, 446, 

465, 22, 453, 19/2 

Obec Lomnice 

 

 

 X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.2. založení vymezených prvků ÚSES 

 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude 

uplatněno předkupní 

právo 

X2.2.1.  západní část biocentra č. 1 Týn u 

Lomnice 

379/3, 383/2, 413/3, 382, 379/2 

 

Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

446, 447, 449, 534/6, 523/1, 534/2, 534/7, 

536, 524, 527/1, 517/1, 19/3, 453, 525, 

456/1, 526, 465, 451, 466/1, 517/5, 463, 

466/3, 461/1, 466/2 

X2.2.2. východní část biocentra č. 1 Lomnice u 

Sokolova 

523/1, 534/2, 536, 529/2, 525, 529/3, 526 Obec Lomnice 

 

 

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ) Občanské vybavení 

  Občanské vybavení 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

O1 rozvl. pl. 02-Z - letní scéna na levém břehu Lomnického Týn u Lomnice 262/7, 262/10 Obec Lomnice 
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potoka  

O2 rozvl. pl. 03-Z - rekonstrukce a rozšíření kulturního domu Lomnice u 

Sokolova 

22 Obec Lomnice 

 

 

 Veřejná prostranství  

Veřejná prostranství s veřejnou zelení  

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

PPZ1 rozv. pl. P1-Z - veřejná zeleň charakteru parku okolo 

víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

516/1 Obec Lomnice 

 

 

* Veřejně prospěšné opatření (dle §2, odst.1, písm.m) STZ) 

>    X1.B. Opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

X1.B.1. sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - 

lesnická rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

650/11, 671/1, 672/2, 670, 682/1, 682/2, 

682/3, 534/1, 543/1, 539/1, 529/1, 545/1, 

541/1, 544, 548, 88/2, 682/3, 589/4, 584/1, 

589/1, 587, 589/3, 588/1, 585, 589/5, 672/1, 

650/39, 682/4, 674/4, 673, 674/5, 650/40, 

683, 672/1, 680 

Obec Lomnice 

X1.B.2. sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - 

zemědělská rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

589/4, 589/1, 534/1, 584/1, 543/1, 539/1, 

529/1, 545/1, 593/3, 580, 589/3, 541/1, 

Obec Lomnice 
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 593/4, 551, 544, 547/4, 548, 588/1, 549, 

88/2, 552/1, 550/1, 650/11, 671/1 

X1.B.3. sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - 

hydrická rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

650/11, 650/24, 584/1, 534/1, 543/1, 541/1, 

544, 593/3, 589/1, 587, 585 

Obec Lomnice 

X1.B.4. ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická 

rekultivace 

Lomnice u 

Sokolova 

597/5, 597/4, 713/2, 597/1, 584/2, 589/2, 

590/1, 590/2, 588/2, 620, 618, 631/1, 619, 

628, 633, 596, 557, 634/8, 118/1, 631/5, 

558, 703/1, 703/2, 652/1, 632/1, 713/13, 

703/2, 692, 691 

Obec Lomnice 

 

>  X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. - vymezení prvků ÚSES 

 

označení veřejně prospěšné opatření k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

10109 regionální biocentrum funkční Týn u Lomnice 306/2, 282/1, 420/3, 306/1, 305/1, 313/3, 

421/1, 306/4, 306/6, 313/5, 418, 313/6, 

306/16, 313/8, 313/4, 420/1, 313/7, 306/8, 

306/7, 419, 420/2, 306/1, 316/4 

Obec Lomnice 

1142 regionální biocentrum nefunkční Lomnice u 

Sokolova 

650/87, 650/10, 650/7, 650/11, 650/13, 

650/14, 650/15, 723/1, 650/1, 650/47, 

650/103, 650/104, 650/91, 650/102, 

650/88, 650/89, 660/1, 660/2, 650/41, 

650/46, 640/4, 650/10, 650/30, 650/90, 

659, 661, 640/26 

Obec Lomnice 

1000 regionální biocentrum funkční Týn u Lomnice 262/6, ,379/1, 83/4, 110/2, 413/3, 314/16, 

379/1, 270/1, 314/17 

Obec Lomnice 
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Lomnice u 

Sokolova 

534/7, 534/1, 650/10, 650/11, 534/4, 550/1, 

544, 529/1, 539/1, 650/10, 88/2 

1 místní biocentrum funkční Týn u Lomnice 379/1,382, 383/2, 379/2, 413/3, 383/2, 

379/1 

Obec Lomnice 

Lomnice u 

Sokolova 

529/1, 527/3, 19/3, 527/1, 536, 534/7, 

534/2, 529/1, 534/1 

1 lokální biokoridor funkční Lomnice u 

Sokolova 

534/1, 541/1, 543/1, 584/1, 588/1, 589/1, 
589/3, 589/5 

 

Obec Lomnice 
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9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 

VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

   ÚP navrhuje na území obce Lomnice tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě: 

 

Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – vodní nádrž Hřebeny. 

 

    Územní rezerva R1 bude zapracována do ÚP jako zastavitelná plocha vodní a vodohospodářská 

změnou ÚP na základě požadavku vydané aktualizace ZÚR KK. 

 

 

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 

ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ 

STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

  ÚP na území obce Lomnice nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je prověření změn 

jejich využití nezbytné ověřit v územní studii. 

 

 

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 

PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

   ÚP na území obce Lomnice nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou 

pro rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí ÚP Lomnice není tedy 

žádné zadání regulačního plánu. 

 

 

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

   ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území obce. Veškeré změny na území 

obce jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu. 

 

 

13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

  ÚP nevymezuje na území obce Lomnice žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  

stavbu, pro kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze 

autorizovaný architekt. 
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14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177 

ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

   ÚP nevymezuje na území obce Lomnice žádnou stavbu, která by byla nezpůsobilá pro zkrácené 

stavební řízení. 

 

 

15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

   Textová část Územního plánu Lomnice je vypracována v rozsahu 51 stran textu včetně titulní 

strany a obsahu i včetně vložených tabulek. 

 

 

 

B. Grafická část Územního plánu Lomnice 

 

v. č. 1 Výkres základního členění území       M 1:5 000 

v. č. 2 Hlavní výkres         M 1:5 000 

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     M 1:5 000   

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny      M 1:5 000 

v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury      M 1:5 000         
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Odůvodnění 

 

 

 

 

A. Textová část odůvodnění návrhu Územního plánu Lomnice 

 

1. Postup při pořízení územního plánu........................................................................................str. č. 53 

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

krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů..............................str. č. 54 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování........................................................str. č. 58 

4. Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.......... str. č .58 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.................................str. č. 59 

6. Vyhodnocení splnění zadání…………………………………………………………....................str. č. 71 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení .................................................................................str. č. 72 

7.1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití ...........................................str. č. 73 

7.2. Limity využití území ............................................................................................................ .str. č .83 

7.3. Koncepce dopravního řešení ...............................................................................................str. č. 85 

7.4. Koncepce technického vybavení......................................................................................... str. č. 86 

7.5. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ……..………….…….str. č. 99 

7.6. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění 

.................................................................................................................................................. str. č. 102 

7.7 Koncepce řešení požadavků civilní ochrany ...................................................................... str. č. 103 

7.8. Koncepce ochrany životního prostředí ............................................................................. str. č. 105 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko 

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.....................................................................................str.č. 106 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond....................str. č. 108 

9.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF včetně tabulkové 

části............................................................................................................................................str. č. 108 

9.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL.......................str. č. 136 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění......................................................................str. č. 136 

11. Vyhodnocení připomínek.....................................................................................................str. č. 136 

 

Příloha č. 1 Vyhodnocení vlivů územního plánu Lomnice na udržitelný rozvoj území 

Příloha č. 2 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí 

Příloha č. 3 Územní plán Lomnice – návrh – Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy NATURA 

2000 
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

   Zastupitelstvo obce Lomnice na svém zasedání dne 4.2.2009 schválilo usnesením č. VZO/01/2009 

záměr pořízení Územního plánu Lomnice (dále také „ÚP“), a to v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“). Na tomto zasedání zastupitelstvo zároveň schválilo žádost o pořízení ÚP 

Městským úřadem Sokolov, odborem stavebním a územního plánování a dále zastupitelstvo určilo 

zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem – p. Miloslava Matouška, starostu obce. Zpracovatelem ÚP 

se stala Ing. arch. Alexandra Kasková, která v květnu 2009 zpracovala průzkumy a rozbory k ÚP. 

  V červnu 2009 zpracoval pořizovatel ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem za technické pomoci 

Ing. arch. Alexandry Kaskové návrh zadání ÚP. Pořizovatel zaslal dle § 47 stavebního zákona návrh 

zadání ÚP pod č.j. 87260/2009/SÚPÚP/MAPI ze dne 12.6.2009 dotčeným orgánům, sousedním 

obcím a krajskému úřadu. Zároveň pořizovatel zajistil zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému 

nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání ÚP veřejnou 

vyhláškou, a to na úřední desce Obecního úřadu Lomnice a na úřední desce Městského úřadu 

Sokolov. Oznámení včetně návrhu zadání bylo zároveň zveřejněno i na internetových stránkách obce 

Lomnice a města Sokolov. 

  Návrh zadání ÚP byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle požadavků 

dotčených orgánů, podnětů a připomínek a upravený návrh byl předložen obecnímu zastupitelstvu k 

projednání a schválení. Zastupitelstvo obce Lomnice projednalo návrh zadání na svém zasedání dne 

26.8.2009 a vzalo na vědomí připomínky, které může dle § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit 

každý, požadavky na obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které mohou uplatnit dotčené 

orgány a podněty sousedních obcí. Usnesením č. VZO/04/2009 ze dne 26.8.2009 byl návrh zadání 

obecním zastupitelstvem Lomnice schválen. 

  Pořizovatel předal dne 7.9.2009 schválené zadání projektantovi – Ing. arch. Alexandře Kaskové a ta 

na základě něho zpracovala návrh ÚP. Zpracovaný návrh ÚP byl obci předán dne 7.1.2010. 

  Na základě požadavku Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství (dále jen „KÚKK OŽPZ“) bylo zadáno vypracování vyhodnocení vlivu ÚP na životní 

prostředí autorizovanou osobou RNDr. Janem Křivancem a předáno v dubnu 2010. KÚKK OŽPZ ve 

svém stanovisku nevyloučil významný vliv ÚP na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, proto 

bylo zadáno vypracování vlivu ÚP na území NATURA 2000, které bylo předáno v březnu 2010 

zpracovatelem – RNDr. Oldřichem Buškem. Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území 

vypracované Ing. arch. Kaskovou bylo předáno v listopadu 2010. 

  Pořizovatel zaslal, dle § 50 stavebního zákona, dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému 

úřadu oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Lomnice (dále jen společné jednání) 

pod č.j. 1819/2011/SÚPÚP/VESO, ze dne 12.1.2011. Termín společného jednání byl určen na 

9.2.2011. 

  Dne 9.2.2011 se konalo společné jednání o návrhu ÚP Lomnice. Dotčené orgány byly vyzvány k 

uplatnění stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání a sousední obce mohly 

uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne společného jednání s tím, že se k později uplatněným 

stanoviskům a připomínkám nepřihlíží. 

  Dne 1.9.2011 pořizovatel předložil návrh ÚP a zprávu o jeho projednání, která splňovala náležitosti 

stanovené prováděcím právním předpisem, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru 

regionálního rozvoje, oddělení územního plánování. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor 

regionálního rozvoje předal pořizovateli stanovisko č.j. 1063/RR/11-2 ze dne 26.9.2011. 
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  Pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a společně s určeným zastupitelem připravil podklady pro 

úpravu návrhu ÚP. Tyto podklady schválilo zastupitelstvo obce Lomnice usnesením č. VZO/09/2011 

ze dne 16.11.2011. Pokyn pro úpravu ÚP byl Ing. arch. Kaskové zaslán dne 25.11.2011 pod č.j. 

188983/2011/SÚPÚP/JADO. 

  Ing. arch. Kasková na základě těchto pokynů upravila návrh ÚP Lomnice a předala v únoru 2012.    

Pořizovatel oznámil v souladu s § 52 a § 22 stavebního zákona čas a místo konání veřejného 

projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Lomnice – veřejnosti formou veřejné vyhlášky č.j. 

26863/2012/SÚPÚP/JADO ze dne 26.03.2012, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním 

obcím formou oznámení č.j. 26860/2012/SÚPÚP/JADO ze dne 26.03.2012. Zároveň pořizovatel v 

souladu s § 52 stavebního zákona zajistil vystavení návrhu ÚP k veřejnému nahlédnutí u obce 

Lomnice a u pořizovatele. 

  Dne 14.05.2012 se na Obecním úřadu Lomnice konalo veřejné projednání o upraveném a 

posouzeném návrhu ÚP Lomnice. Pořizovatel za účasti určeného zastupitele – p. Miloslava Matouška, 

starosty obce, přítomné seznámil s účelem veřejného projednání, postupem při pořizování a upozornil 

na možnost podání připomínek a námitek v souladu s § 52 a § 23 stavebního zákona, a projektant 

podal výklad k návrhu ÚP. 

  Připomínky a námitky k návrhu ÚP nebyly před veřejným projednáním ani v jeho průběhu uplatněny. 

  Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání, přezkoumal návrh ÚP 

a doplnil odůvodnění ÚP v souladu s § 53 stavebního zákona. Dále pořizovatel dle § 54 stavebního 

zákona předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání Územního plánu Lomnice s jeho odůvodněním. 

 

 

2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

* Politika územního rozvoje ČR 2008, schválena vládou ČR 20. 7. 2008 usnesením č. 561 (PÚR 

ČR 2008) 

  Území obce Lomnice leží v  rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary se silnou koncentrací obyvatelstva 

a ekonomických činností ve vztahu na rychlostní komunikaci R6. Území obce neleží v žádné 

rozvojové ose, v žádné specifické oblasti, v koridoru nebo ploše dopravy i technické infrastruktury. 

 PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: 

   ÚP tyto priority splňuje zejména v oblastech: 

- chrání přírodní a kulturní hodnoty území, 

- hospodárně využívá zastavěné území dostavbou všech proluk a dalších nevyužitých území, 

- navrhuje plochy přestavby, 

- zapracovává ÚSES, zejména nadregionální a regionální prvky ÚSES vymezené v ZÚR KK,, 

chrání EVL Natura 2000, 

- zapracovává opatření na ochranu před povodněmi a opatření ke zvýšení retence území, 

- vytváří rekreační zázemí obyvatel Lomnice, 

- zkvalitňuje dopravní a technickou infrastrukturu, 

- respektuje záplavová území, 

- rozvíjí občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury, 

- rozšiřuje systém cyklotras, 

- zohledňuje dlouhodobé zájmy těžby nerostných surovin – je zapracována sanace a 

rekultivace Podkrušnohorské výsypky, pískovna Erika je stabilizována jako přírodní plocha 
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s vymezenou EVL, je zohledněn lom Jiří jako plocha těžby, jsou respektovány pásy 

provedené lesnické rekultivace na severních svazích lomu Jiří určené k ochraně zástavby 

obce, 

- na ploše Podkrušnohorské výsypky je stabilizována střelnice a navržena nezastavěná 

smíšené plocha se sportovním využitím pro sportovní letecké modeláře, 

- ÚP zapracovává jako územní rezervu R1 lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – 

vodní nádrž Hřebeny, 

- ÚP dle předaných podkladů zapracovává malé vodní plochy na Podkrušnohorské výsypce, 

které zlepšují významně retenční schopnosti rekultivované krajiny, 

- ÚP rozšiřuje sportovní vyžití obyvatel obce a navrhuje novou sportovní halu na místě 

tenisových kurtů a víceúčelové hřiště u obytné zóny Týn I. – západ, 

- ÚP doplňuje citlivě stávající lokalitu nízkopodlažních bytových domů o další dům, 

- ÚP nerozšiřuje výrobní zóny, pouze navrhuje jednu manipulační plochu na zbytkových 

plochách nad severní hranou lomu Jiří, 

- ÚP ponechává ucelenou část ZPF na Lomnickém vrchu k dalšímu zemědělskému využití, 

- ÚP řeší sanaci tělesa bývalé důlní vlečky okolo celé obce na úpatí výsypky a následnou 

přestavbu tohoto koridoru na cyklotrasu regionálního významu. 

 

   ÚP Lomnice je zapracován v souladu s PÚR ČR 2008. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.9.2010 ÚPD: 

* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), nabytí účinnosti dne 16. 10. 2010 

  Obec Lomnice leží v rozvojové oblasti nadregionálního významu  Karlovy Vary (OB12), která je 

vymezená v PÚR ČR 2008 a kterou ZÚR KK dále zpřesňuje. 

 

  V této rozvojové oblasti nadregionálního významu OB12 ÚP vytváří ÚP podmínky: 

3.1.2 v nadregionální rozvojové oblasti OB12, která tvoří ve vazbě na koridory komunikací R6 a 

I/13 jádro územního rozvoje v sídelní aglomeraci Sokolov – Karlovy Vary – Ostrov budou 

vytvořeny podmínky pro lokalizaci strategických komerčních zón (Sokolov – Staré Sedlo, 

Sokolov – Vítkov, Ostrov, Olšová Vrata) a zóny rekreace nadregionálního a mezinárodního 

významu Medard; současně bude sledována priorita lázeňství (Karlovy Vary); v oblasti 

Sokolovska je nezbytné počítat s pokračující těžbou uhlí a využitím ostatních nerostných surovin 

(viz. Specifická oblast ochrany a využití nerostných zdrojů ST1 Sokolov), ale současně již 

vytvářet předpoklady pro restrukturalizaci nabídky pracovních příležitostí v důsledku chystaného 

ukončení těžby uhlí; 

 

  ZÚR KK vymezuje na území obce Lomnice specifickou oblast: 

 specifickou oblast ochrany a využití nerostných zdrojů ST1 Sokolov 

  Ve specifické oblasti ST1 Sokolov ÚP vytvoří podmínky pro: 

6.3.1 efektivní a ekologicky vhodné využití nerostného bohatství na území kraje; 

6.3.4 koordinaci zájmů plynoucích z bezprostředního kontaktu vymezení jiných specifických 

oblastí. 

 

ZÚR KK nevymezují na území obce Lomnice žádnou veřejně prospěšnou stavbu. 

 

  ZÚR KK vymezují na území obce Lomnice tato veřejně prospěšná opatření: 
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 U.501 – regionální biokoridor – RBK 1000 Svatava – Vintířov, 

  U.41 – regionální biocentrum – RBC 1142 Svatava, 

  U.101 – regionální biocentrum – RBC 10109 Boučský vrch. 

    

  Vydané ZÚR KK aktualizovaly regionální ÚSES, který ÚP zpřesnil do katastrální mapy. Úprava 

hranic biocenter a upřesnění průběhu biokoridorů jsou úpravy v režimu tzv. upřesňování 

nadregionálního a regionálního ÚSES dle metodických pravidel. Upřesňování se provádí na základě 

podrobnějších informací v přírodních podmínkách a stavu území a převedení ÚSES do podrobnějšího 

měřítka. Upřesňování ÚSES se považuje za respektování koncepce ÚSES dle nadřazených 

dokumentací (viz. též. Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí).  

 Regionální biokoridor č. 1000 a regionální biocentra č. 1142 a 10109 ÚP přebírá a 

zpřesňuje do katastrální mapy.  

 

  ZÚR KK vymezují na území obce výhledovou vodní nádrž Hřebeny – č. 99 (LAPV – lokalita vhodná 

pro akumulaci povrchových vod). ÚP tuto výhledovou vodní nádrž zapracovává jako územní rezervu 

R1. 

 

 

b) priority ZÚR KK: 

  Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují 

republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR 2008. 

 ÚP Lomnice naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro 

zajištění udržitelného rozvoje území: 

 

1.   Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro 

sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a 

technickou infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a 

chráněné hodnoty sídel, 

1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto 

hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené 

sídelní struktury, tradiční obraz městských a vesnických jídel v krajině a kulturní památky. Pokud 

je tato struktura nenávratně přeměněna, například jako následek těžby nerostných surovin, 

navrhovat specifická řešení nové krajiny a urbanistické struktury, která přinesou do území nový 

potenciál hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje. 

 

2.    Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů 

s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací, 

2.3 podpora center sídelní struktury v rozvojových oblastech a rozvojových osách s cílem zajistit pro 

jejich rozvoj dostatek zastavitelných i přestavbových ploch; spolupráce mezi urbánními a 

venkovskými prostory zkvalitněním veřejné infrastruktury, zejména dopravní, s akcentem na sítě 

veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí, 

2.10 uvážené a koordinované využívání přírodních zdrojů – přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod a nerostných surovin obecně, 

2.12 vytváření podmínek pro přizpůsobování zemědělství a lesnictví místním specifikům, 
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2.13 vytváření územně technických podmínek pro efektivní využití nerostného bohatství kraje, 

v územích, kde bude probíhat, omezit vliv důsledků těžby na životní prostředí, přírodní a kulturní 

prostředí a střety s dalšími funkcemi s hodnotami území (např. s podmínkami pro lázeňství, 

turistický ruch, rekreaci). 

 

3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

3.1 hospodárně využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů), 

3.2 důsledná ochrana nezastavěného území – ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží 

novou výstavbou a turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace (v rozvojových 

oblastech a osách), kde je třeba zachovávat a vytvářet podmínky pro územní systémy ekologické 

stability, pro vznik veřejně přístupných pásů zeleně, které umožní rekreační využívání krajiny a 

zachování jejích reprodukčních schopností, přitom jako významný přírodní prvek chránit a nově 

navrhovat lesní porosty, 

3.3 vytváření podmínek pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

(zvyšování retenčních schopností krajiny: návrh protierozních opatření, omezení umísťování 

zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné minimum, návrh opatření protipovodňové 

ochrany a ploch potřebných k rozlivům povodní, apod.), 

3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny – 

důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, 

ale i zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, 

3.6 ochrana a využití nerostných surovin, 

3.7 obnova území po ukončované těžbě hnědého uhlí, 

 

 ÚP Lomnice dostatečně nenaplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského 

kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

 

1. Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel 

 

1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud 

možno mimo chráněná území nebo využíváním přestavbových ploch bez přílišného narušení 

jejich chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy hospodářského 

rozvoje a sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje), 

 

2. Priority v oblasti hospodářského rozvoje 

2.4 vytváření územně technických podmínek pro stabilizaci perspektivních stávajících a lokalizaci 

nových významných průmyslových zón k udržení a zvyšování úrovně zaměstnanosti, a to pokud 

možno mimo chráněná území a mimo hodnotná území sídel, 

2.5 vytváření územně technických podmínek pro transformaci výrobní základy, její diversifikaci a 

rozvoj nových technologií, 

2.6 vytváření územně technických podmínek pro využití nových příležitostí, vzniklých ukončením 

těžby, 

2.7 vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovních 

ruchu, i v eko- a agro- turistice, 

2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se 

zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy 
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hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné 

plochy pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní, 

lyžařské, hipostezky), 

2.11 zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj zejména ve specifických oblastech s problémy  

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti 

 

3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí 

3.8 vytváření podmínek pro ekologické zemědělství a pro využívání obnovitelných zdrojů energie. 

 

  Ostatní priority územního plánování Karlovarského kraje stanovené ZÚR KK se nevztahují 

k řešenému území obce Lomnice. 

 

  ÚP respektuje plochy a koridory nadmístního a regionálního významu: 

 ochranné pásmo NRBK 40 Amerika – Svatošské skály, 

 regionální ÚSES, 

 silnici II. třídy č. 210,  

 silnice III. třídy č. 21026 a 1812, 

 NATURA 2000 EVL Matyáš CZ0413185 a Pískovna Erika CZ0413184, 

 venkovní vedení VVN 110 kV, 

 DP Alberov, DP Lomnice, DP Svatava, DP Týn u Lomnice, Týn u Lomnice I., 

 výhradní ložisko nerostných surovin Týn u Lomnice – Na pískách, Týn u Lomnice – 

Erika, Svatava – Medard, Lomnice u Sokolova, Alberov, 

 OP II. stupně II B PLZ LM Karlovy Vary, 

 závaznou linii těžby. 

 

 ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK. 

 

 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

  Územní plán Lomnice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18     

a   § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 

  Zpracovaný ÚP Lomnice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na 

území spravovaném obcí Lomnice. 

  V územním plánu navržený rozvoj obce Lomnice nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při 

respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro 

rozhodování v území. 

 

 

4 VYHODNOCENÍ S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 

 

  ÚP Lomnice byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle 

příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
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plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

  Stanoviska a požadavky uplatněné dotčenými orgány 

 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 
Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 

Č. j. 1075-1 / 46616 – ÚP/2011 – 7103/44 ze dne 01.02.2011 

Věc: LOMNICE – návrh územního plánu. 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela návrh územního 

plánu Lomnice. 

Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Josefem Maňhalem, ředitelem 

Vojenské ubytovací a stavební správy Praha na základě Pověření ministryně obrany ČR                     

č. j. 302/2008-8764 ze dne 7. února 2008, vydaného ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2,       

zák. č. 219/2000 Sb., jako účastník všech řízení při oznamování pořizovatelům územně 

analytických podkladů a stavebním úřadům zájmových území Ministerstva obrany, v nichž 

lze v zájmu zajištění obrany státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen se souhlasem 

Ministerstva obrany a k vydání závazných stanovisek a uplatňování požadavků ve smyslu      

§ 175 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále 

obecně k jednání jménem České republiky – Ministerstva obrany jako účastník všech řízení 

podle z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění 

pozdějších předpisů a souvisejících platných právních předpisů, resortních nařízení a předpisů 

souhlasí s návrhem územního plánu Lomnice. 

Dále pro potřeby Vašeho stavebního úřadu zasíláme „Vyjmenované druhy staveb“, pro které 

je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko 

VUSS Praha. 

Kontaktní osoba: Ing. Josef Kohout – tel. 973340200 

Ředitel Ing. Josef Maňhal  

 Souhlasné stanovisko 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. 1478/2011/03100 ze dne 02.03.2011 

Věc: Návrh Územního plánu obce Lomnice 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme podle ustanovení 

§ 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

 

Pro lokality zasahující do stanovených dobývacích prostorů výhradních ložisek hnědého uhlí 

lze uplatnit postup podle ustanovení § 18 a 19 horního zákona. Dobývací prostor se totiž 

považuje též za chráněné ložiskové území, není-li toto stanoveno. Nesouhlasíme s umístěním 

lokalit označených B4-Z a V1-Z situovaných přímo v blocích zásob výhradních ložisek. 
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Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavby v chráněných 

ložiskových územích, povolení stavby, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, 

může vydat podle ustanovení § 19 horního zákona stavební úřad pouze se souhlasem 

krajského úřadu, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví 

 

Doplnění stanoviska MPO k návrhu Územního plánu Lomnice  

Zn. 26305/2011/03100 ze dne 12.07.2011 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 

bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení 

§ 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci další 

připomínky. 

Lokalita V1-Z původně určená pro drobnou výrobu byla nově funkčně vymezena jako plocha 

manipulační a skladovací s regulativem nerealizovat trvalé stavby. S upraveným návrhem 

souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví 

 Vyjmutí plochy B4-Z a úprava regulativu V1-Z - bude akceptováno 

 

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, 100 00 Praha 10 – Vršovice 

Odbor výkonu státní správy IV 

Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem 

Zn. 64/530/11     2425/ENV/11 ze dne 07.02.2011 

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Lomnice. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 12.01.2011 

od Městského úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

územním plánování a stavebním řádu) o společném jednání o návrhu Územního plánu 

Lomnice se žádostí o stanovisko. 

K předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo následující stanovisko:  

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy konstatuje, že ÚPD je třeba 

doplnit o výskyt sesuvů: Svatava č. 1234, Lomnice č. 1235 (viz. mapa Geofondu ČR „Sesuvy 

a jiné nebezpečné svahové deformace“, list č. 11-14). V územích charakterizovaných 

zvláštními podmínkami geologické stavby (s ložisky nerostných surovin, CHLÚ, dobývacími 

prostory, poddolovanými územími, sesuvy), je při vydávání územního rozhodnutí třeba 

postupovat podle § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. 

Ostatní poddolovaná území, výhradní ložiska i dobývací prostory jsou v ÚPD respektovány 

(viz. odůvodnění návrhu str. 81). 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

 Návrh ÚP bude doplněn o výskyt sesuvů  

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Č. j. MZDR 2068/2011-2/OZS-ČIL-L ze dne 12.01.2011 

Věc: Karlovy Vary – stanovisko k návrhu územního plánu Lomnice 

Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 – Český inspektorát lázní a zřídel, jako dotčený orgán 

podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
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souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu územního 

plánu Lomnice sděluje: 

V textové části a v legendách výkresové části se několikrát vyskytuje označení limitu využití 

území zkratkou OP PLZ LM. Vzhledem ke skutečnosti, že význam této zkratky není 

všeobecně známý, požaduje Český inspektorát lázní a zřídel doplnit do seznamu zkratek 

význam zkratky PLZ LM – „přírodní léčivé zdroje lázeňského místa“, případně používat 

název tohoto limitu v plném znění. 

Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, v jejichž 

ochranném pásmu II. stupně II B se jihovýchodní část správního území obce nachází, nejsou 

k projednávanému návrhu územního plánu další připomínky. 

MUDr. Lenka Hřebíková pověřena řízením oddělením OZS/4, Český inspektorát lázní 

a zřídel 

 Význam označení limitu PLZ LM bude v textové části do seznamu zkratek doplněn 

 

Ministerstvo zemědělství 
Pozemkový úřad Sokolov 

Č.j.: 11496/2011-MZE-130730 ze dne 19.01.2011 

Stanovisko k oznámení společného jednání „Územního plánu Lomnice“ – ve smyslu § 20 

zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném 

znění. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že veškeré restituce dle zákona č. 229/1991 Sb., 

v platném znění, 243/1992 Sb., a 212/2000 Sb. byly již ukončeny. 

Dále Vám sdělujeme, že nadále platí naše stanovisko, ze dne 24.06.2009, č. j. PÚ/634/2009 – 

130730. 

K  uvedené akci nemáme žádné další připomínky ani námitky. 

Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov  

 Bez připomínek 

 

ČR – Státní energetická inspekce 
Územní inspektorát pro Karlovarský kraj 

Sportovní 297/28, 360 09 Karlovy Vary 

Zn. 18/11/041.103/PaL ze dne 08.03.2011 

Společné jednání o návrhu Územního plánu Lomnice 

K Vámi vystavenému návrhu Územního plánu Lomnice vydává ČR – Státní energetická 

inspekce, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 3 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné 

stanovisko s podmínkou, že v dokumentaci Územního plánu Lomnice budou v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektována ochranná pásma 

stávajících energetických zařízení. 

V této souvislosti požadujeme v dokumentaci Územního plánu Lomnice: 

1. Na str. 64 textové části odůvodnění uvést do souladu s právními předpisy velikosti 

ochranných pásem trafostanic a velikost ochranného pásma distribuční rozvodny 

(velikost ochranného pásma elektrických stanic závisí na jejich typu  a na datu vzniku 

tohoto ochranného pásma). Z příslušných právních předpisů (vládní nařízení 

č. 80/1957 Sb., zákon č. 222/1994 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.) vyplývá, že velikost 

ochranného pásma žádné elektrické stanice není rovna 10 m. 

2. Na str. 64 textové odůvodnění doplnit velikost ochranného pásma nadzemního vedení 

VN 6 kV. 
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3. Na str. 64 textové části odůvodnění, kde je uvedeno, že velikost ochranného pásma 

STL plynovodů je 1 m, doplnit, že to platí pouze pro plynovody a plynovodní 

přípojky, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, a doplnit velikost 

ochranného pásma STL plynovodů a plynovodních přípojek mimo zastavěné území 

obce. 

4. Na str. 64 textové části odůvodnění doplnit v souladu s právními předpisy velikosti 

ochranných pásem zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, tvořících soustavy 

centralizovaného zásobování teplem. 

5. V textové části doplnit v souladu s právními předpisy vymezení ochranných pásem 

všech stávajících energetických zařízení (nadzemních vedení, elektrických stanic, STL 

plynovodů a plynovodních přípojek, zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie 

tvořících soustavy centralizovaného zásobování teplem). 

6. Zakreslit do příslušných výkresů soustavy centralizovaného zásobování teplem. 

 Ing. Jan Heidelberg, ředitel územního inspektorátu 

 Velikosti ochranných pásem budou doplněny 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  

se sídlem v Karlových Varech, 360 21 Karlovy Vary, Závodní 94 

Č. j.: KHSKV 00246/2011/HOK/Nov ze dne 22.02.2011 

Lomnice – návrh územního plánu obce, společné jednání   

K Vašemu oznámení ve shora uvedené věci po prostudování dokumentace k zadání ÚP, 

seznámení s dokumentací k návrhu ÚP v elektronické podobě a na základě společného 

jednání sdělujeme, že plocha na jižním okraji obce v Kraslické ulici (označena B4-Z) 

a navržená jako plocha bydlení (BI bydlení individuální), zakládá s mírou vysoké 

pravděpodobnosti možnost překročení hygienického limitu hluku v chráněném venkovním 

prostoru, vzhledem k blízkosti liniového zdroje hluku, tj. silnice III/21028, Sokolov – 

Lomnice, bezprostřední návaznosti na stávající ČOV a s plochou těžby oddělenou pouze 

citovanou silnicí. 

Z tohoto důvodu doporučuje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje vypustit plochu 

B4-Z z návrhu. 

Návrh ÚP byl zpracován v listopadu 2009, pořizovatelem je Městský úřad Sokolov, odbor 

stavební a územního plánování, zpracovatelem autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra 

Kasková, projekční kancelář, Sokolovská 54, Karlovy Vary. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 Vyjmutí plochy B4-Z - bude akceptováno 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Zn.: 123/DS/11 – 2 ze dne 28.01.2011 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Lomnice 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel           

dne 12.01.2011 žádost o vydání písemného stanoviska k návrhu Územního plánu Lomnice, 

dle ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 183/2006 Sb.). 

K zaslanému návrhu nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle 

ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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 Bez připomínek 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Zn. 766/ZZ/11 ze dne 04.03.2011 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Lomnice 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 

12. 1. 2011 oznámení o návrhu Územního plánu Lomnice a k tomuto sděluje následující 

stanovisko:    

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

 Není příslušný 

 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221) 

 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů 

I. Identifikační údaje: 

Název koncepce: „Územní plán Lomnice“ 

Umístění:  kraj:  Karlovarský 

   obec:  Lomnice 

   k.ú.:  Lomnice u Sokolova, Týn u Lomnice 

Pořizovatel: pro obec Lomnice - Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územní 

plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

II. Průběh posuzování: 

Návrh zadání:  předložen:     16. 6. 2009 

   stanovisko k zadání:    13. 7. 2009 

 

 

Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí: 

   zpracovatel:  RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY 

      Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary 

      osvědčení odborné způsobilosti: 29148/ENV/06 

předloženo:  17. 1. 2011 

 

Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 2000: 

zpracovatel:  RNDr. Oldřich Bušek 

      Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary 

      osvědčení odborné způsobilosti: 630/3245/04 

předloženo:  17. 1. 2011 

III. Stanovisko: 

Na základě návrhu územního plánu Lomnice, Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 

Lomnice na životní prostředí a Vyhodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

orgán podle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu 

ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává 
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SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů územního plánu Lomnice na životní prostředí, ale pouze za respektování 

následující podmínky: 

 Územní plán může být uplatněn při následném zapracování a respektování stanovených 

podmínek a opatření, které jsou uvedeny na str. 10-19 Vyhodnocení vlivů návrhu 

územního plánu Lomnice na životní prostředí. 

Odůvodnění souhlasného stanoviska: 

Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že územní plán Lomnice tak, jak 

je navržen, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí. Územní plán Lomnice je možné 

akceptovat pouze za respektování opatření pro eliminaci potenciálních významných 

negativních vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a na jednotlivé složky 

životního prostředí. Tato opatření jsou uvedena ve Vyhodnocení vlivů územního plánu 

Lomnice na životní prostředí a v dokumentaci týkající se posouzení významnosti vlivu 

koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Za dodržení stanovených podmínek lze tedy 

vydat souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Závěrem upozorňujeme na ustanovení § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení změny 

územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska 

k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. 

 Respektovat vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na životní prostředí – bude akceptováno 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 

Bez připomínek. 

 Bez připomínek 

 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová/415) 

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci (tedy 

i k návrhu územního plánu) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v tomto případě 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Není příslušný 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu ( Ing. Nováková/494) 

Stanovisko dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Lomnice. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský 

úřad) obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, 

o termínu a místě společného jednání o návrhu Územního plánu Lomnice s lhůtou 

pro uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 10. 3. 2011.  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil 

dokumentaci návrhu Územního plánu Lomnice podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem na 

postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání 

územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška). 
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Rovněž bylo přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 

1996 č.j. OOLP/1067/96 (dále jen metodický pokyn). 

Krajský úřad požádal MŽP podle Čl. II bodu (1) metodického pokynu ministerstva č.j. 

OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF o posouzení lokality č. 2 Územního plánu Lomnice. 

Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Územního plánu Lomnice, jejímž projektantem 

je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování listopad 2009, 

stanoviska krajského úřadu k návrhu zadání Územního plánu Lomnice č.j. 2378/ZZ/09 ze dne  

13. 7. 2009. Dále stanoviska MŽP ČR č.j. 362/530/11 ze dne 23. 2. 2011 a orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu Městského úřadu Sokolov k návrhu Územního plánu Lomnice 

č.j. 35786/2011/ZP/EVBR ze dne 28. 2. 2011. Srovnání s jiným možným řešením nebylo 

provedeno. Koncept nebyl zpracován.  

Dokumentace návrhu Územního plánu Lomnice řeší celé správní území obce, tj. 2 katastrální 

území Lomnice u Sokolova a Týn u Lomnice. V návrhu územního plánu – A. Textová část 

odůvodnění územního plánu Lomnice bylo zpracováno v části 9.1. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen 

„Vyhodnocení ZPF“) včetně tabulkové části: Tabulka č.1 Rozvojové plochy - Seznam 

dotčených pozemků str.č. 1 – 9, Tab. č.2.1 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle 

druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF str.č. 1, Tab. č.2.2 Přehled navrhovaného odnětí 

půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit str.č. 1, Tab.č.3 Bilance předpokládaného odnětí 

ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit str.č. 1 - 2, Tabulka č.4 

Opatření v krajině - Seznam dotčených pozemků str.č. 1 – 4,  Tabulka č.5 Rozvojové plochy - 

Seznam dotčených pozemků str.č. 1 a grafické části: výkres č. 3 Výkres předpokládaných 

záborů půdního fondu M 1 : 5000 a výkres č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu - detail obce Lomnice M a místní části Týn 1 : 2880.  

Krajský úřad k rozvojovým lokalitám na pozemcích zemědělského půdního fondu 

řešeným v návrhu Územního plánu Lomnice na základě posouzení předložené 

dokumentace, s přihlédnutím ke stanovisku MŽP a Městského úřadu Sokolov uplatňuje 

z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF:  

1. Ve výměře předložené k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je 

v navrhovaném řešení cca 32,52 ha půdy. Výměra navrhovaného záboru zemědělské 

půdy je 26,44 ha, z toho v zastavěném území je 2,90 ha a mimo zastavěné území je 

23,54 ha. Z toho 25,51 ha je předpokládané odnětí pro funkční využití bydlení, 

minimální výměra je pro funkční využití občanské vybavení, 0,93 ha pro funkční 

využití veřejné prostranství. Podstatná část záboru zemědělské půdy cca 18,12 ha 

(68,54 %) je navrhována na plochách IV. třídy ochrany, 5,54 ha (20,97 %) V. třídy 

ochrany, 2,55 ha (9,63 %) III. třídy ochrany a 0,23 ha (0,86 %0)  II. třídy ochrany.  

Dle návrhu Územního plánu Lomnice budou na navržených plochách bydlení 

v rozsahu 31,24 ha půdy vytvořeny podmínky pro bydlení 590 nových obyvatel, což 

odpovídá cca 49 % stávajícího počtu obyvatel. 

2. Hranice zastavěného území je stanovena ke dni 15. 9. 2009.  
3. Lokality v k.ú. Lomnice u Sokolova č. 4, č. 5, č. 9, č. 15, č. 16 a č. 18 jsou v návrhu 

řešeny zcela bez nároku na zábor zemědělské půdy, a proto nejsou předmětem 

posouzení z hlediska ochrany ZPF.  

Bod 3. stanoviska bude doplněn do textové části Vyhodnocení ZPF.  

4. Územní plán Lomnice navrhuje v lokalitě č. 2 v k.ú. Lomnice u Sokolova zábor 

zemědělské půdy o výměře 12,4494 ha určené pro plochy bydlení. Jedná se 

o zemědělskou půdu v druhu orná, zařazenou do III., IV. a V. třídy ochrany. Jako 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 17 písm. d) zákona 

k udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 téhož 
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zákona, na základě posouzení předložené dokumentace MŽP konstatuje, že v návrhu 

Územního plánu Lomnice je takovýto zábor zemědělské půdy naprosto nevhodný a ze 

strany pořizovatele a projektanta nedostatečně zdůvodněný. Vzhledem k současnému 

počtu obyvatel a stavu dopravní a technické infrastruktury svým rozsahem neodpovídá 

stávající situaci ani rozvojovým podmínkám v regionu. 

Navíc lze souhlasit s Vyhodnocením vlivů návrhu Územního plánu Lomnice na 

životní prostředí, zpracovaného v 04/2010 RNDr. Janem Křivancem, že realizací 

navrženého záměru dojde k záboru nejkvalitnější zemědělské půdy (zejména III. třídy 

ochrany) na rostlém terénu v celém širokém okolí. V lokalitě obklopené ze třech stran 

doly a výsypkami to představuje velice negativní zásah do zemědělského půdního 

fondu.   

5. Lokalita č. 1 v k.ú. Lomnice u Sokolova a Týn u Lomnice se navrhuje pro bydlení. 

Celá výměra 7,0476 ha zemědělské půdy je zařazena do IV. třídy ochrany. Jedná se 

z větší části o zemědělskou půdu v druhu orná půda, z menší části o trvalý travní 

porost a minimálně o zahradu na západě obce. S lokalitou navazující na zastavěné 

území, limitovanou těžbou surovin, představující dle projektanta dnes zcela izolované 

„zbytkové“ území uprostřed těžbou zasažené krajiny lze dle zásad ochrany ZPF 

souhlasit. Jde o půdy nižší třídy ochrany, pro zemědělské účely postradatelné.  

P.p.č. 262/20 (orná půda) a část p.p.č. 262/10 (trvalý travní porost) v k.ú. Lomnice 

u Sokolova budou vypuštěny ze zastavěného území. U p.p.č. 262/15 (orná půda) bude 

prověřeno stanovení zastavěného území. 

6. Lokalita č. 3 v k.ú. Týn u Lomnice se navrhuje pro bydlení. Celá výměra 3,1843 ha 

zemědělské půdy je zařazena převážně do IV. třídy ochrany. Jedná se z části 

o zemědělskou půdu v druhu orná půda, z části o trvalý travní porost a minimálně 

o zahradu na severu obce. S lokalitou navazující na zastavěné území, limitovanou 

těžbou surovin, představující dnes zcela izolované „zbytkové“ území uprostřed těžbou 

zasažené krajiny lze dle zásad ochrany ZPF souhlasit. Jde o půdy nižší třídy ochrany, pro 
zemědělské účely postradatelné. 

7. Lokalita S1 v k.ú. Týn u Lomnice, kterou navrhuje územní plán jako cvičnou 

nepobytovou plochu pro zájmovou činnost modelářů letadel – NSs1, má celkovou 

výměru 6,1237 ha půdy. Jedná se o návrh lokality smíšené sportovní nezastavěného 

území – trvalá součást ZPF na p.p.č. 213/1. Na předmětné lokalitě části p.p.č 213/1 se 

nachází rozpracovaná zemědělská rekultivace po ukončené těžbě uhlí, kterou 

zabezpečuje Sokolovská uhelná a. s. Sokolov jako povinnost vyplývající z vydaných 

platných rozhodnutí podle horního zákona a dalších zvláštních právních předpisů např. 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. U návrhu rozvoje v lokalitě Jiří, 

Družba a Podkrušnohorská výsypka je třeba respektovat druhy rozpracovaných 

rekultivací (schválených rozhodnutím v Plánech otvírky přípravy a dobývání 

a v Souhrnných plánech sanace a rekultivace), na něž Sokolovská uhelná a.s., právní 

nástupce, Sokolov vynakládá prostředky z finanční rezervy na sanace a rekultivace. 

V předmětném prostoru jsou také na rekultivace vynakládány prostředky ze státního 

rozpočtu.  

Krajský úřad doporučuje rámcově navrhované funkční využití pozemků na jednotlivé 

plochy (lokality), které byly rekultivovány (dokončené i rozpracované rekultivace 

po ukončené těžbě uhlí) nebo budou zahajovány, a na kterých se uvažuje s umístěním 

výhledových rozvojových záměrů, zapracovat do územního plánu až dle výsledku 

projednání s firmou Sokolovská uhelná a.s., právní nástupce, Sokolov. 

8. S ostatními lokalitami lze souhlasit. Jedná se převážně o půdy v zastavěném území 

nebo o menší lokality v návaznosti na zastavěné území. 
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9. Lokality č. 7 a č. 8 budou vypuštěny ze zastavěného území kromě p.p.č. 151/1 a  p.p.č. 

154. U p.p.č. 172/1 (trvalý travní porost) bude prověřeno stanovení zastavěného 

území. 

10. V textové části Vyhodnocení ZPF chybí zdůvodnění dle bodu 2.6 vyhlášky, tj. proč je 

navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením z hlediska ochrany ZPF 

nejvýhodnější. Není-li alternativní řešení zpracováno, nutno doplnit zdůvodnění proč 

je od něj upuštěno. 

11. V grafické části odůvodnění Územního plánu Lomnice: se doporučuje v dalším stupni 

Územního plánu Lomnice výkres č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu - detail obce Lomnice M a místní části Týn 1 : 2880 doplnit o číslo a třídu 

BPEJ, které místy chybí. Dále se doporučuje doplnit označení III/21028, III/1812, lom 

Matyáš, pískovna Erika, agroturistice areál, Lomnický potok, Podkrušnohorská 

výsypka apod., které jsou uvedeny v textové části Vyhodnocení ZPF. Dále je vhodné 

uvést v grafické části identifikační čísla jednotlivých dobývacích prostorů. Označení 

lokalit Vyhodnocení ZPF bude doplněno o rozlišení BV, D apod. jako v koordinačním 

výkrese. 

12. Krajský úřad požaduje prověřit v textové části návrhu Územního plánu Lomnice bod 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM … navrhované plochy na zemědělské půdě na str. 13 až 40 a uvést jej do 

souladu se zněním přípustného využití dle vyhlášky 501/2006 Sb.,: „výjimečně 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury“. 

Dále jej uvést do souladu se zněním přípustného využití dle § 14 vyhlášky 501/2006 

Sb., : „související nezbytné liniové trasy a plochy technické a účelové komunikace“.  

Dále jej uvést do souladu se zněním přípustného využití dle § 14 vyhlášky 501/2006 

Sb.,: „pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury“.  

13. Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Lomnice krajský úřad požaduje 

zachovat stejné označení lokalit jako u tohoto návrhu.  
14. Body 1 – 13 požaduje krajský úřad zapracovat do návrhu dalšího stupně Územního plánu 

Lomnice.  

Upozornění: V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch 

na pozemcích zemědělského půdního fondu) je nutné dopracovat zemědělskou přílohu 

a znovu požádat o stanovisko zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu. 
 Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona  

č. 500/2004 Sb., správního řádu.  

 

Doplnění stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j. 766/ZZ/11 ze dne 

4. 3. 2011 k návrhu Územního plánu Lomnice. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen krajský úřad) obdržel Vaši žádost 

o přehodnocení bodu 4. stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

č.j. 766/ZZ/11 ze dne 4. 3. 2011 k návrhu Územního plánu Lomnice. Stanovisko bylo dne 14. 

6. 2011 projednáno pořizovatelem na krajském úřadě za účasti určeného zastupitele starosty 

obce p. Miloslava Matouška, RNDr. Jana Křivance, pořizovatele a krajského úřadu. Krajský 

úřad posoudil předložené úpravy vyhodnoceného bodu 4. stanoviska, které jsou výsledkem 

jednání pořizovatele dne 14. 6. 2011 a následných telefonických konzultací a sděluje 

následující. 

Krajský úřad k rozvojovým lokalitám na pozemcích zemědělského půdního fondu řešeným 

v návrhu Územního plánu Lomnice uplatnil pod č.j. 766/ZZ/11 ze dne 4. 3. 2011 stanovisko 

podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu příslušný dle § 17a písm. a) zákona, po seznámení se s předloženou 

dokumentací, posouzení věci dle téhož zákona doplňuje stanovisko k návrhu Územního 

plánu Lomnice uplatněné podle § 5 odst. 2 zákona Krajským úřadem Karlovy Vary, odborem 

životního prostředí dne 4. 3. 2011 pod č.j. 766/ZZ/11 a to tak, že původní znění doplňuje 

zněním následujícím. 

V bodě č. 4 se u lokality č. 2 dosavadní text označuje jako odstavec 1, 2 a doplňuje se 

odstavec 3, který zní: „Lokalita č. 2, navržené funkční využití – bydlení. Plocha 2, 

zemědělské půdy zařazené do VI. a V. třídy ochrany, bude dle projednání dne 14. 6. 2011 

výrazně zmenšena na rozsah dle zákresu předloženého pořizovatelem. Důvodem je prodej 

pozemků Obcí Lomnice jednotlivým fyzickým osobám za účelem výstavby rodinných domů 

dle urbanistické studie. Se zařazením výrazně zmenšené lokality č. 2 se souhlasí za podmínky 

doplnění odůvodnění plochy podle § 4 zákona. 

Po posouzení žádosti o přehodnocení výše uvedeného bodu 4., předložené dokumentace 

přiložené k žádosti bylo krajským úřadem doplněno stanovisko k návrhu Územního plánu 

Lomnice uplatněné podle § 5 odst. 2 zákona Krajským úřadem Karlovy Vary, odborem 

životního prostředí dne 4. 3. 2011 pod č.j. 766/ZZ/11. 

Stanovisko Krajského úřadu Karlovy Vary, odboru životního prostředí ze dne 4. 3. 2011 pod 

č.j. 766/ZZ/11 zůstává nadále v platnosti.  

Doplněné stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

 Uplatněné požadavky budou akceptovány 

 

Geologie a hornictví  (Ing. Raška/217) 

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické 

služby-Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl 

„Informace o ŽP“, část „Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy 

sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněních ložiskových 

územích, chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, 

sesuvech a sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální 

údaje) jsou trvale volně přístupné na záložce „Webové aplikace“  → „Geologický mapový 

server“ → v levé části menu: „Úlohy“ – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje 

o území“, „Vlivy důlní činnosti (informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, 

deponie (haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o sesuvných územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle 

ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním, vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě 

závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání 

s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení 

stavby nebo zařízení. 

Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 

 Bude akceptováno a řešeno v dalším stupni řízení 

 

 

 

 

http://www.geofond.cz/
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Odpadové hospodářství (Růžková/285) 

Dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad 

s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Není příslušný 

 

Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS./229 ) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí. 

 Není příslušný 

 

Ing. Eliška Vršecká 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Městský úřad Sokolov 
odbor dopravně – správních agend 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. ODSA /8810/2011/Me ze dne 26.01.2011 

Odbor dopravně – správních agend Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40,odst. 4, 

písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

na základě Vaší žádostiv pro potřeby územního řízení k „Návrhu územního plánu 

Lomnice“ sděluje, že s tímto na základě předložené písemné a grafické části návrhu 

územního plánu I) souhlasí s návrhem územního plánu pro komunikace II. A III. třídy.  

Pro úplnost pouze dodává, že v případě zásahu do tělesa komunikací III/21028 v majetku 

Karlovarského kraje, je nutný předchozí souhlas správce komunikace – Krajské správy 

a údržby silnic Karlovarského kraje, Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje 

a našeho silničního správního úřadu. 

II) navrhuje 
Dle předloženého návrhu územního plánu rozšíření místních komunikací z důvodu výstavby 

bytové zástavby tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu. Navržené sběrné 

komunikace jsou úzké (návrh je cca 6,0 m) a skutečnost, která je v současné době již 

neodpovídající současnému provozu, natož plánované výstavbě. K tomuto problému by měl 

přihlížet příslušný silniční správní úřad.  

Karel Merxbauer v. r., silniční hospodářství   

 Podmínky budou akceptovány v dalším stupni řízení 

 

Městský úřad Sokolov 
odbor životního prostředí 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 12938/2011/ZP/JIRY ze dne 21.02.2011 

Vyjádření k návrhu Územního plánu Lomnice 

Dne 12.02.2011 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření 

k výše uvedenému návrhu. K předloženému návrhu vydává odbor životního prostředí 

Městského úřadu Sokolov následující vyjádření: 

 

Nakládání s odpady: (Ing. Hofrichterová – 359808168) 

K návrhu ÚP Lomnice nemáme žádné připomínky. 

 Bez připomínek 
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Ochrana přírody a krajiny: (Linda Tomeszová, Dis. – 359808168)  

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek 

k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů 

a obecního úřadu obce s rozšířenou působností se k návrhu ÚP Lomnice vyjadřujeme takto: 

V textové i grafické části chybí návaznost lokálního biokoridoru Vintířovský potok 

na východní straně řešeného území (návaznost na ÚP Vintířov). K vyjádření z hlediska 

regionálního a nadregionálního systému ekologické stability je příslušný Krajský úřad 

Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

 Napojení lokálního biokoridoru bude prověřeno 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová – 359808176) 

Příslušný orgánem ochrany ZPF k vyjádření je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

 Není příslušný 
 

Státní správa lesů: (Ing. Hubert Prágr – 359808165)  

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  konstatujeme, 

že ÚP Lomnice nenavrhuje žádné nové zábory PUPFL a tyto pozemky respektuje jako 

nezastavěné území kulturní krajiny. ÚP přebírá plán sanace a rekultivace na období 2008 – 

2010 o výměře 120,61 ha lesnických rekultivací.  

 Bez připomínek 

 

Vodní hospodářství: 

K návrhu ÚP Lomnice nemáme připomínky. 

 Bez připomínek 

 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 
 

 

Městský úřad Sokolov 
odbor stavební a územního plánování – památková péče  

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. SÚP/15483/2011/Ku ze dne 07.03.2011 

Věc: návrh územního plánu Lomnice – stanovisko.       

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové 

péče obdržel oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Lomnice na den 

9.2.2011. 

Z hlediska zájmů státní památkové péče není k návrhu územního plánu Lomnice připomínek. 

Upozorňujeme, že nadále zůstává v platnosti naše stanovisko pod č.j.: SÚP/88330/2009/Št 

ze dne 15. července 2009.   

Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů. 

Irena Kučková, referent odboru stavebního a územního plánování 

 Bez připomínek 
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Připomínky uplatněné ostatními subjekty 
 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
Divize rozvoje dopravy- pracoviště Praha  

Thámova 7, 186 00 Praha 8 

Zn.: UP/3595/10 ze dne 31.08.2010  

Věc: Stanovisko k  návrhu zadání územního plánu Lomnice 

Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast 

územního plánování, Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) a 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících 

s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, následující koordinované stanovisko: 

K návrhu ÚP Lomnice nemáme z hlediska námi sledované dopravní sítě připomínek. 

Ing. Miroslav Vančura Csc. v.r., Vedoucí oblasti koncepce rozvoje dopravního sektoru 

Za správnost: Ing. Jan Vašíček 

 Bez připomínek 

 

Policie České republiky 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov 

Jednoty 1773, 356 15 Sokolov 

Č. j. KRPK-7 207/ČJ-2011-190906 ze dne 18.02.2011 

Návrh územního plánu obce Lomnice – sdělení  

K č. j. 1819/2011/SÚPÚP/VESO ze dne 12.01.2011 

Na základě oznámení o vystavení návrhu územního plánu obce Lomnice po jeho posouzení 

na internetové adrese sděluji, že v předložené podobě je jeho posouzení z hlediska podmínek 

pro bezpečnost a plynulost provozu neuskutečnitelné z následujících důvodů: 

Územní plán obce Lomnice neřeší připojení ploch pro bydlení na kapacitně vyhovující 

dopravní infrastrukturu. Je třeba plochy pro bydlení připojit na pozemní komunikace, které 

odpovídají svými parametry současně platné legislativě, zejména vyhlášce MDaS č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhlášce MMR č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102. V případě, že 

nelze upravit stávající pozemní komunikace do normových parametrů, musí být lokality 

pro bydlení připojeny na nově vybudované pozemní komunikace, které jim vyhoví.  

Nově budované a rekonstruované plochy občanského vybavení určené pro sport, musí 

obsahovat dostatečné množství parkovacích stání. 

Zpracoval por. Bc. Jan Trabach 

Komisař npor. Miroslav Živnůstek, vedoucí DI 

 Připojení ploch na pozemní komunikace a parkovací stání budou řešena v rámci 

ploch s rozdílným způsobem využití formou přípustného využití 

 

 

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

 

   ÚP zapracovává v souladu se schváleným upraveným zadáním ÚP Lomnice ze srpna 2009 tuto 

problematiku: 

- je vymezeno území těžby lomu Jiří v rozsahu DP Alberov a DP Lomnice, 

- jsou doplněny sesuvy, 

- je zpracována podrobná bilance odnětí ZPF, 

- je zapracován regionální ÚSES dle ZÚR KK, 
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- jsou respektované stanovené záplavy, 

- je doplněn seznam nemovitých kulturních památek, 

- jsou doplněny velikosti ochranných pásem inženýrských sítí. 

 

 

7 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

   Obec leží v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, 4 km severovýchodně od města Sokolov.  

   Správní území obce Lomnice má rozlohu 1.386 ha, k.ú. Lomnice u Sokolova, k.ú. Týn u Lomnice. 

   Na území obce žije 1.200 obyvatel. Historicky oddělená 2 sídla Lomnice a Týn jsou již vzájemně 

propojena. Na území obce se nalézá pouze 1 sídlo obec Lomnice s místními částmi Týn a Nová 

Lomnice. V kulturní krajině západně od obce je na ploše Podkrušnohorské výsypky provozován areál 

sportovní střelnice, u pískovny Eriky je stabilizován areál agroturistiky. 

   Území je dlouhodobě negativně ovlivněno povrchovou těžbou hnědého uhlí.  

   Obec zejména v 2. polovině minulého století byla ze všech stran obklopena devastovanými 

plochami těžby: 

  Lom Matyáš a Marie Pomocná, důl Jiří, lom Erika, Lomnický lom, vnitřní výsypky lomů Erika, Matyáš 

a Marie Pomocná,  vnější výsypky Týn a Pastviny na severním okraji obce. Na počátku 90.let byly dvě 

výsypky Týn a Pastviny spojeny v jeden masiv Podkrušnohorské výsypky. Obec Lomnice byla pak 

definitivně odříznuta od Krušných hor ze severu. Horizont Podkrušnohorské výsypky se zvedl o více 

jak 50 m nad původní terén na dnešních 597 m n. m. Dříve průjezdná silnice II/210 ze Sokolova přes 

Lomnici do Kraslic byla v předstihu přeložena do nové objízdné trasy mimo obec Lomnice. 

   Od 90. let začala pro obec Lomnice nová etapa života, kdy se prioritní otázkou v obci stala kvalita 

životního prostředí a s tím spojený aktivní život obyvatel obce. Obec Lomnice se výrazně zaměřila na 

klidové bydlení, občanskou vybavenost charakteru veřejné infrastruktury, sportovní a relaxační zázemí 

pro využití volného času.  

   V roce 1992 byla zpracována Urbanistická studie Lomnice, podle které je řízen rozvoj obce dodnes. 

Tato US Lomnice byla pořizovatelem, MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, v r. 2007 prověřena a 

prohlášena za aktuální územně plánovací podklad. Na základě této skutečnosti byla US Lomnice 

vložena do celorepublikové evidence územně plánovacích podkladů. 

   ÚP Lomnice jednoznačně navazuje na tuto aktuální US Lomnice a ještě více se zaměřuje na téměř 

monofunkční rozvoj bydlení. 

   V současné době obci zůstalo naprosto přesně vymezené území pro svůj život: Lomnický vrch se 

svými svahy ohraničenými silnicí III. třídy na Vintířov, patou Podkrušnohorské výsypky a několikrát 

překládaným Lomnickým potokem. Podél pravého břehu potoka je vymezen pás území v šířce 500 m 

s obcí a s místní částí Týn.  

   Lesnická rekultivace výsypky lomu Matyáš ze 60. let byla vyhlášena jako evropsky významná 

lokalita Natura 2000. Na Podkrušnohorské výsypce bylo v roce 2004 ukončeno zakládání zeminy. 

Zároveň od 80. let minulého století probíhá po etapách biologická rekultivace s významným 

zaměřením na lesnickou rekultivaci. 

   Frekventovaná důlní vlečka při patě Podkrušnohorské výsypky do centrální třídírny uhlí v Tisové 

byla demontována, dopravní koridor čeká na celkovou sanaci a rekultivaci. Do tohoto prostoru bude 

převedena cyklotrasa Vintířov - Lomnice - Svatava s vazbou na jezero Medard. 

   Celá severní a západní část území obce je již mimo dosah aktivní dolové činnosti. Lomnický lom byl 

od svého uzavření v roce 1994 rekultivován pouze částečně na severních svazích. 

   Do prostoru Lomnického lomu se bude postupně od východu obloukem zahlubovat poslední lom na 

území Sokolovského hnědouhelného revíru - lom Jiří s předpokládanou dobou těžby do r. 2026-2030. 
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Obec je od tohoto dlouhodobého zdroje hluku, prašnosti i vibrace oddělena pásmem lesnické 

rekultivace ochranného pásma Lomnice a Severních svahů Lomnického lomu a lomu Jiří, které byly 

založeny v předtisku v 90. letech minulého století. 

 

 

7.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

  

   Obec Lomnice se bude rozvíjet jako významný obytný satelit města Sokolova. Původně 2 historicky 

založená sídla Lomnice a Týn postupně splynula a vytváří tak jeden velmi kompaktní urbánní prostor 

mezi 2 závaznými liniemi těžby a EVL Matyáš. Obec je rozložena do oblouku na úpatí Lomnického 

vrchu s významným soustředěním zastavěného území na západní straně mezi Lomnickým potokem a 

bezejmenným tokem vytékajícím z Chovného rybníka. 

  Jednotlivé funkce jsou na území obce výrazně soustředěny do ucelených zón: 

- Plochy bydlení v obci převládají a jsou rozloženy především v centrální části obce a na  

      západě v místní části Týn. 

- Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je soustředěno významně do ulicové 

návsi s prostorem kolem kostela sv. Jiljí, základní školy, MŠ, družiny s jídelnou, domu se 

sociální péčí o seniory a OÚ.  

- Sportovní zóna se 4 hřišti je soustředěna na jihu obce podél toku u hřbitova.  

-  Výrobní plochy jsou situovány do severozápadního cípu obce a do areálů bývalého 

technologického zázemí lomu Družba východně za silnicí III/1812 na Vintířov. 

- Plochy individuální rekreace jsou soustředěny kolem Chovného rybníka.. 

 

   ÚP tuto funkční strukturu obce respektuje: 

      -     plochy bydlení jsou navrženy do 3 výrazných obytných zón: zóna Týn I. - západ, Týn II. - sever 

a zóna Nová Lomnice, 

- plochy rekreace nejsou rozšiřovány, naopak část zahrádkářské kolonie u Chovného rybníka  

      je navržena k přestavbě na plochy bydlení, 

      -     plochy občanského vybavení jsou navrženy k rekonstrukci, rozšíření nebo ke zvětšení  

 stávajících aktivit: 

  - rekonstrukce a rozšíření kulturního domu včetně doplnění o letní divadelní scénu, 

  - přestavba tenisových kurtů na sportovní halu, 

  - nové víceúčelové dětské hřiště u obytné zóny Týn – západ, 

-   plochy výroby jsou pouze stabilizovány a nejsou rozšiřovány, jako přestavba stávajícího                  

obslužného areálu Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s., je řešena jedna manipulační 

plocha severně nad lomem Jiří bez možnosti trvalých staveb, 

-   plochy veřejných prostranství doplňují bydlení - park u vodní nádrže v obytné zóně Nová   

Lomnice. 

 

   Obec Lomnice si stále zachovává klidový charakter s nadstandardním zázemím a vybavením pro 

každodenní spokojený aktivní život obyvatel obce. 

  Postupně bude zpřístupněn prostor kulturní krajiny Podkrušnohorské výsypky se systémem 

vybraných hospodárnic, které budou využívány pro nepobytovou rekreaci: turistické trasy, naučné 

stezky, cyklotrasy, hipostezky, in-line trasy. 

Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným využitím území (funkční plochy)  dle vyhl. 

č.501/2006 Sb., v platném znění:   
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* Plochy bydlení 

- bydlení hromadné – BH, 

- bydlení individuální městského a příměstského typu – BI, 

- bydlení individuální venkovského typu – BV. 

* Plochy rekreace 

- rekreace - zahrádkářské osady – RZ. 

* Plochy občanského vybavení 

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OI, 

- občanské vybavení - ostatní služby – OV, 

- občanské vybavení - hřbitov – OH, 

- občanské vybavení - sport – OS, 

- občanské vybavení - sport specifický - střelnice - OS1, 

- občanské vybavení - agroturistika – OA. 

* Plochy veřejných prostranství 

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy – PVk, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň – PVz, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1. 

* Plochy smíšené obytné 

- smíšené obytné městského typu – SM, 

- smíšené obytné venkovského typu – SV. 

* Plochy dopravní infrastruktury 

- doprava silniční – DS. 

* Plochy technické infrastruktury 

- technická infrastruktura – TI. 

* Plochy výroby a skladování 

- výroba drobná – VD. 

* Plochy manipulační 

- manipulační plocha – M. 

* Plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zemědělské 

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní 

- plochy lesní – NL. 

* Plochy přírodní 

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy těžby nerostů 

- plochy těžby nerostů – NT. 

* Plochy smíšené nezastavěného území 

- plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační nepobytová plocha - NSs1, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

 

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí: 

p – přírodní, 

z – zemědělská, 
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l – lesnická, 

o – ochranná, 

i - infrastruktura ( koridory technické a dopravní infrastruktury), 

z1 - zemědělská maloprodukční. 

 

   Nad rámec stanovených ploch s rozdílným způsobem využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb., 

v platném znění,  ÚP navrhuje jednu zcela novou plochu s rozdílným způsobem využití území a její 

funkční a prostorové regulativy: 

 

 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS 

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných 

zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu). 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmínečně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m
2
 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m
2
 zastavěné plochy, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspořádání 

1. koeficient míry využití území KZP = 5, 

2. maximální podlažnost 1 NP, 

3. minimální % ozelenění plochy 85. 

 

   Tato nová plocha s rozdílným způsobem využití území je navržena z důvodu stabilizace stávajících 

vyhrazených a dosud nezastavěných zahrad, které nejsou územním plánem určeny k zastavění. 

 

7.1.1 Přehled navržených rozvojových ploch  

  ÚP navrhuje na území obce Lomnice zastavitelné plochy nebo plochy přestavby. Toto základní 

členění rozvojových ploch na zastavitelné plochy a plochy přestavby řeší grafická část: 

*  vlastní ÚP: 

- v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000 
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 * část odůvodnění ÚP: 

- řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby je prezentováno na: v. č. 1 Koordinační výkres,          

M 1:5 000 

 

  Rozvojové plochy jsou označeny značkou, pod kterou jsou dále prezentovány na všech dalších 

výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000  a v. č. 3., 3.a Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, M 1:2 880 v části odůvodnění. 

 

  Označení rozvojových ploch sleduje charakter plochy a navržené funkční využití (např. B2-Z): 

 písmeno před číslicí = zkratka navrženého funkčního využití plochy: B - Bydlení, O - občanské 

vybavení, V - výroba a skladování, S - smíšené bydlení, P - veřejné prostranství 

 písmeno před pomlčkou = zkratka charakteru plochy: 

 P – plochy přestavby, Z - zastavitelné plochy 

 číslo za písmenem za pomlčkou - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití 

 

Poznámka: 

Z vlastního popisného označení rozvojových ploch na území Lomnice je tedy zcela zjevné, zda se 

jedná o plochy zastavitelné plochy nebo plochy přestavby a k jaké funkci jsou plochy vymezeny. Tento 

charakter rozvojových ploch je v ÚP navíc řešen ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch: 

- hranice zastavitelných ploch - fialová barva 

- hranice ploch přestavby - modrá barva 

ÚP LOMNICE NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY: 

 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ 

Plochy bydlení 

B1-Z – obytná zóna Týn I. – západ – BI 

B2-Z – obytná zóna Nová Lomnice - BI 

B3-Z - obytná zóna Týn II. - sever – BI 

B5-Z – dostavba proluk v ZÚ v jižní části obce – BI 

B6-Z – dostavba proluk a nevyužitého území v ZÚ v centrální části obce – BI 

B7-Z – dostavba nevyužitého území v ZÚ na severu Týna – BI 

B8-Z – plocha na severozápadním okraji Týna – BI 

B9-Z – plocha pod retenční nádrží – BI 

B10-Z – rozšíření zástavby Nové Lomnice východním směrem – BI 

B11-Z – bytové domy v Týně – BH 

B12-Z – plocha severně od sportovního areálu na levém břehu toku – BI 

B13-Z – dostavba nevyužitého území v ZÚ v Nové Lomnici - BI 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-Z – víceúčelové hřiště na západním okraji obytné zóny Týn I. – západ – OS 

O2-Z – letní scéna na levém břehu Lomnického potoka – OI 

O3-Z – rekonstrukce a rozšíření kulturního domu – OI 

 

Plochy veřejných prostranství 

P1-Z – veřejná zeleň charakteru parku okolo víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice – 

PVz1 
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Plochy manipulační 

M1-Z – manipulační plocha východně od silnice na Vintířov na horní hraně lomu Jiří - M 

 

PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy bydlení 

B1-P - přestavba zahrádkářské osady severně u chovného rybníka na bydlení – BI 

B2-P – přestavba objektu k rodinné rekreaci jižně u chovného rybníka na bydlení – BI 

B3-P – přestavba části zahrádkářské osady východně od silnice na Vintířov na bydlení – BI 

B4-P – přestavba objektu výroby v centru obce na bydlení – BI 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-P – přestavba víceúčelového hřiště na sportovní halu – OS 

 

Plochy smíšené obytné 

S1-P – přestavba RD v centru obce k živnostenskému řemeslnému podnikání - SV 

 

7.1.2 Přehled navržených sportovně rekreačních aktivit v krajině 

   ÚP navrhuje na území obce Lomnice v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové 

zastavitelné plochy a plochy přestavby tyto nepobytové sportovní a rekreační aktivity: 

 

NEZASTAVĚNÉ SMÍŠENÉ PLOCHY SE SPORTOVNÍM VYUŽITÍM 

S1 – cvičná nepobytová plocha pro zájmovou činnost modelářů letadel – NSs1 

 

7.1.3 Přehled navržených veřejně prospěšných opatření v krajině 

  ÚP navrhuje na území obce Lomnice v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové 

zastavitelné plochy a plochy přestavby tato opatření nestavební povahy: 

 

   X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně na ostatní ploše 

X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění na ostatní ploše 

X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka 

 

 X1.B. -Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy 

X1.B.1. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - lesnická rekultivace 

X1.B.2. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - zemědělská rekultivace 

X1.B.3. - sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky - hydrická rekultivace 

X1.B.4. - ochranné pásmo Lomnice a Severní svahy - lesnická rekultivace 

 

    X2. -Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví 

X2.1. - vymezení prvků ÚSES 

X2.2. - založení vymezených prvků ÚSES  

 

7.1.4 Územní rezervy 

   ÚP navrhuje na území obce Lomnice tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu 

k výhledovému využití k zástavbě.: 
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Územní rezervy 

R1 – územní rezerva pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – vodní nádrž Hřebeny 

 

    Územní rezerva R1 bude zapracována do ÚP jako zastavitelná plocha vodní a vodohospodářská 

změnou ÚP na základě požadavku vydané aktualizace ZÚR KK. 

 

7.1.5 Plochy bydlení 

   Již dnes v prostoru vymezeném silnicemi III. třídy a patou Podkrušnohorské výsypky jednoznačně 

převládají plochy bydlení, a to zejména bydlení individuální. 

   ÚP v tomto trendu pokračuje a významně se zaměřuje opět na plochy bydlení: jsou dostavěny 

proluky ZÚ a navrženy 3 obytné zóny: Týn I. - západ, Týn II. - sever a Nová Lomnice. Obytná zóna 

Nová Lomnice byla na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP výrazně zmenšena. 

 

 Zastavitelné plochy bydlení v k.ú. Lomnice u Sokolova 5,26 ha 

 Zastavitelné plochy bydlení v k.ú. Týn u Lomnice: 14,69 ha 

 Plochy přestavby bydlení v k.ú. Lomnice u Sokolova: 0,98 ha 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   ÚP navrhuje celkem ploch bydlení: 20,93 ha 

 

   Těchto 20,93 ha nových ploch bydlení představuje 140 nových bytů, z toho 20 bytů v bytovém domě 

a 120 bytů v individuálních RD se zahradou. 

 Nárůst počtu obyvatel při navrhovaném rozvoji: obložnost: 2,4 obyvatel na 1 byt: 340 obyvatel 

 Současný stav: ………………………………………….....1.200 obyvatel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celkem: ……………………………………………………..1.790 obyvatel 

 

7.1.6 Plochy občanského vybavení 

   V současné době má obec rozsáhlou síť ploch občanského vybavení. Většina z nich je soustředěna 

do centrální zóny na návsi, kde jsou zejména areály občanského vybavení charakteru veřejné 

infrastruktury. 

   ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury budou 

sledovány pouze plochy občanského vybavení veřejného charakteru = OI. 

 

  -     OI - občanské vybavení veřejného charakteru: 

  ÚP územně stabilizuje stávající areály a nemovitosti: základní škola se školní družinou, školní 

jídelnou a tělocvičnou, mateřská škola, OÚ, kulturní dům, hasičská zbrojnice, dům pro seniory 

s pečovatelskou službou, veřejná knihovna, zdravotní středisko. 

  ÚP navrhuje rekonstrukci a rozšíření kulturního domu, novou letní scénu u kulturního domu na levém 

břehu Lomnického potoka. 

  Druhy občanského vybavení, které nejsou veřejnou infrastrukturou: 

 

- OH - občanské vybavení - hřbitovy: 

   ÚP stabilizuje beze změny stávající hřbitov včetně hřbitovní kaple. 
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- OS - občanské vybavení - sport: 

   ÚP stabilizuje stávající rozsáhlý sportovní areál na jihu obce se 3 hřišti. Areál tenisových kurtů je 

navržen k přestavbě na sportovní halu. Dětské hřiště před areálem ZŠ je zapracováno jako součást 

areálu ZŠ. Dětské hřiště na jihu obce v Kraslické ulici je zapracováno jako součást parku.  

   ÚP řeší nové víceúčelové hřiště na západním okraji obce u rozsáhlé obytné zóny v Týn I. - západ. 

 

- OS1 - občanské vybavení - specifický sport - střelnice: 

   ÚP stabilizuje nedávno dokončenou sportovní střelnici západně od obce v prostoru 

Podkrušnohorské výsypky. 

 

- OA - občanské vybavení - agroturistiky: 

   ÚP stabilizuje provozovaný areál agroturistiky západně od pískovny Erika. Tento areál včetně 

hranice ZÚ je vymezen v prostoru celé loučky uprostřed lesního masivu. 

 

- OV - občanské vybavení - ostatní služby: 

   ÚP stabilizuje veškeré stávající objekty a areály služeb včetně kostela sv. Jiljí jako plochy 

občanského vybavení. Některé malé provozovny nevýrobních služeb v RD budou řešeny v rámci 

smíšených obytných ploch. 

 

 Zastavitelné plochy občanského vybavení v k.ú. Lomnice u Sokolova 0,38 ha 

 Plochy přestavby občanského vybavení v k.ú. Týn u Lomnice 0,25 ha 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚP navrhuje celkem 0,63 ha ploch občanského vybavení. 

 

7.1.7 Plochy smíšené obytné 

   Smíšené obytné plochy jsou roztroušeny po celé obci a představují větší nemovitosti, které jsou 

kromě bydlení využívány i k drobnému živnostenskému podnikání. 

 

 Plochy přestavby smíšeného bydlení v k.ú. Lomnice u Sokolova 0,19 ha 

 ÚP navrhuje celkem 0,19 ha ploch smíšených obytných. 

 

7.1.8 Plochy veřejných prostranství 

   Plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jsou významně soustředěny na centrální návsi, ve 

sportovní zóně u hřbitova, a podél Lomnického potoka v jeho údolní nivě. Nově vybudovaný park je 

stabilizovaný v Kraslické ulici na jižním okraji obce. 

   ÚP navrhuje centrální park v obytné zóně Nová Lomnice okolo stávající víceúčelové vodní nádrže. 

 

 Zastavitelné plochy veřejného prostranství v k.ú. Lomnice u Sokolova 0,93 ha. 

  ÚP navrhuje celkem 0,93 ha ploch veřejných prostranství. 

 

7.1.9 Plochy výroby a skladování, manipulační plochy 

   Plochy výroby a skladování jsou výrazně soustředěny na východní okraj obce a to v pásu mezi 

silnicí III/1821 na Vintířov a provedenými lesnickými rekultivacemi na horních svazích Lomnického 

lomu. V této výrobní zóně je situován i areál nákladní silniční dopravy. V centrálním prostoru obce 

vymezeném silnicemi III. třídy a patou výsypky se výrobní plochy objevují sporadicky: areál pivovaru 

v Kraslické ulici a výrobní zóna na severozápadě obce. 
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   ÚP tyto stávající plochy výroby stabilizuje a nenavrhuje žádný nový výrobní areál. Podél silnice na 

Vintířov mimo klidovou centrální obytně obslužnou část obce řeší ÚP pouze manipulační plochu bez 

možnosti trvalé stavby. 

 

  ÚP nenavrhuje žádnou výrobní plochu. 

  ÚP navrhuje celkem 0,69 ha manipulačních ploch. 
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Funkce: bydlení Zastavitelné plochy

k.ú. Lomnice u Sokolova str. 1

Sídlo označení plochy lokalita číslo rozloha celkem m
2

z toho ZPF m
2

Lomnice B1-Z 1 999 999

B2-Z 2 28 961 27 654

B5-Z 5 4 965 0

B6-Z 6 1 824 1 824

B9-Z 9 4 421 0

B10-Z 10 4 589 4 589

B12-Z 12 6 428 6 428

B13-Z 13 440 440

Týn B1-Z 1 81 705 70 476

134 332 112 410

Celkem Lomnice u Sokolova bydlení 13,43 ha 11,24 ha

k.ú. Týn u Lomnice str. 1

Sídlo označení plochy lokalita číslo rozloha celkem m
2

z toho ZPF m
2

Týn B3-Z 3 49 484 31 843

B7-Z 7 4 090 3 951

B8-Z 8 9 403 9 291

B11-Z 11 2 218 739

65 195 45 824

Celkem Týn u Lomnice bydlení 6,52 ha 4,58 ha

Celkem bydlení 19,95 ha 15,82 ha

Funkce: občanského vybavení Zastavitelné plochy

k.ú. Lomnice u Sokolova str. 1

Sídlo označení plochy lokalita číslo rozloha celkem m
2

z toho ZPF m
2

Lomnice O1-Z 14 2480 11

O2-Z 15 1 163 0

O3-Z 16 2 635 0

6 278 11

Celkem Lomnice u Sokolova občanské vybavení 0,63ha 0,0011 ha

Celkem občanské vybavení 0,63 ha 0,0011 ha
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Funkce: veřejné prostranství Zastavitelné plochy

k.ú. Lomnice u Sokolova str. 2

Sídlo označení plochy lokalita číslo rozloha celkem m
2

z toho ZPF m
2

Lomnice P1-Z 17 9 272 9 272

9 272 9 272

Celkem Lomnice u Sokolova veřejné prostranství 0,93 ha 0,93 ha

Celkem veřejné prostranství 0,93 ha 0,93 ha

Funkce: manipulační plochy Zastavitelné plochy

k.ú. Lomnice u Sokolova str. 2

Sídlo označení plochy lokalita číslo rozloha celkem m
2

z toho ZPF m
2

Lomnice M1-Z 18 6 916 0

6 916 0

Celkem Lomnice u Sokolova  výroba a skladování 0,69 ha 0 ha

Celkem výroba a skladování 0,69 ha 0 ha

Funkce: vodní plochy Zastavitelné plochy

k.ú. Lomnice u Sokolova str. 2

Sídlo označení plochy lokalita číslo rozloha celkem m
2

z toho ZPF m
2

Lomnice X1.A.3 1 513 150

1 513 150

Celkem Lomnice u Sokolova veřejné prostranství 0,15 ha 0,015 ha

Celkem veřejné prostranství 0,15ha 0,015 ha

Celkem 22,35 ha 16,76 ha
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7.2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

  Na území obce se nacházejí tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních 

rozhodnutí: 

 

Vymezení území: 

- hranice řešeného území 

- hranice jednotlivých katastrálních území 

- hranice zastavěného území k 15.12.2011 

- vydaná ÚR - II., IV., VI., IX., X., XI. a XII. etapa sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky, 

sanace a rekultivace ochranného pásma Lomnice a severních svahů Lomnického lomu a lomu Jiří 

 

Ochrana přírody a krajiny: 

územní systém ekologické stability – obecná ochrana 

nadregionální biokoridor - ochranné pásmo 

- č. 10109 regionální biocentrum funkční 

- č. 1142 regionální biocentrum nefunkční 

- č. 1000 regionální biokoridor nefunkční 

- č. 1 lokální biocentrum funkční  

- č. 1 – lokální biokoridor funkční 

 

Obecná ochrana:  

PUPFL - VKP za zákona 

vodní toky a plochy - VKP ze zákona 

mokřady - VKP ze zákona 

 

Zvláštní ochrana: 

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 

 CZ 0413185 Matyáš 

 CZ 0413184 Pískovna Erika 

 

Ochrana lesa: 

ochranné pásmo lesa OP = 50m 

 

Ochrana nerostných surovin: 

- závazná linie těžby 

- dobývací prostor: 

těžený DP:       Alberov, identifikační číslo: 30019, surovina: hnědé uhlí 

netěžený DP:   Lomnice, identifikační číslo: 30052, DP se zastavenou těžbou, surovina: 

stopové a vzácné prvky a  hnědé uhlí 

                        Týn u Lomnice, identifikační číslo: 30083, DP s ukončenou likvidací,  

surovina: stopové a vzácné prvky a  hnědé uhlí 

                        Svatava, identifikační číslo: 30017, DP se zastavenou těžbou, surovina: 

hnědé uhlí 

                       Týn u Lomnice I, identifikační číslo: 70866, surovina: štěrkopísek, DP s ukončenou  

  těžbou 
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Ochrana přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčebných 

lázní: 

OP II.stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary 

 

Ochrana před záplavami: 

stanovené záplavové území Q100 leté vody řeky Svatavy 

 

Ochrana staveb: 

ochranné pásmo ČOV, OP = 50m 

 

Ochrana památek: 

nemovitá kulturní památka 

k.ú. Lomnice u Sokolova 

 kostel sv Jiljí, r.č. 314131/4-692 

venkovská usedlost č.p. 52, r.č. 45250/4-693 

k.ú. Týn u Lomnice: 

 tvrz - tvrziště, archeologické stopy - u domu č.p. 15,16,17, r.č. 36952/4-694 

 chalupa č.p. 19 na pozemku p.č. 105, r.č. 45090/4-4095 

 

Ochrana technické infrastruktury: 

- vodovodní přivaděč - skupinový vodovod Horka, OP = 5m,  

- vodovod pitný – Lomnice u Sokolova, Týn u Lomnice, OP = 1,5 m, 

- vodojem Lomnice 400 m
3 
(485,0/480,0 m.n.m.) OP = 10 m, 

- kanalizace splašková – Lomnice u Sokolova, Týn u Lomnice, OP = 1,5 m, 

- výtlačný řad kanalizace, OP= 1,5 m, 

- kanalizace dešťová – Lomnice u Sokolova, Týn u Lomnice, OP = 1,5m, 

- čistírna odpadních vod  - ČOV Lomnice, OP = 50 m , 

- čerpací stanice odpadních vod – ČsoV Pošta, ČSoV Týn, 

- venkovní vedení VVN 110kV, OP = 12m,  

- venkovní vedení VN 22kV, OP = 7m , 

- venkovní vedení VN 6kV, OP = 7 m, 

- TS – trafostanice zděná, OP = 20 m (30 m), trafostanice stožárová, OP = 7 m (10 m)  

- distribuční rozvodna firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., OP = 10 m, 

- STL plynovod v ZÚ, OP = 1 m, 

- STL plynovod mimo ZÚ, OP = 4 m, 

- dálkový sdělovací kabel, OP = 1m, 

- tepelné rozvody, OP = 2,5 m, 

- zařízení na výrobu tepla, OP = 2,5 m, 

- radioreléová trasa, 

- základnová stanice veřejné radiotelekomunikační stanice GSM. 

 

Ochrana dopravní infrastruktury: 

- silnice II. třídy, č.II/210, OP = 15m 

- silnice III. třídy, č. III/1812, III/21028, OP = 15m 
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Limity využití území vyplývající z vlastností území: 

-les zvláštního určení 

-les ochranný 

- poddolované území: 

 Luh nad Svatavou – systém, surovina: polymetalické rudy- radioaktivní surovina 

 Týn – sever – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Lomnice u Sokolova – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Svatava – Podlesí – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Svatava 1 – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Alberov – systém, surovina: hnědé uhlí 

- potenciální sesuvné území: 

* č. 1234 Svatava 

* č. 1235 Lomnice 

- nevýhradní ložisko: 

č. 3217200 Jehličná – dřívější povrchová těžba, surovina: bituminózní břidlice (jílovec), stavební 

kámen 

- výhradní ložiska: 

 Týn u Lomnice – Na pískách, číslo ložiska: 3146200, ukončená těžba, surovina: štěrkopísek 

 Týn u Lomnice – Erika, číslo ložiska: 3081200, dřívější hlubinná i povrchová těžba, surovina: 

stopové a vzácné prvky, hnědé uhlí 

 Svatava - Medard, číslo ložiska: 3081300, dřívější hlubinná i povrchová těžba, surovina: hnědé uhlí 

 Lomnice u Sokolova, číslo ložiska: 3080900, dřívější povrchová těžba, surovina: stopové a vzácné 

prvky a hnědé uhlí 

 Alberov – Velkolom Jiří, číslo ložiska: 3118000, současná povrchová těžba, surovina: pyrit, stopové 

a vzácné prvky a hnědé uhlí 

-BPEJ a třída ochrany ZPF 

- hranice rozvodí 

- území s potenciálními archeologickými nálezy vedená ve Státním archeologickém seznamu ČR:  

- k.ú. Lomnice u Sokolova: 

 lokalita Lomnický vrch ( severně od vsi) 

- k.ú. Týn u Lomnice: 

 lokalita Týnský les (asi 500m S od Luhu nad Svatavou) 

 lokalita tvrziště (ve vsi, zahrady čp.15,16,17) 

 lokalita - kostel sv. Jiljí (ve vsi) 

 

 

7.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Drážní doprava 

   Územím obce neprochází žádná trasa drážní dopravy. Důlní vlečka na úpatí Podkrušnohorské 

výsypky je již demontována. Na západní okraj území zasahuje OP dráhy regionálního významu č. 145 

Sokolov - Kraslice. ÚP navrhuje úplnou sanaci trasy důlní vlečky a přestavbu koridoru pro vedení 

cyklotrasy Vintířov - Lomnice - Svatava. 

 

 

 



ÚP LOMNICE 

 

 

86 

Silniční doprava 

   Obec je napojena na silniční síť silnicí III/1812 na - Vintířov, která je na území obce Lomnice 

napojena na silnici II/210 Sokolov - Kraslice. Ještě v 80. letech minulého století procházela tato silnice 

II. třídy obcí a směřovala severně do Jindřichovic. Spojením výsypek Týn a Pastviny severně nad obcí 

vznikla jedná rozsáhlá Podkrušnohorská výsypka. Silnice II. třídy musela proto být přeložena mimo 

těleso Podkrušnohorské výsypky na její západní a severní okraj.  

   ÚP ponechává stávající silniční systém na území obce Lomnice beze změny. Kraslická ulice, po 

které byla vedena průjezdná silnice II/210, představuje pouze místní sběrnou komunikaci. Stávající 

skupiny řadových garáží jsou stabilizovány bez dalšího rozšíření. Nejsou navrhovaná žádná 

parkoviště. Areál nákladní dopravy na části bývalého technického zázemí lomu Družba je rovněž 

stabilizován beze změny. 

   V obci jsou stabilizovány vybrané místní komunikace a to jako veřejná prostranství s místní 

komunikací. Některé komunikace v zástavbě jsou pouze pěší. 

  ÚP se soustřeďuje na cyklistickou a pěší dopravu pro turistický ruch:  

    ÚP zapracovává stávající cyklotrasy: okruh po výsypkách, okruh okolo řeky Svatavy a regionální 

cyklotrasu 2182. 

    ÚP navrhuje dokončení sanace a rekultivace tělesa bývalé důlní vlečky při úpatí Podkrušnohorské 

výsypky a její využití pro cyklotrasu Vintířov - Lomnice Svatava - jezero Medard. Na této cyklotrase 

bude zřízena 1 odpočinková stanice s vyhlídkou. ÚP zapracovává zprovozněnou naučnou stezku po 

Podkrušnohorské výsypce. 

 

 

7.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

7.4.1. Vodní hospodářství 

   Obec leží severně od městyse Svatava, přibližně ve vzdálenosti 2,0 km. Správní území obce se 

skládá ze dvou katastrálních území – Lomnice u Sokolova a Týn u Lomnice. Obcí protéká Lomnický 

potok a jeden bezejmenný potok.  

   Zástavba je přibližně mezi 418,0 m n.m. až 484,0 m n.m., tj. v rozpětí 66ti m; skládá se převážně 

z rodinných domků a z objektů občanské vybavenosti.  

   Obě katastrální území byla ovlivněna důlní činností – hlavně povrchovou těžbou hnědého uhlí a to 

jak plošně tak výškově. Výsypky vzniklé z této činnosti byly ukončeny tak, aby dnešní zástavba obce 

nebyla jejich případným samovolným pohybem ohrožena. 

    Navrhované plochy pro budoucí zástavbu, zvláště při západním a severním okraji obce, by neměly 

být výsypkami ovlivněny, neboť se předpokládá, že již došlo k jejich stabilizaci.     

 

Zásobování vodou 

S o u č a s n o s t  

   Z důvodu zvyšující se těžby uhlí, hlavně povrchové a rozšiřujících se výsypek, byla obec Lomnice a 

s ní splynuvší sídlo Týn napojena začátkem sedmdesátých let 20. století na skupinový vodovod Horka 

(SVH). Vodovod byl uveden do provozu v roce 1970. Původní zdroje vody byly zrušeny vlivem 

rozšiřující se těžby uhlí. 

   Přívod vody do Lomnice je gravitační z obce Svatava, kde v armaturní komoře na řadu SVH  č. IIIa – 

ocel DN 400 mm, je provedena odbočka pro Lomnici. Odbočující potrubí – ocel DN 150 mm, je 

přivedeno do vodojemu, který je na severovýchodní straně Lomnického vrchu, nad zástavbou obce. 
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  Vodojem je zemní jednokomorový: objem zásobní komory ... 400,0 m
3
; 

                                                                 : max/min hladina  ............ 485,0/480,0 m n.m.; 

  Řad do obce je z PVC 160 mm, rozvodná síť v obci je kombinací okruhového a větevného systému.           

   Převážná část zástavby je zásobována gravitačně z vodojemu, jen pro severní část obce – Tylova 

ul., konec Kraslické ul. a část Dvořákovy ul., byla postavena automatická tlaková stanice (ATS). Domy 

u vodojemu, na konci Novolomnické ulice, jsou z tlakových důvodů napojeny na přiváděcí řad ze SVH 

do vodojemu.    

   Zásobování objektů, v současné době napojených na vodovod, je bez problémů. 

   Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod, jsou zásobováni ze studní nebo na pití 

používají tzv. vodu balenou.    

   Provozovatelem je firma Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s r.o., Sokolov.  

          

N á v r h 

         Navrhované rozvojové zastavitelné plochy a plochy přestavby je možno, dle sdělení 

provozovatele místních vodárenských zařízení, začlenit do současného vodárenského systému. 

          

Upozornění: 

         Při návrhu dílčího členění rozvojových ploch je nutno zajistit, jak pro současné tak pro budoucí 

vodovodní potrubí, ochranné pásmo do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího okraje potrubí vodorovně na 

obě strany. Celé ochranné pásmo bude veřejným pozemkem v majetku obce. 

 

         Zásobování jednotlivých navrhovaných ploch je možno uvažovat z vodovodů, které jsou nebo 

budou v ulici (-ích) nebo veřejné ploše, následovně:  

 

Zastavitelné plochy  

Plochy bydlení 

B1-Z   … Školní, Dvořákova – ze současné ATS u křižovatky ul. Kraslická – Dvořákova  

B2-Z   … Pod vrchem, zásobní řad z vodojemu, z navrhované ATS  

B3-Z   … Kraslická, Tylova 

B5-Z   … Sokolovská, Kraslická 

B6-Z   … Kraslická, Dvořákova 

B7-Z   … Dvořákova, navrhované propojení vodovodů v ul. Dvořákova –  Kraslická 

B8-Z   … současný vodovod z Kraslické ul., navrhované propojení vodovodů v ul. Dvořákova – 

                 Kraslická 

B9-Z   … Školní, z plochy B1-P 

B10-Z … Novolomnická 

B11-Z … z plochy B1-Z 

B12-Z … Školní, z plochy S1-P 

B13-Z … ze současného vodovodu pro plochu V1-Z 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-Z   ... z plochy B1-Z 

O2-Z   ... z plochy O3-Z 

O3-Z   ... Kraslická 
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Plochy veřejných prostranství 

P1-Z   ….  plocha nebude napojena na veřejný vodovod  

 

Plochy manipulační 

M1-Z  …  plocha již je napojena na veřejný vodovod 

 

Plochy přestavby 

Plochy bydlení 

B1-P   ... Školní, z plochy B9-Z 

B2-P   ... individuální zásobování pitnou i užitkovou vodou 

B3-P   ... Hornická 

B4-P   ... Dvořákova 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-P   ... navrhované prodloužení současného vodovodu v Sokolovské ul. 

 

Plochy smíšené obytné 

S1-P   ... Dvořákova, z plochy B12-Z 

 

 

Odkanalizování 

S o u č a s n o s t 

         V devadesátých letech 20. století bylo přistoupeno ke komplexnímu odkanalizování celé obce a 

k vybudování samostatné čistírny.       

          

   Odvodnění obce je provedeno dvěmi kanalizačními soustavami – jednotnou a oddílnou.  

   Jednotná kanalizace, tzn. společná pro splaškové a dešťové vody, je provedena jako převažující 

kanalizace a to jak v zástavbě Lomnice tak Týnu.   

   V některých místech původní zástavby byla provedena oddílná kanalizační soustava –  zvlášť 

kanalizace splašková a zvlášť kanalizace dešťová.   

   Výstavba všech kanalizací byla prováděna v letech 1991 až 1995. 

   Jednotná a splašková kanalizace byla napojena na místní čistírnu odpadních vod, dešťová do 

Lomnického potoka. Některé obytné objekty však mají stále jímky na splaškové vody, neboť jsou pod 

úrovní veřejné kanalizace nebo jejich gravitační napojení neumožňuje výškově členitý terén, případně 

jejich odkanalizování by bylo finančně velmi náročné pro vzdálenost.  

   Z 1.200 bydlících obyvatel bylo napojeno na jednotnou a splaškovou kanalizaci 903 obyvatel. 

Zbývající obyvatelé jsou odkanalizováni do žump, jejichž obsah je nutno vyvážet a to až na ČOV 

v Sokolově.               

a)  Jednotná a splašková kanalizace 

         Systém kanalizace se skládá z: kanalizační sítě; 

                                                         : odlehčovacích komor; 

                                                         : čerpacích stanic splaškových vod; 

                                                         : výustních objektů. 

Kanalizační síť 

         Kanalizační síť je trubní. Skládá se z gravitačního potrubí a z výtlačného potrubí z čerpacích 

stanic. Součástí potrubí jsou šachty. 
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         Gravitační potrubí je provedeno z rour Ø 300 mm, propojení s přípojkovými šachtami je z Ø 200 

mm, odbočky pro domovní přípojky jsou z Ø 150 mm  

         Výtlačné potrubí je z lPE 90 mm. 

Odlehčovací komory 

         Komory jsou tři – před dvěmi čerpacími stanicemi odpadních vod a před čistírnou odpadních 

vod. 

Čerpací stanice odpadních vod – ČSOV  

         Stanice jsou dvě – „Pošta“ a „Týn“. 

   Provozovatelem těchto kanalizací je firma Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s r.o., 

Sokolov. Dle provozovatele vyhovuje kanalizace současným potřebám. Při návrhu situování nové 

zástavby a jejího druhu je nutno uvažovat s oddělením dešťových vod od splaškových.  

 

b)  Dešťová kanalizace       

         Systém dešťové kanalizace se skládá z: a)  kanalizační sítě; 

                                                                       : b)  výustních objektů. 

Kanalizační síť 

  Kanalizační síť je převážně trubní, gravitační; v menší míře jsou provedeny příkopy ať již podél 

komunikací či na volných plochách.  

  Na kanalizaci jsou napojeny uliční vpusti a dešťové odpady z rodinných domků a z občanské 

vybavenosti obce.  

  Když při komplexním odkanalizování obce (1991 až 1995) bylo nalezeno původní potrubí a bylo-li 

v dobrém stavu, tak bylo využito pro odvod dešťových vod; většinou se jednalo o betonové potrubí Ø 

300 až 350 mm. Nové potrubí je provedeno z rour PVC Ø 200 až 300 mm.  

 

  Kanalizační síť je dělena na samostatné úseky, kdy každý úsek je vyústěn buď přímo do Lomnického 

potoka nebo před ním volně na terén.   

  Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec. Dle provozovatele vyhovuje kanalizace 

současným potřebám.  

 

Čistírna odpadních vod – ČOV  

  ČOV je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Přiváděné odpadní vody jsou  sídlištního 

charakteru.  

Projektovaná kapacita ČOV:                             Stav:   

: počet obyvatel ……… 935    EO                      : počet připojených obyvatel ……  903    EO 

                                                                           : počet ekvivalentních obyvatel … 617    EO 

: Q24 …………………   190,0 m
3
/den                 : Q24 ……………………………. 210,7  m

3
/den 

                                                                           : Qstočné = Q24 · 45,9 % = ..………  96,74 m
3
/den 

: BSK5  ………………    60,0 mg/os·d          

: BSK5  ………………  295,2 mg/l                       : BSK5  ………………………… 175,8  mg/l   

Odtok z čistírny je do Lomnického potoka – číslo hydrologického pořadí povodí potoka  …  

                                                                        ... 1-13-01-124 

  Kapacita čistírny je v současné době z hlediska hydraulického zatížení – Q24,  přetěžována, 

z hlediska látkového zatížení – BSK5, má rezervu.  

  Kapacitu ČOV je tak nutno řešit a to i s ohledem na budoucí vývoj výstavby v obci. 

  Vlastníkem čistírny je firma Sokolovská vodárenská, spol. s r.o., Sokolov. 

  Provozovatelem je firma Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s r.o., Sokolov.  
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N á v r h  

  Navrhované rozvojové zastavitelné plochy a plochy přestavby je možno, dle sdělení provozovatelů 

odkanalizování obce, napojit na současný způsob odkanalizování. 

   Způsob napojení navrhované zástavby a přilehlých ploch na současná kanalizační zařízení a též 

s ohledem na budoucí vývoj okolní zástavby je nutno projednat, s příslušnými hydrotechnickými 

výpočty, s provozovatelem využívaného kanalizačního zařízení.  

   Při návrhu situování zástavby je nutno uvažovat s oddělením splaškových vod od dešťových. 

 

Kanalizace 

   Nová zástavba bude vždy mít oddílnou kanalizaci. 

   Při návrhu dílčího členění rozvojových ploch je nutno trvale zajistit, jak pro současné tak pro budoucí 

kanalizační potrubí, ochranné pásmo do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího okraje potrubí vodorovně na 

obě strany. Celé ochranné pásmo bude veřejným pozemkem v majetku obce. 

     

a)  Splašková kanalizace          

    Splaškové vody ze zástavby jednotlivých ploch budou napojeny buď na stávající kanalizaci –  

jednotnou nebo splaškovou, nebo na navrhovanou splaškovou kanalizaci. 

 

   Napojení na tyto kanalizace, které jsou nebo budou v ulici (-ích) nebo veřejné ploše, je možno 

uvažovat následovně:  

Zastavitelné plochy  

Plochy bydlení 

B1-Z   … navrhované prodloužení splaškové stoky ve Školní ul.   

B2-Z   … Novolomnická, navrhované prodloužení splaškových stok v ul. Pod vrchem 

B3-Z   … Kraslická, navrhovaná veřejná ČSOV s výtlakem do navrhovaného prodloužení  

                 splaškové stoky z Tylovy ul. 

B5-Z   … Kraslická, Sokolovská 

B6-Z   … Kraslická, Školní 

B7-Z   … soukromý výtlak do Dvořákovy ul., navrhované prodloužení splaškové stoky 

                 z Kraslické ul. 

B8-Z   … navrhované prodloužení splaškové stoky z Kraslické ul. 

B9-Z   … navrhovaná veřejná ČSOV s výtlakem do navrhovaného prodloužení splaškové 

                 stoky ve Školní ul., přítok do ČSOV z plochy B1-P  

B10-Z … navrhovaná veřejná ČSOV s výtlakem do současné stoky v Novolomnické ul. 

B11-Z … na navrhovanou splaškovou kanalizaci pro plochu B1-Z 

B12-Z … Školní 

B13-Z … soukromá ČSOV s výtlakem do současné stoky v Novolomnické ul. 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-Z   ... na navrhovanou splaškovou kanalizaci pro plochu B1-Z  

O2-Z   ... navrhovaná veřejná ČSOV s výtlakem přes plochu O3-Z do současné stoky v Kraslické  

                ul. nebo do projektované ČSOV na ploše O3-Z – viz dokumentaci na kanalizaci podél 

                Lomnického potoka zpracovanou firmou – Ing. Jiří Leitgeb – Projektová činnost, 

                Karlovy Vary – Rybáře  

O3-Z   ... Kraslická, projektovaná ČSOV na ploše O3-Z – viz dokumentaci na kanalizaci podél 

                Lomnického potoka zpracovanou firmou – Ing. Jiří Leitgeb – Projektová činnost,  
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                Karlovy Vary – Rybáře 

 

Plochy veřejných prostranství 

P1-Z   … plocha nebude odkanalizována 

 

Plochy manipulační 

M1-Z   ... na ploše bude umístěna jímka odpadních vod na vyvážení 

 

Plochy přestavby 

Plochy bydlení 

B1-P   ... do ČSOV na ploše B9-Z – viz B9-Z 

B2-P   ... jímka na vyvážení 

B3-P   ... na současnou stoku napojenou na stoku v Novolomnické ul. 

B4-P   ... Dvořákova 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-P   ... Sokolovská ul. 

 

Plochy smíšené obytné 

S1-P   ... na navrhovanou splaškovou kanalizaci pro plochu B12-Z  

 

Upozornění: 

1.) Při napojení splaškových vod z nové zástavby na současnou kanalizaci je nutno tuto kanalizaci 

hydraulicky posoudit.  

2.) Využití současných čerpacích stanic i pro případnou novou výstavbu bude posouzeno až dle 

konkrétního návrhu další výstavby.  

3.) Do současných i navrhovaných čerpacích stanic je dovoleno přivádět jen vody splaškové. 

4.) Dále bude nutno posoudit funkci odlehčovacích komor při napojení nové zástavby 

      na současnou kanalizaci. 

 

b)  Dešťová kanalizace 

         Dešťové vody z komunikací, případně z veřejných zpevněných ploch, navržených pro novou 

výstavbu, budou odváděny vždy gravitačně – z hlediska investičního a provozního by bylo vhodné dát 

přednost příkopům před rourami. Navržený druh odvodnění bude napojen buď přímo nebo krátkým 

zatrubněním do současného systému odvádění povrchových vod – do rour, příkopů, vodotečí.  

         Pro dešťové vody z ostatních ploch je vždy nutno uvažovat s jejich zadržením na ploše  

stavebníka a to tak, aby sousedící plochy nebyly zadržovanou vodou ovlivňovány. Ve výkresové části 

odůvodnění ÚP na schématu C. 2 je znázorněné odvodnění uvažováno jen pro odvodnění komunikací 

a veřejných zpevněných ploch!    

 

         Napojení na odvodnění, které je nebo bude v ulici (-ích) nebo veřejné ploše, je možno uvažovat 

následovně:  

Zastavitelné plochy  

Plochy bydlení 

B1-Z   … dešťová stoka křižující Školní ul., retenční nádrž nad plochou B9-Z   

B2-Z   … navrhované prodloužení dešťových stok v ul. Novolomnická a v ul. Pod vrchem 
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B3-Z   … provedené odvodnění výsypky, Lomnický potok 

B5-Z   … zadržení na stavebních pozemcích  

B6-Z   … Kraslická, aŠkolní 

B7-Z   … stoky na plochách B7-Z a B8-Z, stoka při severovýchodním okraji plochy B7-Z 

                 nebo zadržení dešťových vod na ploše B7-Z   

B8-Z   … stoka na ploše B8-Z  

B9-Z   … na navrhovanou dešťovou kanalizaci pro plochu B1-P 

B10-Z … příkop podél pravé strany komunikace Vintířov – Lomnice, který odvádí vody 

 

                 z východní části Podkrušnohorské výsypky – viz oddíl 2.1.1. Toky 

B11-Z … na navrhovanou dešťovou kanalizaci pro plochu B1-Z 

B12-Z … odtok z rybníka 

B13-Z … zadržení na pozemku  

 

Plochy občanského vybavení 

O1-Z   ... na navrhovanou dešťovou kanalizaci pro plochu B1-Z  

O2-Z   ... Lomnický potok 

O3-Z   ... Lomnický potok 

 

Plochy veřejných prostranství 

P1-Z  … zadržení na pozemku 

 

Plochy manipulační 

V1-Z   ... na terén 

 

Plochy přestavby 

Plochy bydlení 

B1-P   ... dešťová stoka křižující Školní ul. 

B2-P   ... na terén 

B3-P   ... zadržení na pozemku nebo do Lomnického potoka 

B4-P   ... Dvořákova 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-P   ... zadržení na stavebních pozemcích  

 

 

Plochy smíšené obytné 

S1-P   ... na navrhovanou dešťovou kanalizaci pro plochu B12-Z  

 

Upozornění: 

1.) Pro možnost využití stávajících dešťových odvodnění je nutno tato odvodnění přesně polohově a 

výškově zaměřit.  

2.) Komunikace a veřejné zpevněné plochy je nutno navrhnout tak, aby byl zaručen 

      bezproblémový gravitační odtok dešťových vod. 

3.) Při napojení dešťových vod z komunikací a z veřejných zpevněných ploch z nové zástavby na 

současnou kanalizaci je nutno tuto kanalizaci hydraulicky posoudit a rozhodnout o možnosti jejího 



ÚP LOMNICE 

 

 

93 

dalšího provozování.   

4.) Průběh odtoku nesmí narušit konstrukci a funkčnost současného dešťového odvodnění.   

5.) Vody odtékající do toků, vodních ploch nebo volně na terén musí být zbaveny pevných  

      nečistot a ropných látek.   

  

Čistírna odpadních vod - ČOV 

         Pro možnost napojování dalších producentů splaškových vod na čistírnu, z nové zástavby, je 

nutno uvažovat s úpravou její kapacity, neboť již v současné době je z hlediska hydraulického 

přetěžována – viz Čistírna odpadních vod – ČOV.  

 

Toky a vodní plochy 

S o u č a s n o s t  

  Středem obce Lomnice protéká, od severu k jihu, Lomnický potok. Potok pramení severně od obce, 

na východním úbočí výšiny Vysoká Jedle, v nadmořské výšce 707,0 m a ústí zleva do řeky Svatavy, 

v městysi Svatava, v nadmořské výšce 410,0 m. Jeho 10,5 km dlouhý tok posilují vody skoro z celého 

území Lomnice.  

  Koryto potoka bylo, z důvodu hornické činnosti v této oblasti, několikrát překládáno a regulováno. Za 

nejvýznamnější úpravu lze považovat převod horní části Lipnického potoka, nad obcí Dolní Nivy, do 

Lomnického potoka. Prameniště Lipnického potoka, na výšině Vysoká Jedle, se následně změnilo na 

prameniště Lomnického potoka a název Lipnický potok zanikl. Příslušné povodí původního Lipnického 

potoka, přímo napojené do řeky Ohře, tak bylo převedeno do výše položeného povodí, do řeky 

Svatavy. Dnes je trasa potoka vedena, mezi obcemi Dolní Nivy a Lomnice, po Podkrušnohorské 

výsypce. Pod čistírnou odpadních vod, pod obcí, přechází Lomnický potok na západní stranu silnice 

Lomnice – Svatava a v souběhu s ní je veden až na hranici správního území obce Lomnice. Odtud 

potok směřuje do jihovýchodní části městyse Svatava, kde je zaústěn do stejnojmenné řeky – 

Svatavy. 

  Na potoce, při průtoku zástavbou, byly provedeny stavební práce dle dokumentace „Revitalizace 

Lomnického potoka“ zpracované firmou – Ing. Jiří Leitgeb – Projektová činnost, Karlovy Vary – 

Rybáře, v roce 2008. Některé úseky jeho břehů, ve střední a horní části zástavby, byly zhotoveny 

z drátokošů (tzv. gabionů – drátěných klecí vyplněných lomovým kamenem) nebo z betonových 

tvarovek. V horní části zástavby se v některých místech potok vrací do svého původního řečiště. 

  Součástí obnovy Lomnického potoka je též úprava jeho pravostranného bezejmenného přítoku, 

vedeného podél silnice Boučí – Lomnice (jihozápadní okraj zástavby obce). Příkop odvádí vodu 

z výsypky.   

  Na odvodnění Podkrušnohorské výsypky je zpracována dokumentace „Rekultivace Podkrušnohorské 

výsypky“, zpracovaná firmou – Ing. Jiří Leitgeb – Projektová činnost, Karlovy Vary – Rybáře, v roce 

2007. Dokumentace obsahuje nejen návrh vodohospodářských objektů, ale též komunikačních 

objektů a výsadbu křovin a stromů.  

  Pro zachycení vod, vyskytujících se na výsypce, je navrženo větší množství příkopů, jejichž trasy 

jsou voleny dle nejvhodnějšího sklonu terénu pro odtok. Jedná se o poměrně mělké příkopy, které 

jsou v příčném profilu pravidelné, lichoběžníkovité, s vydlážděnou kynetou. Součástí těchto příkopů 

jsou nádrže – viz níže odst. 2.1.2. Vodní plochy. Rekultivace je rozdělena na etapy, z nichž některé 

jsou již provedeny, ale dokumentace jejich skutečného provedení není zatím k disposici. Vlastníkem a 

správcem všech odvodňovacích zařízení je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s..  

   Podél komunikace Vintířov – Lomnice, po její pravé straně, je veden příkop odvádějící vody 

z východní části Podkrušnohorské výsypky; zaústěn je v obci do Lomnického potoka. Příkop je 
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lichoběžníkovitý, s vydlážděnou kynetou.   

   Západní výběžek správního území obce obtéká meandrem řeka Svatava. Severní okraj tohoto 

výběžku tvoří původní úsek dolní části Hlubokého potoka. Tento úsek zbyl, když potok od soutoku 

s Boučským potokem až po svoji dolní část, oddělující území mezi obcí Lomnice a sídlem Boučí, byl 

přeložen, aby uvolnil prostor pro potřeby dolů. Přeložení bylo provedeno na ploše sousedního 

správního území obce Dolní Nivy, katastru Boučí, kdy potok byl zaústěn opět do Svatavy, ale výše. 

Vlastníkem toku je ČR a správcem je s.p. Lesy ČR.                

 

Vodní plochy 

   V zastavěném území obce jsou čtyři významnější nádrže – požární, retenční, Chovný rybník a nádrž 

víceúčelová. Vlastníkem a správcem těchto nádrží – vodních ploch, je obec. 

   Požární nádrž se nachází východně od obytného objektu zvaného Hornická kolonie; její konstrukce 

je betonová, stěny jsou svislé.  

   Retenční nádrž a Chovný rybník jsou na západní straně obce; tyto vodní plochy mají hráze.  

   Víceúčelová nádrž je ve východní části obce, pod jižním svahem Lomnického vrchu; vybudována 

byla v terénní prohlubni, v letech 1992 až 1994. Tato nádrž je v ÚP součástí parku. 

   V jižní části správního území jsou vodní plochy, které vznikly v průlehu (v poklesu) terénu po 

hlubinné těžbě uhlí.  

   Dle dokumentace na rekultivaci Podkrušnohorské výsypky, na správním území obce, je uvažováno 

s vodními plochami vytvořenými menšími nádržkami, mokřady a jednou retenční průtočnou nádrží. 

Účelem vytvoření nádržek na navrhovaných trasách odvodňovacích příkopů je umožnění usazování 

výluhů z horninových a důlních materiálů, z nichž je výsypka složena. Odtok je přepadem a to buď 

přírodním nebo umělým. Vlastníkem a správcem všech odvodňovacích zařízení je Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a. s. 

   Na výsypce, v místech dodatečného poklesu terénu, vznikají mokřady. 

   Retenční průtočná nádrž je řešená západně od obce, na okraji výsypky; protékat jí bude voda 

z výsypky. Její vybudování bude souviset s úpravou pravostranného bezejmenného přítoku 

Lomnického potoka, vedeného podél silnice Boučí – Lomnice  

 

N á v r h   

Toky 

  Na částech Lomnického potoka, kde nebude prováděna revitalizace – viz odst. 2.1.1. Toky, se 

uvažuje jen s běžnými udržovacími pracemi. 

  Výsypka na severní a západní straně Lomnice je již stabilizována a tak její územní dosah k zástavbě 

obce by se již neměl měnit. Rekultivační práce – odvodňovací stavby a vysazování dřevních porostů, 

jsou před dokončením. 

   Pro územní neměnnost výsypky, vzhledem k zástavbě obce, je nejdůležitější podmínkou její 

dostatečné odvodnění. Pro nemožnost potvrzení současného vodního režimu na výsypce a zvláště v 

ní, jako trvale ustáleného stavu, je přesto nutno velmi obezřetně rozhodovat o umístění nových staveb 

na plochách, které by mohly být ohroženy případným pohybem výsypky.   

   Za velikost výsypky, rozsah a způsob jejího odvodnění zodpovídá Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a. s.. 

 

Vodní plochy 

   Požární nádrž je nutno upravit dle požadavků hasičů a dle požadavků na její bezpečné provozování 

– zajistit je nutno její nepropustnost, vybudovat příjezd a čerpací stanoviště, vstup do nádrže a výstup 
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z nádrže, upravit přítok a odtok, obnovit oplocení.  

   Ostatní nádrže a vodní plochy, jak v zástavbě tak mimo zástavbu, budou spravovány dle požadavků 

příslušných vlastníků. 

   Severozápadní cíp území obce bude ve výhledu zatopen vodní plochou Hřebeny určenou pro 

přirozenou akumulaci povrchových vod. 

 

7.4.2 Zásobování elektrickou energií 

   Průzkum zájmového území konstatuje, že jím prochází venkovní vedení rozvodů VN 22 kV pro 

napájení distribučních a podnikových trafostanic 22/0,4 kV, venkovní vedení VN rozvodů 6 kV a 

vzdušné vedení nadřazené soustavy VVN  110 kV.  

   Do jihozápadní části předmětného území vstupuje z jihu od Sokolova vzdušná VN linka 22 kV 

končící u trafostanice TS1. Z jihu vstupuje do zájmového území přívodní vzdušné VN vedení 22 kV od 

Sokolova, které západně obchází zastavěné území Lomnice, severně od Lomnice se stáčí na východ 

a potom se jeho směr mění na jižní kdy východně míjí severní cíp Lomnice a končí v jihovýchodní 

části obce u trafostanic TS6 a TS7. Celá tato linka je provedena vodiči AlFe na betonových a 

příhradových sloupech. 

   Přes západní cíp předmětného území prochází severovýchodním směrem vzdušná VVN linka 110 

kV s dvojitým potahem pravděpodobně z Vítkova do Vřesové, kterou zřejmě spravuje ČEPS. 

   Dále se v předmětném území nachází vzdušné VN vedení 22 kV, které vlastní Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s.. Toto vedení vstupuje do předmětného území z jihu od rozvodny Davidov a jeho 

trasa je souběžná s přívodním vedením ČEZ distribuce a.s. Na severozápadě obce je z linky 

provedeno odbočení na západ pro rozvodnu Erika. Odtud se vedení postupně stáčí na východ 

směrem na Vřesovou. Na severovýchodním okraji obce je z vedení provedena odbočka na jih pro 

napájení rozvodny Lomnice. VN linka Sokolovské uhelné a.s. je realizována potahy AlFe na 

příhradových stožárech. 

   Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 8 trafostanic, jejichž základní 

technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky: 

 

označ. název   trafo  stání  konstrukce            uživat.    

TS1 ----------------  100 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS2 ----------------  160 kVA 400 kVA příhradová  ČEZ 

TS3 ----------------  ------------ ------------ minaret   ČEZ 

TS4 ----------------  160 kVA  250 kVA stožárová  ČEZ 

TS5 ----------------  50 kVA   250 kVA stožárová  cizí 

TS6 ----------------  250 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS7 ----------------  250 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS8 ----------------  160 kVA  250 kVA stožárová  ČEZ 

 

 

další dvě trafostanice jsou napájeny z rozvodů VN 6 kV: 

 

označ. název   trafo  stání  konstrukce            uživat.    

TS9 ----------------  160 kVA  250 kVA stožárová  cizí 

TS10 ----------------  ------------ ------------ kiosková  cizí 

 

   Trafostanice TS1 je napájená samostatnou vzdušnou VN přípojkou vstupující do zájmového území z 
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jihu od Sokolova. Přípojky pro další trafostanice jsou napojeny z přívodní VN linky vedoucí od 

Sokolova. Na jihozápadním okraji obce odbočuje východním směrem vzdušná VN přípojka určená pro 

trafostanici TS4. Na východě odbce je provedeno napojení vzdušné VN přípojky vedoucí na východ 

pro napájení trafostanice TS3. Na severním okraji obce odbočuje z přívodního vedení vzdušná VN 

linka směrem na jih zajišťující napájení trafostanice TS2. Na východě centrální části obce je směrem 

na západ provedena krátka vzdušná přípojka pro trafostanici TS5 a na severovýchod vzdušná VN 

odbočka pro napájení trafostanice TS8. Přívodní vedení se na jihovýchodě obce rozděluje na dvě 

části, které končí u trafostanice TS6 a TS7.  

   Všechna výše zmíněná vedení jsou řešena potahy AlFe na betonových, ocelových příhradových a 

dřevěných stožárech.   

   Z rozvodny Erika odchází na sever krátká vzdušná VN přípojka 6 kV pro napájení trafostanice TS10.  

Na jih odtud vychází VN vzdušné vedení 6 kV, které se na jihozápadě obce stáčí k západu a končí u 

tarfostanice TS9. Tato VN linka je provedena na příhradových a betonových stožárech. Vedení 6 KV a 

trafostanice 6/0,4 kV jsou v majetku fy Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

   V předmětném území na bývalých důlních uzemích se náchází ještě některá další špatně 

identifikovatelná vedení, která jsou v současnosti v souvislosti s ustupující těžbou uhlí likvidována. 

   Celková využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích v majetku fy ČEZ distribuce a.s. je 

odhadovaná na 1480 kVA 

   Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií určité 

možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za transformátory 

výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě nebude činit ani rozmístění 

trafostanic s výkonovou rezervou. 

 

Návrh: 

   V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch občanského vybavení a 

manipulační plochy. Dále je plánovaná přestavba ploch bydlení, plochy občanského vybavení a  

smíšené obytné plochy. 

   Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

   Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps = 3.350 kVA 

 plochy občanského vybavení Ps = 225 kVA 

 plocha výroby a skladování Ps = 100 kVA 

 smíšená obytná plocha  Ps = 20 kVA 

 

   Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca         3 595 kVA.  

   Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanice 

TS2 a TS8 osadit na plný příkon tj. 400 kVA a 250 kVA. Trafostanici TS6 bude potřeba osadit 

transformátorem s příkonem 400 kVA a trafostanici TS4 bude potřeba rekonstruovat na příkon 400 

kVA. 

   Dále bude nutné v západní části území vybudovat novou trafostanici TS11 s příkonem 2x630 kVA, 

TS12 s příkonem 630 kVA a trafostanici TS16 o příkonu 400 kVA; na severu obce bude potřeba 

postavit novou trafostanici TS15 s příkonem 630 kVA a ve východní části obce vystavět trafostanici 

TS13 s příkonem 400 kVA. Všechny výše uvedené trafostanice budou napájené vzdušným VN 

vedením napojeným ze stávajících VN linek. 
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   Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě a 

rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely. 

 

7.4.3 Zásobování plynem 

   Obec je plošně plynofikovaná. Zemní plyn je přiveden STL plynovody z vysokotlaké regulační 

stanice v Sokolově. 

Vysokotlaké plynovody ani doprovodné objekty VTL plynovodů se na správním území obce Lomnice 

nenacházejí. 

 

Středotlaké plynovody (STL) 

Přívodní STL řad ze Sokolova 

Zemní plyn je do obce dopravován z vysokotlaké regulační stanice plynu (VTL RS)  Sokolov 2, která 

se nachází na pravém břehu Ohře, cca 300 m východně od autobusového nádraží města Sokolov. 

VTL RS má vysokotlakou přípojku plynu DN 100. 

Z VTL RS je veden středotlaký plynovod o tlaku 300 kPa v ocelovém potrubí DN 200 mm. Plynovod 

překonává řeku Ohři, železniční koridor a podél komunikace II/210 směřuje na sever. Potrubí DN 200 

je pak ukončeno u křižovatky tvaru „T“ odbočkou z II/210 do Dlouhé Lomnice. Zde se STL plynovod 

rozdvojuje, do obce Svatava je veden OC DN 100 mm, do Dlouhé Lomnice PE dn 160 mm. 

STL plynovod je od odbočky na Svatavu veden podél komunikace III/1812 Sokolov – Vřesová 

potrubím PE dn 160 mm. Do obce je STL plynovod přiveden od jihozápadu. 

 

STL rozvody zemního plynu v obci Lomnice 

Obec Lomnice je plošně plynofikována. Rozvody plynu jsou přivedeny téměř ke všem objektům obce. 

Po vstupu STL plynovodu do obce je tento veden podél hlavní komunikace až ke křižovatce silnic 

III/21028 a III/1812. Za ní se plynovod rozdvojuje. Jedna trasa uhýbá k severozápadu a zásobuje 

plynem západní část obce, druhá větev je vedena severovýchodním směrem a plynofikuje 

severovýchodní část obce. 

STL plynovod je postaven z polyetylénu, dimenze dn 160, 110, 90, 63 a 50. Životnost min. 50 let. 

Plynovodní rozvody nejsou zokruhované, síť je větvená. Napojování dalších objektů sloužících 

k bydlení je možné. Napojování průmyslových podniků nebo realizace velkoodběrů je nutno před jejich 

odsouhlasením konzultovat se správcem plynovodní sítě. 

 

Plynofikace rozvojových ploch 

 Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení 

B1-Z – obytná zóna Týn I. – západ – BI 

Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajících STL plynovodů, které budou vedeny v nové obslužné 

komunikaci a zokruhovány. 

B2-Z – obytná zóna Nová Lomnice – BI 

Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajících STL plynovodů, které budou vedeny v nové obslužné 

komunikaci a zokruhovány. 

B3-Z – obytná zóna Týn II. - sever – BI 

Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajících STL plynovodů, které budou vedeny v nové obslužné 

komunikaci a zokruhovány. 

B5-Z – dostavba proluk v ZÚ v jižní části obce – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 
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B6-Z – dostavba proluk a nevyužitého území v ZÚ v centrální části obce – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

B7-Z – dostavba nevyužitého území v ZÚ na severu Týna – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

B8-Z – plocha na severozápadním okraji Týna – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici 

a STL plynovod bude zokruhován (rozvojové plochy B7-Z, B3-Z). 

B9-Z – plocha pod retenční nádrží – BI 

Plynofikace možná s vazbou na STL plynovody rozvojových ploch B1-Z. 

B10-Z – rozšíření zástavby Nové Lomnice východním směrem – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

B11-Z – bytové domy v Týně – BH 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

B12-Z – plocha severně od sportovního areálu na levém břehu toku – BI 

Rozvojová plocha bude plynofikována STL plynovodem z ulice položené severně od rozvojové plochy. 

B13-Z – dostavba nevyužitého území v ZÚ v Nové Lomnici - BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

 

Plochy občanského vybavení 

O1-Z – víceúčelové hřiště na západním okraji obytné zóny Týn I. – západ – OS 

Nebude plynofikováno. 

O2-Z – letní scéna na levém břehu Lomnického potoka – OI 

Nebude plynofikováno. 

O3-Z – rekonstrukce a rozšíření kulturního domu – OI 

Kulturní dům bude zásobován zemním plynem ze STL plynovodu vedeného v přilehlé ulici. 

 

Plochy veřejných prostranství 

P1-Z - veřejná zeleň charakteru parku okolo víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice – 

PVz1  

Plocha nebude plynofikována. 

 

Plochy manipulační 

M1-Z – manipulační plocha východně od silnice na Vintířov na horní hraně lomu Jiří - M 

Plocha nebude plynofikována. 

 

 Plochy přestavby 

Plochy bydlení 

B1-P – přestavba zahrádkářské osady severně u chovného rybníka na bydlení – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

B2-P – přestavba objektu k rodinné rekreaci jižně u chovného rybníka na bydlení – BI 

Rozvojová plocha bude plynofikována prodloužením STL plynovodu umístěného v ulici severně od 

předmětné plochy. (Plynofikace spolu s plochou B12-Z.) 

B3-P – přestavba části zahrádkářské osady východně od silnice na Vintířov na bydlení – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

B4-P – přestavba objektu výroby v centru obce na bydlení – BI 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 
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Plochy občanského vybavení 

O1-P – přestavba víceúčelového hřiště na sportovní halu – OS 

Možno plynofikovat ze STL plynovodu položeného východně od rozvojové plochy. Trasa plynovodu 

vedena v místní komunikaci. 

 

Plochy smíšené obytné 

S1-P – přestavba RD v centru obce k živnostenskému řemeslnému podnikání - SV 

Předmětná rozvojová plocha bude napojena na stávající STL plynovod, který vede v přilehlé ulici. 

 

7.4.4 Zásobování teplem 

   ÚP nerozšiřuje území, které je napojeno na centrální soustavu zásobování teplem. Z plynové 

kotelny ZŠ je stabilizováno 60 m neprůlezného kanálu s rozvodem teplé užitkové vody do domu s byty 

pro seniory se sociální péčí. Rovněž dva nové bytové domy v Týně jsou vzájemně propojeny kanálem 

s teplou užitkovou vodou s napojením na jeden domovní kotel. 

   Stávající výstavba na území obce je jinak vytápěna individuálně plynovými lokálními kotli vždy pro 1 

objekt. Nové 2 bytové domy mají plynové kotlíky umístěné v jednotlivých bytech. 

   ÚP předpokládá zachování individuálního systému vytápění pro veškerou navrhovanou výstavbu. 

Zdroj tepla bude plyn, elektrický proud, dřevo a další ekologické zdroje (solární panely, výměníky 

tepla). Jako ekologické palivo je třeba chápat plyn, dřevo, dřevěný odpad včetně peletů, sluneční 

energie získaná z kolektorů a tepelná čerpadla. Je třeba vzít v úvahu vhodnou kombinaci více druhů 

energie v objektech pro vytápění, vaření i ohřev TUV. 

 

7.4.5 Vnější sdělovací rozvody 

  Obec Lomnice spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35 do okresu Sokolov. Lomnice je 

napojena na automatickou telefonní ústřednu v areálu ZŠ v Lomnici. Místní sítě jsou položeny v zemi 

optickými kabely. ÚP stabilizuje na území obce 3 základnové stanice GSM a 2 trasy RR paprsku. 

Kapacita sítě je dostačující i pro rozvoj. 

  Veškeré rozvojové aktivity místní telefonní sítě jsou plně v kompetenci Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. 

    

7.4.6 Nakládání s odpadem 

   ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu z území centrálně mimo 

správní území obce. ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku odpadu. ÚP řeší likvidaci odpadu 

z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce. Rozvojové plochy pro bydlení, 

smíšené bydlení, občanskou vybavenost i rekreaci budou napojeny na stávající systém likvidace 

směsného komunálního odpadu v obci. ÚP stabilizuje stávající sběrný dvůr ve východní části obce. 

 

 

7.5 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ  

   

   Na území obce se nacházejí tato zvláště chráněná území kulturní krajiny: 

- Evropsky významná lokalita Natura 2000: 

 CZ 0413184 Pískovna Erika 

 CZ 0413185 Matyáš 

   Na území obce se nacházejí tato obecně chráněná území kulturní krajiny:  

- významný krajinný prvek ze zákona: 
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vodní toky a plochy 

mokřady 

PUPFL, OP = 50 m  

- územní systém ekologické stability: 

  ÚP přebírá ze ZÚR KK prvky regionálního ÚSES: 

* regionální biocentra: 

- U.41: RBC č.1142 – Svatava  

- U.101: RBC č.10109 – Boučský vrch  

* regionální biokoridory:  

-     U.501: RBK č.1000 – Svatava - Vintířov 

   ÚP navrhuje na území obce lokální ÚSES: 

   * lokální biocentra: 

- č.1 – Pod Lomnickým vrchem 

* lokální biokoridory: 

-     č. 1 – RBK 1000 – LBK (mimo obec) 

 

   Území obce je dlouhodobě zatíženo povrchovou těžbou hnědého uhlí. Obec se rozkládá v oblouku 

na úpatí Lomnického vrchu, který je ze všech stran limitován těžbou a jejími důsledky: 

- závazná linie těžby ze severu a západu je vedena po úpatí Podkrušnohorské výsypky, která byla 

nasypána jako vnější výsypka 

- závazná linie těžby z jihovýchodu je vedena podél silnice na Vintířov a vymezuje na jihu prostor 

lomu Jiří, který se od východu přibližuje k obci 

- závazná linie na západě vymezuje prostor bývalé pískovny Erika, který byl prohlášen za EVL 

Natura 2000 - Pískovna Erika. 

- jihozápadně pod silnicí III/1812 se rozkládá již ukončená lesnická rekultivace lomu Matyáš, která 

byla rovněž prohlášena za EVL Natura 2000 - Matyáš  

V západní a severní části území Podkrušnohorské výsypky bylo již ukládání zeminy ukončeno a 

probíhají rekultivačníí práce dle Plánu sanace a rekultivace na období 2011 – 2015 – Zvláštní režim. 

Podkrušnohorská výsypka byla nasypána jako vnější výsypka Týn a Pastviny, která byla následně 

spojena v 1 souvislé těleso o kótě až 597 m n.m. Na této výsypce probíhají od 80. let rekultivace 

převážně lesnickou rekultivací. Na území obce Lomnice dosud byly na této výsypce zahájeny etapy 

rekultivací: II., IV., VI., IX., XI., XII. Pouze ve IV. etapě rekultivací byly na výsypce provedeny i 

zemědělské rekultivace. Do zemědělské rekultivace je vklíněn stávající areál sportovní střelnice.  

   Další lesnické rekultivace se nacházejí na jižním okraji obce v území, kde bude obec sousedit 

s postupujícím lomem Jiří. V předstihu byly provedeny pásy izolační lesnické rekultivace podél silnice 

na Vintířov a podél jižní hranice zástavby Lomnice. 

   ÚP zapracovává rozsah rekultivací mimo Podkrušnohorskou výsypku  dle DÚR, které byly 

k dispozici od projektanta rekultivací - Ing. Leitgeba, Karlovy Vary. Součástí rekultivace 

Podkrušnohorské výsypky jsou i malé vodní nádrže včetně vodních toků, které jsou rozmístěny po 

celé ploše Podkrušnohorské výsypky. Součástí rekultivací jsou rovněž účelové komunikace 

(hospodárnice). Po ukončení rekultivací na výsypce bude vybraná síť hospodárnic zapojena do 

systému cyklotras, turistických značených cest a naučných stezek.  

   ÚP zapracovává na ploše Podkrušnohorské výsypky: 

zemědělská rekultivace, lesnická rekultivace, hydrická včetně vodních toků 

- hospodárnice 

- naučná stezka - ježci - II. etapa 
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- cyklotrasy Sokolovského okruhu: 

- trasa 1 - Po výsypkách 

- trasa 4 - okolo řeky Svatavy 

- regionální cyklotrasa 2182 

- areál sportovní střelnice 

   ÚP navrhuje na Podkrušnohorské výsypce: 

- cyklotrasa Vintířov - Lomnice - Svatava vedená po hospodárnicích s vyhlídkovým bodem a dále 

vedena okolo obce v sanovaném koridoru po bývalé důlní vlečce. 

- sportovní a rekreační nepobytová plocha západně od obce určená pro zájmovou činnost 

sportovních modelářů, bez nároku na trvalé stavby. Tato plocha je umístěna do IV. etapy 

rekultivací na zemědělskou rekultivaci a bude i nadále trvalou součástí ZPF. 

   Po ukončení všech etap biologické rekultivace bude celá Podkrušnohorská výsypka veřejně 

přístupná jako kulturní nezastavěná krajina. 

   ÚP navrhuje na území obce lokální ÚSES: 

   * lokální biocentra: 

- č.1 – Pod Lomnickým vrchem 

* lokální biokoridory: 

-     č. 1 – RBK 1000 – LBK (mimo obec) 

   ÚP na území obce navrhuje prvky lokálního ÚSES: BC č. 1 Pod Lomnickým vrchem. BK č.1 RBK 

1000 – LBK (mimo obec). Prvky regionálního ÚSES jsou vymezeny. Část lokálního BC č. 1  je i 

založena pro zvýšení ekologické stability a zároveň jako protierozní opatření je navrženo: severní část 

BC na ostatní ploše zatravnit a jižní část BC, která představuje levý strmý břeh Lomnického potoka, 

osadit mimolesní zelení. Mimolesní zeleň se navrhuje vysadit i na severozápadní části BC č. 1. 

   ÚP dále navrhuje tyto změny v krajině: 

   protierozní opatření: 

- revitalizace Lomnického potoka nad obcí 

   opatření ke snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy: 

- lesnická rekultivace Podkrušnohorské výsypky 

- zemědělská rekultivace Podkrušnohorské výsypky 

- hydrická rekultivace Podkrušnohorské výsypky 

- lesnická rekultivace ochranného pásma Lomnice a Severní svahy 

   ÚP respektuje EVL Pískovna Erika i Matyáš. Obě lokality jsou řešeny jako nezastavěné plochy 

přírodní. Pískovna Erika není určena k sanaci a rekultivací. 

  Severozápadní cíp správního území obce Lomnice bude výhledově zatopen vodní nádrží Hřebeny 

jako lokalitou vhodnou pro akumulaci povrchových vod. 

    

   Jihovýchodní část území mezi silnicemi III/21028 a III/1812 na Vintířov jižně od lesnických 

rekultivací je řešena jako nezastavěná plocha těžby určená pro postupující lom Jiří v DP Alberov a DP 

Lomnice. 

 

   Na území obce se nacházejí tyto nemovité kulturní památky: 

nemovité kulturní památky: 

k.ú. Lomnice u Sokolova 

 kostel sv Jiljí, r.č. 314131/4-692 

venkovská usedlost č.p. 52, r.č. 45250/4-693 

k.ú. Týn u Lomnice: 
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 tvrz - tvrziště, archeologické stopy - u domu č.p. 15,16,17, r.č. 36952/4-694 

 chalupa č.p. 19 na pozemku p.č. 105, r.č. 45090/4-4095 

   Veškeré tyto památky ÚP respektuje a zapracovává do grafické části odůvodnění ÚP. ÚP rovněž 

respektuje vymezené území s potenciálními archeologickými nálezy vedené ve Státním 

archeologickém seznamu. Stávající podmínky ochrany kulturních památek a dalších kulturních hodnot 

území jsou zachovány beze změny. 

 

 

7.6 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO  

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

Na území obce Lomnice se nacházejí: 

  dobývací prostor: 

těžený DP:       Alberov, identifikační číslo: 30019, surovina: hnědé uhlí 

netěžený DP:   Lomnice, identifikační číslo: 30052, DP se zastavenou těžbou, surovina: 

stopové a vzácné prvky a  hnědé uhlí 

                        Týn u Lomnice, identifikační číslo: 30083, DP s ukončenou likvidací,  

surovina: stopové a vzácné prvky a  hnědé uhlí 

                        Svatava, identifikační číslo: 30017, DP se zastavenou těžbou, surovina: 

hnědé uhlí 

                       Týn u Lomnice I, identifikační číslo: 70866, surovina: štěrkopísek, DP s ukončenou  

  těžbou 

 

  závazná linie těžby stanovena vládou ČR jako nepřekročitelné území težby 

 

  Pro ochranu obce Lomnice před negativními účinky těžby bylo stanoveno ochranné pásmo obce, 

OP = 500 m od nemovitostí, ve kterém jsou koordinovány zájmy těžby surovin, zájmy sanace a 

rekultivace ploch zasažených těžbou a zájmy samotné obce. 

 

  výhradní ložisko nerostných surovin: 

 Týn u Lomnice – Na pískách, číslo ložiska: 3146200, ukončená těžba, surovina: štěrkopísek 

 Týn u Lomnice – Erika, číslo ložiska: 3081200, dřívější hlubinná i povrchová těžba, surovina: 

stopové a vzácné prvky, hnědé uhlí 

 Svatava - Medard, číslo ložiska: 3081300, dřívější hlubinná i povrchová těžba, surovina: hnědé uhlí 

 Lomnice u Sokolova, číslo ložiska: 3080900, dřívější povrchová těžba, surovina: stopové a vzácné 

prvky a hnědé uhlí 

 Alberov – Velkolom Jiří, číslo ložiska: 3118000, současná povrchová těžba, surovina: pyrit, stopové 

a vzácné prvky a hnědé uhlí 

 

  nevýhradní ložisko: 

č. 3217200 Jehličná – dřívější povrchová těžba, surovina: bituminózní břidlice (jílovec), stavební 

kámen 

 

  poddolované území: 

 Luh nad Svatavou – systém, surovina: polymetalické rudy- radioaktivní surovina 

 Týn – sever – systém, surovina: hnědé uhlí 
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 Lomnice u Sokolova – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Svatava – Podlesí – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Svatava 1 – systém, surovina: hnědé uhlí 

 Alberov – systém, surovina: hnědé uhlí 

 

  probíhající sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky dle Plánu sanace a rekultivace SU,a.s. 

na období 2011 – 2015 – Zvláštní režim, DÚR sanací a rekultivací etap II., IV.,VI., IX., X., XI., XII.  

 

  rekultivace severních svahů Lomnického lomu a ochranné pásmo obce Lomnice. 

 

  potenciální sesuvné území: 

- 1234 Svatava 

- 1235 Lomnice 

 

  postupující lom Jiří v rozsahu DP Alberov a DP Lomnice - poslední lom na povrchovou těžbu 

hnědého uhlí v Sokolovské hnědouhelné pánvi s předpokládaným ukončením těžby v r. 2026 -  2030. 

Zbytková jáma lomu Jiří bude zatopena vodou. 

 

  Podle ust. § 19, odts.1) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, a 

dobývacím prostorem které nesouvisí s dobýváním, možné jen se souhlasem orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. Žádost o povolení 

stavby musí žadatel doložit vyjádřením organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního 

ložiska.  

  Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického 

průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. 

Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba – Geofond ČR Praha. Na 

poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických 

pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem 

Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí nad Labem, a za jím 

stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin 

platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.   

 

 

7.7 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

 Zájmy obrany stáru 

  Na řešeném území nejsou žádné zájmy obrany státu. 

 

 Zájmy civilní ochrany 

  Obce Lomnice má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno 

ukrytí plného počtu obyvatel, žáků i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. Plán 

ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel, 100% žáků a 100% nejsilnější směny zaměstnanců 

v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě 

mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.  
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  Na rozvojových plochách řešených v ÚP  pro bydlení, rekreaci, vybavenost i pro smíšené obytné 

území  bude řešeno ukrytí obyvatelstva a osazenstva objektů v improvizovaných úkrytech, a to vždy 

v jednotlivých objektech na potřebnou kapacitu objektů. 

  Na rozvojových plochách dopravy, veřejných prostranství, na manipulační ploše i na nepobytové 

ploše pro modeláře letadel se neuvažuje s trvalým pobytem osob. Z toho důvodu na těchto plochách 

nebudou zřizovány improvizované úkryty. 

 

Jako zdroje požární vody na území obce slouží: 

a) Přirozené zdroje 

Lomnický potok, požární nádrž Nová Lomnice, požární nádrž za hornickou kolonií, Chovný rybník u 

sportovní zóny Lomnice 

b) Víceúčelové zdroje 

1. - hydranty v obci 

  Na budově obecního úřadu je umístěna siréna, kterou obec varuje obyvatele před příchodem 

mimořádné události. Signál sirény je slyšet i v v místních částích Týn i Nová Lomnice. 

  V Lomnici pracuje místní organizace dobrovolných hasičů. Zdrojem mimořádných událostí na území 

obce Lomnice je průjezdná doprava na silnicích III. třídy. Mimořádné události řeší základní i ostatní 

složky integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Na území obce vyjíždí hasiči 

ze Sokolova.   

  Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a 

válečný stav (Vyhláška MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na 

základě počtů sdělených úřadem obce Lomnice, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a 

připraveny k výdeji. K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při 

mimořádné události se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu 

těla, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků. 

   V případě nouze může být v prostorách obecního úřadu zřízena stanice humanitární pomoci 

s výdejem pomůcek CO, šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek a nejnutnějších potravin. 

Provoz této humanitární stanice bude řízen OÚ Lomnice a složkami integrovaného záchranného 

systému dle aktuální potřeby. Pro objekt OÚ bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie. 

  Na území obce Lomnice zasahuje záplavové území Q100 leté vody řeky Svatava. Toto záplavové 

území nezasahuje do žádné zástavby. ÚP nenavrhuje žádná protipovodňová opatření, zároveň však 

nenavrhuje žádné rozvojové plochy v záplavovém území.  

   Projektant neobdržel žádné územně technické podklady o rozsahu záplavového území vzniklého 

přívalovou vlnou způsobenou protržením hráze vodního díla v povodí horního toku řeky Svatavy. ÚP 

nenavrhuje žádná protipovodňová opatření na tuto potenciální přívalovou vlnu. 

  Na území Lomnice jsou 2 objekty (školní družina a objekt tělocvičny u školy), které mohou 

poskytnout nouzovou ubytovací kapacitu nad 50 lůžek pro potřeby nárazového ubytování. Nouzové 

stravování pro více jak 50 strávníků je možno poskytnout pouze v jídelně ZŠ. Na území obce je 

hřbitov a to na jižním okraji území.  

  Na území obce Lomnice není provozována žádná zemědělská farma. 

  Na území obce nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. V případě kontaminace centrálních 

zdrojů pitné vody skupinového vodovodu Horka budou do obce přistavěny mobilní cisterny s pitnou 

vodou, případně bude centrálně rozdávána balená voda. 

  V Lomnici jsou ordinace praktického lékaře a závodního lékaře SU a.s., které v případě potřeby 

poskytnou postiženým obyvatelům zdravotní ošetření. Nejbližší nemocnice je v Sokolově vzdáleném 

cca 4km. Na území Lomnice není stanovena zóna havarijního plánování, území Lomnice není určeno 
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jako cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno k hromadné evakuaci 

obyvatel v případě mimořádné události. 

  Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích je 

možno přechodně skladovat na manipulační ploše sportovního areálu u hřbitova v majetku obce. 

Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí 

krizový štáb při OÚ Lomnice vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a 

bez možnosti kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. OÚ Lomnice nepředpokládá trvalé skladování 

sanačních materiálů v řešeném území. 

 

 

7.8 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

  ÚP Lomnice navrhuje kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území obce: 

ÚP řeší: 

- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v Lomnici: 

- plochy bydlení jsou výrazně soustředěny do centrálního vymezeného rozvojového území 

obce na svazích Lomnického vrchu a na levém břehu Lomnického potoka, 

- hlavní důraz je kladen na rozvoj ploch bydlení a občanského vybavení, 

- přiměřeně k rozvoji území řeší ÚP inženýrské sítě, 

- v souladu s Plánem sanace a rekultivace na období 2011 – 2015 – Zvláštní režim jsou 

zapracovány zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace Podkrušnohorské výsypky. ÚP tyto 

rekultivace respektuje a plně zapracovává , 

- ve IV. etapě rekultivace Podkrušnohorské výsypky je na zemědělské rekultivaci navržena 

nepobytová sportovně rekreační plocha pro aktivity sportovně modelářů. Tato plocha ozn. S1 

je řešena bez nároku na umisťovaní trvalých staveb jako trvalá součást ZPF. 

- veškeré lesnické rekultivace dle plánu sanace a rekultivace Podkrušnohorské výsypky jsou 

respektovány. Na lesnických rekultivacích nejsou vymezeny ani územní rezervy, 

- zvláště chráněné plochy EVL Natura 2000 Matyáš a Pískovna Erika jsou respektovány jako 

nezastavěné plochy přírodní, pískovna Erika není určena k sanaci ani k rekultivaci, 

- ÚP jednoznačně zohledňuje aktualizovanou US Lomnice, podle které probíhá rozvoj obce 

více jak 10 let dodnes. 

-     ÚP vymezuje ÚSES na celém území obce jako opatření na zachování přírodních hodnot  

-     na území obce nebyly provedeny meliorační práce, ÚP takové aktivity nenavrhuje 

-     ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny 

-     ÚP výrazně zvyšuje podmínky v území pro pobytovou i nepobytovou rekreaci a sport: 

a) rekreace ve vlastní obci: 

                     - centrální park v obytné zóně Nová Lomnice 

                     - přestavba sportovního hřiště na sportovní halu 

                     - dětské hřiště u obytné zóny Týn I. - západ 

    b)   rekreace v oblasti Podkrušnohorské výsypky: 

         - cyklotrasa - Vintířov - Lomnice - Svatava s vazbou na jezero Medard 

                     - nepobytová sportovně rekreační plocha pro volnočasové aktivity leteckých modelářů S1 

        - zpřístupnění celé Podkrušnohorské výsypky po dokončení rekultivací jako veřejně  

           přístupná kulturní krajina 

 -  ÚP zapracovává výhledovou vodní nádrž Hřebeny jako lokalitu vhodnou pro akumulaci         

povrchových vod 
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- ÚP nenavrhuje na území obce žádnou VTE, MVE ani žádnou specifickou plochu výroby určenou 

výhradně pro umístění FVE jako dočasnou rozvojovou plochu. Fotovoltaické panely mohou být na 

území obce umístěny na střechách a fasádách objektů. 

- ÚP respektuje podmínky stanoveného ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Karlovy Vary, toto pásmo je zakresleno na v. č. 1 Koordinační výkres, M 1 : 5.000, 

v grafické části odůvodnění ÚP 

- ÚP na území DP Alberov  a DP Lomnice jihovýchodně od obce navrhuje území těžby - povrchový 

lom Jiří na těžbu hnědého uhlí 

- na území Podkrušnohorské výsypky je navrženo na území obce Lomnice:  

  411,8 ha lesnické rekultivace 

      83,6 ha zemědělské rekultivace 

     8,96 ha hydrické rekultivace 

…………………………………………………. 

Celkem 504,3 ha rekultivace na plochách negativně zasažených důsledky těžby nerostů. 

  

- ÚP zohledňuje a zapracovává lesnické rekultivace ochranného pásma Lomnice a severních svahů 

podél silnice III/1812 na Vintířov v rozsahu 29,9 ha, které byly započaty v předstihu na ochranu obce 

Lomnice před negativními účinky těžby v lomu Jiří 

- ÚP zapracovává v grafické části odůvodnění ÚP: závaznou linii těžby jako nepřekročitelnou hranici 

zájmů těžby  

         ochranné pásmo obce, OP = 500 m od nemovitosti obce, ve kterém jsou vzájemně  

  koordinovány zájmy obce Lomnice a zájmy těžební společnosti SÚ, a.s.  

 

 

  Rozvoj na území obce Lomnice předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší. 

  Na území obce Lomnice se nenachází žádný zvláště velký, velký ani střední zdroj znečištění 

ovzduší.  

  Na území obce se nenacházejí chovy hospodářských zvířat. Na území obce se nenachází žádná 

plocha těžké zpracovatelské výroby. Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou 

kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita 

ovzduší na území obce vyhovující imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich 

zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních 

staveb, nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů. 

 

 

8 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO 

RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

  Na území obce se nacházejí evropsky významné lokality Natura 2000: Pískovna Erika a Matyáš.  

  ÚP navrhuje na území obce výrobní plochy, ale pouze manipulační plochu do 1 ha. Navrhovány jsou 

rovněž plochy sportu opět  pouze do 1 ha.  

   ÚP stabilizuje DP Alberov a DP Lomnice jako nezastavěné území těžby. Naprostá většina 

rozvojových ploch je řešená pro bydlení (celkem 20,93 ha). 

   

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a  odst. 

3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po 
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posouzení záměru "Návrh zadání Územního plánu Lomnice", vydal v souladu s ustanovením § 45i 

odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:  

  Záměr "Návrh zadání Územního plánu Lomnice" může mít významný vliv na evropsky významné 

lokality Natura 2000. 

  Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve 

smyslu stavebního zákona, vydal k návrhu zadání Územního plánu Lomnice z hlediska posuzování 

vlivů na životní prostředí následující stanovisko:  

  Na základě posouzení obsahu návrhu zadání Územního plánu Lomnice z hlediska posuzování vlivů 

na životní prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle § 

10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), požaduje zpracování vyhodnocení vlivů 

Územního plánu Lomnice na životní prostředí.  

 

  Na zpracování variantního řešení ÚP Lomnice Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství požadavek neuplatňuje.  

 

  Z tohoto důvodu nebyl pro ÚP Lomnice zpracován koncept ÚP. Po schválení upraveného zadání ÚP 

Lomnice Zastupitelstvem obce Lomnice byl jako další etapa územního plánu zpracován Návrh ÚP 

Lomnice, jehož samostatnou součástí bylo Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Lomnice na udržitelný rozvoj 

území v rozsahu přílohy č. 5 k vyhl. 500/2006 Sb. a to včetně kapitoly A (vyhodnocení vlivu návrhu ÚP 

Lomnice na životní prostředí) i kapitoly B (vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Lomnice na území Natura 

2000). 

  Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Lomnice ( dále jen návrhu ÚP) na životní prostředí 

zpracoval v dubnu 2010 RNDr. Jan Křivanec, Karlovy Vary, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 

100/2001 SB., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, rozhodnutí č. j. 29148/ENV/06 

ze dne 05.05.2006. 

 

   V kapitole 5 „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“ 

v závěrečné části „Výsledky hodnocení“ str. 17-19 vymezil RNDr. J. Křivanec problémové a 

potenciálně problémové návrhy, které nejsou z hlediska jejich vlivu na životní prostředí 

akceptovatelné. V rámci této kapitoly navrhl RNDr. J. Křivanec tato opatření na úpravu návrhu ÚP tak, 

aby se vliv návrhu ÚP na životní prostředí minimalizoval: 

 

 V řešení návrhu ÚP je třeba upravit (zmenšit) tyto plochy: 

*Plochy bydlení: 

B2-Z – vypustit z navrhované plochy severovýchodní část na p. p. č. 523/12, 

B4-Z – vypustit z navrhované plochy severní třetinu přiléhající k ČOV. 

 

  Návrh ÚP Lomnice posoudil RNDr. Oldřich Bušek, autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i 

zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí č. j. 630/3245/04 ze dne 30.11.2004. RNDr. O. 

Bušek zpracoval v březnu 2010 „ÚP Lomnice – návrh hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy 

Natura 2000“. Dr. Bušek došel v kapitole 5 „Závěry a doporučení“ , str.11,  své práce k těmto 

závěrům: 
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„Realizací záměrů obsažených v návrhu územního plánu Lomnice nedojde k závažnému nebo 

nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou evropsky 

významné lokality CZ0413184 Pískovna Erika a CZ0413185 Matyáš určeny. 

  Nedojde ani k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území 

určeno (§45g zákona č. 114/1992 Sb.). Návrh ÚP nemá významný negativní vliv na celistvost a 

předměty ochrany EVL. 

Doporučená opatření ke zmírnění nebo eliminaci potenciálních negativních vlivů: 

- vyjmout zastavitelnou plochu B4-Z, která je situována uvnitř hranice EVL Matyáš, z návrhu ÚP.“ 

 

  KÚKK, OŽPZ vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivu koncepce ÚP na životní prostředí a na 

plochy Natura 2000 a ptačí oblasti za předpokladu dodržení doporučení a podmínek uvedených 

v posudku SEA a Natura 2000. 

  Dle tohoto stanoviska DO byly na základě posudku SEA a posudku Natura 2000 z návrhu ÚP 

provedeny tyto úpravy návrhu ÚP: 

- plocha B4-Z byla úplně vypuštěna, 

- plocha B2-Z byla výrazně zmenšena zejména na severovýchodě. 

 

  Podmínky úpravy návrhu ÚP Lomnice stanovené posudkem SEA a posudkem Natura 2000 byly 

tímto řešením zcela splněny. Upravený návrh ÚP Lomnice před řízením je zpracován v souladu 

s posudky SEA a Natura 2000. 

 

  Shrnutí posudku SEA a posudku Natura 2000 je součástí Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 

Lomnice na udržitelný rozvoj území v kapitole A (SEA) a kapitole B (Natura 2000). Toto Vyhodnocení 

vlivů návrhu územního plánu Lomnice na udržitelný rozvoj území, autor ing. arch. A. Kasková, je 

nedílnou součástí odůvodnění územního plánu a je uvedeno v příloze č. 1 Územního plánu Lomnice. 

  Samostatný posudek SEA, tj. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní 

prostředí, autor RNDr. J. Křivanec, je uveden v příloze č. 2 a je nedílnou součástí Vyhodnocení vlivů 

návrhu územního plánu Lomnice na udržitelný rozvoj území a nedílnou součástí Územního plánu 

Lomnice.  

  Samostatný posudek Natura, tj. Územní plán Lomnice – návrh – Hodnocení vlivu koncepce na 

lokality soustavy NATURA 2000, autor RNDr. O. Bušek, je uveden v příloze č. 3 a je nedílnou součástí 

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na udržitelný rozvoj území a nedílnou součástí 

Územního plánu Lomnice.  

 

 

9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A 

PUPFL   

 

9.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF 

 

  Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodického pokynu MŽP ze dne 

12.06.1996, č. j. 00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o 

ochraně ZPF, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.  

 



ÚP LOMNICE 

 

 

109 

  Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy jsou výkresy v grafické části vlastního ÚP 

v. č. 2. 1 Hlavní výkres, M 1:5 000. 

  Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno na výkresech grafické části odůvodnění ÚP v. č. 3 Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000 a v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu – detail obce Lomnice M 1:2 880.       

  Na těchto výkresech je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 15.12.2011 dle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění. 

  Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z databáze DKM. Řešené území se 

nachází na k. ú. Lomnice u Sokolova a k. ú. Týn u Lomnice. 

   Rozvoj obce je řešen pouze v 1 etapě bez udání časového horizontu. 

 

*  Klimatické poměry    

   Území spadá do mírně teplé a mírně vlhké oblasti, dle Quitta  jde o oblast MT 2. Podnebí lze 

charakterizovat jako mírně teplé, mírně vlhké, s mírnou zimou. Průměrné roční teploty se pohybují 

kolem 7 °C – 8 °C, průměrné roční srážky dosahují 550 - 650 mm (Sokolov 7,3 °C, 611 mm). 

Významným jevem jsou údolní přízemní inverze a mlhy a v zimní polovině roku rozsáhlé inverze 

v rámci celého Podkrušnohoří. 

 

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek 

- HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé, středně těžké, kyselejší metamorfované horniny, v KR 

7 slabě oglejované 

- HPJ 40 - hnědé půdy aj. včetně oglejených subtypů, lehké až lehčí středně těžké, různé substráty, 

extrémně svažité polohy (do 12
°
) 

- HPJ 53 - oglejená půda, hnědá půda oglejená, středně těžká, těžká spodina, písky na jílech, 

smíšený terciér, často bezodtokový reliéf 

- HPJ 54 - oglejená půda, hnědá půda oglejená, těžká až velmi těžká, jíly až slíny, obvykle 

zamokřené 

- HPJ 75 - hydroformní půdy na krátkých svazích nebo dolních částí svahů, středně těžké půdy, na 

pevném podkladě, slabá skeletovitost 

 

 

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce a je přiložena k této 

kapitole 9.1 textové části odůvodnění návrhu ÚP Lomnice. 

Tab. č. 1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1-9. 

Tab. č. 2 Struktura ZPF navrženého k vynětí dle BPEJ, stupňů přednosti v ochraně i funkčního využití 

pozemků str. 1. 

Tab. č. 3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých 

lokalit, str. 1-2. 

Tab. č. 4 Opatření v krajině - seznam dotčených pozemků, str. 1-4. 

Tab. č. 5 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků -  plochy smíšené nezastavěné, str. 1. 

 

V těchto tabulkách je uvedeno: 

- výměra m
2
 zabíraného území pozemku včetně jeho kultury, 

- poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území, 

* mimo ZÚ – mimo zastavěné území, 

- BPEJ včetně třídy ochrany zabírané ZPF, 
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- vlastník: obec = obec Lomnice, FO = soukromá fyzická osoba, PO = soukromá právnická osoba, ČR 

- Česká republika. 

Poznámka:  

Naprostá většina pozemků právnických osob je v majetku těžební společnosti Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a. s. 

 

ÚP LOMNICE NAVRHUJE TYTO ROZVOJOVÉ PLOCHY: 

 

 Zastavitelné plochy 

Plochy bydlení 

1 – obytná zóna Týn I. – západ – BI 

2 – obytná zóna Nová Lomnice - BI 

3 - obytná zóna Týn II. - sever – BI 

5 – dostavba proluk v ZÚ v jižní části obce – BI 

6 – dostavba proluk v ZÚ v centrální části obce – BI 

7 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na severu Týna – BI 

8 – plocha na severozápadním okraji Týna – BI 

9 – plocha pod retenční nádrží – BI 

10 – rozšíření zástavby Nové Lomnice východním směrem – BI 

11 – bytové domy v Týně – BH 

12 – plocha severně od sportovního areálu na levém břehu toku – BI 

13 – dostavba nevyužitého území v ZÚ v Nové Lomnici - BI 

 

Plochy občanského vybavení 

14 – víceúčelové hřiště na západním okraji obytné zóny Týn I. – západ  – OS 

15 – letní scéna na levém břehu Lomnického potoka – OI 

16 – rekonstrukce a rozšíření kulturního domu – OI 

 

Plochy veřejných prostranství 

17 – veřejná zeleň charakteru parku okolo víceúčelové vodní nádrže v obytné zóně Nová Lomnice – 

PVz1 

 

Plochy manipulační 

18 –  manipulační plocha východně od silnice na Vintířov na horní hraně lomu Jiří - M 

 

 Plochy přestavby 

Plochy bydlení 

19 - přestavba zahrádkářské osady severně u chovného rybníka na bydlení – BI 

20 – přestavba objektu k rodinné rekreaci jižně u chovného rybníka na bydlení – BI 

21 – přestavba části zahrádkářské osady východně od silnice na Vintířov na bydlení – BI 

22 – přestavba objektu výroby v centru obce na bydlení – BI 

 

Plochy občanského vybavení 

23 – přestavba víceúčelového hřiště na sportovní halu – OS 
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Plochy smíšené obytné 

24 – přestavba RD v centru obce k živnostenskému řemeslnému podnikání – SV 

 

NEZASTAVĚNÉ SMÍŠENÉ PLOCHY SE SPORTOVNÍM VYUŽITÍM 

S1 – cvičná nepobytová plocha pro zájmovou činnost modelářů letadel – NSs1 

 

   Na základě požadavku DO k zadání ÚP Lomnice byly pro potřeby vyhodnocení ztrát ZPF rozvojové 

plochy přečíslovány souvislou číselnou řadou. Na základě pokynů pořizovatele pro Úpravu Návrhu ÚP 

před řízením byly některé rozvojové plochy zrušeny, proto není číselná řada souvislá. Toto očíslovaní 

rozvojových ploch je pouze na v. č. 3, 3a v grafické příloze odůvodnění ÚP. Ve všech ostatních 

výkresech a v celém textu ÚP jsou uváděny jiné popisy rozvojových ploch  - viz. kap. č. 7 a 7.1 

odůvodnění. 

   Přiložená převodní tabulka očíslování a označení ploch: 

 

 

číslo lokality označení 

lokality 

1 B1-Z 

2 B2-Z 

3 B3-Z 

5 B5-Z 

6 B6-Z 

7 B7-Z 

8 B8-Z 

9 B9-Z 

10 B10-Z 

11 B11-Z 

12 B12-Z 

13 B13-Z 

14 O1-Z 

15 O2-Z 

16 O3-Z 

17 P1-Z 

18 M1-Z 

19 B1-P 

20 B2-P 

21 B3-P 

22 B4-P 

23 O1-P 

24 S1-P 
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Poznámka: 

   ÚP rozlišuje plochy zastavitelné a plochy přestavby. Dále ÚP řeší jako rozvojovou plochu 

smíšeného nezastavěného území plochu S1 se sportovním využitím. Tento charakter rozvojových 

ploch je v ÚP řešen ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch: 

- hranice zastavitelných ploch: fialová barva 

- hranice ploch přestavby: bledě modrá barva 

- hranice smíšeného nezastavěného území - okrová barva 

 

   Na území obce se nenachází žádný provoz zemědělské výroby. Západně od silnice II/210 na 

Kraslice je na mýtině uprostřed lesní půdy Boučského vrchu provozován areál agroturistiky, ve kterém 

probíhá malochov koní. Areálem prochází oblíbená cyklotrasa regionálního významu. V areálu jsou 

provozovány letní kulturní akce. 

 

   Obec Lomnice dosud nevlastní žádnou ÚPD. Rozvoj obce je od 90. let řešen na základě US 

Lomnice, která byla v roce 2007 prohlášena za aktuální a byla vložena do evidence ÚPP. 

 

   Na území obce nebyly provedeny meliorační práce. ÚP tyto aktivity nenavrhuje.  

   Na území obce dlouhodobě probíhá těžba hnědého uhlí a následná sanace a rekultivace území 

zasaženého negativně důsledky těžby surovin (hnědé uhlí, štěrkopísek, pyrit). Těžba a její důsledky 

se přiblížily k zástavbě tak, že ze všech stran obklopily obec a zcela jasně vymezily hranice rostlé 

kulturní krajiny kolem Lomnického vrchu, která představuje jediné potenciální území rozvoje obce. 

Závazné linie těžby okroužily Lomnický vrch tak, že obec a její bezprostřední okolí se ocitly uprostřed 

území těžby s „umělou krajinou“ zcela izolované od okolního světa. Skutečný rozsah území, který 

obec může použít pro svůj další rozvoj (pro zastavitelné plochy) se zmenšil a je limitován: 

- ze severu a západu: patou Podkrušnohorské výsypky (vnější výsypka na rostlém terénu, horizont 

597 m n. m.) respektive koridorem bývalé drážní vlečky, který bude sanován a rekultivován na 

cyklotrasu, 

- z jihozápadu: EVL Matyáš (ukončená lesnická rekultivace lomu Matyáš), 

- z jihovýchodu a východu: lesnické rekultivace ochranného pásma Lomnice a Severních svahů 

podél silnice III/1812. Tyto rekultivace byly založeny v předstihu jako ochrana obce před 

postupujícím lomem Jiří v DP Alberov a DP Lomnice. 

   Na území obce se nachází tyto dobývací prostory: 

těžený DP:       Alberov, identifikační číslo: 30019, surovina: hnědé uhlí, 

netěžený DP:   Lomnice, identifikační číslo: 30052, DP se zastavenou těžbou, surovina: 

stopové a vzácné prvky a  hnědé uhlí 

                        Týn u Lomnice, identifikační číslo: 30083, DP s ukončenou likvidací,  

surovina: stopové a vzácné prvky a  hnědé uhlí 

                        Svatava, identifikační číslo: 30017, DP se zastavenou těžbou, surovina: 

hnědé uhlí 

                       Týn u Lomnice I, identifikační číslo: 70866, surovina: štěrkopísek, DP s ukončenou  

  těžbou 

 

   ÚP navrhuje tyto plochy na DP se záborem ZPF:  

- plocha č.12 - bydlení - DP Svatava, zábor 0,044 ha ZPF 

- plocha č.1 - bydlení - DP Týn u Lomnice, zábor 2,15 ha ZPF 

- plocha č.21 - bydlení DP Lomnice, zábor 0,065 ha ZPF 
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………………………………………………………………………….. 

Celkem ÚP navrhuje zábor 2,26 ha ZPF v DP. 

 

   Východní část území za silnicemi III/21028 a III/1812 leží v OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary. 

   ÚP v tomto OP navrhuje: 

- plocha č. 18 – manipulační plocha - 0 ha ZPF 

- plocha č. 21 - jako přestavba - 0 ha ZPF 

 

   Na území obce je vymezen ÚSES - prvky regionálního a místního ÚSES. Do vymezeného území 

kolem Lomnického vrchu, které ještě není a nebude dotčeno těžbou, zasahuje pouze místní BC č.1, 

které ubírá z potenciálního rozvojového území kus kulturní krajiny (mokřady). 

 

   ÚP Lomnice řeší z hlediska ochrany ZPF několik druhů ploch: 

 

    Opatření v krajině určené k vynětí ze ZPF: 

X.A.  snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami: 

X.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace Lomnického potoka (tab. č. 4, str. 1) 

v grafické části odůvodnění ÚP na v. č. 3, 3a je toto opatření obtaženo okrově. 

   ÚP navrhuje trvalý zábor ZPF v rozsahu 150 m
2 

zahrady v ZÚ ve IV. třídě ochrany pro nové koryto 

Lomnického potoka (vodní toky a plochy). Tato plocha X.A.3. je tedy předmětem bilance ZPF.  

 

 Rozvojové plochy přestavby: 

  Veškeré rozvojové plochy přestavby jsou řešeny jako nové funkční využití stávajícího 

urbanizovaného zastavěného území, které je často spojeno s rekonstrukcí, demolicí objektu či 

s asanací celého areálu v ZÚ. Tyto rozvojové plochy přestavby zhodnocují dnes nevyužívané výrobní 

areály a revitalizují plochy zeleně. V tab. č. 1 jsou tyto plochy přestavby bez bilance nového územního 

záboru podbarveny šedivě. Ve výkresech v grafické části odůvodnění v. č. 3, 3a jsou tyto plochy 

přestavby obtaženy modře a vyšrafovány modře. 

  Celkem ÚP navrhuje 1,41  ha  ploch přestavby se záborem 0,55 ha ZPF v rámci areálů v ZÚ. 

  Jednotlivé bilance ploch přestavby v ÚPD - viz tab. v kap. 7.1 odůvodnění ÚP. 

 

 Plochy smíšené nezastavěného území sportovní S1, : 

   ÚP navrhuje pro nepobytovou rekreaci a sportovní aktivity v kulturní krajině plochu, která není 

určena k zastavění trvalými stavbami. 

   Tato plocha bude trvalou součástí ZPF. Jedná se o sportovně rekreační nepobytovou nezastavěnou 

plochu pro modeláře letadel, která není určena k zastavění. Plocha bude využívána sezónně bez 

trvalých staveb a bez hrubých terénních úprav. Plocha S1 nebude ani oplocena. V grafické části 

odůvodnění ÚP na v. č. 3, 3a je tato plocha S1 smíšená nezastavěná sportovně rekreační obtažena a 

vyšrafována oranžově. Tato plocha S1 o rozloze 6,1 ha je navržena na dosud nedokončené 

zemědělské rekultivaci Podkrušnohorské výsypky, v současné době ostatní plocha. I pro ukončení 

zemědělské rekultivace bude na ploše S1 ponechán trvalý travní porost bez jeho záboru. Plocha S1 

není určena k zastavění trvalými stavbami a není předmětem bilance odnětí ZPF. 
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 Na základě obdržených pokynů k Úpravě návrhu ÚP Lomnice před řízením od pořizovatele 

dne 25.11.2011 a aktualizovaných ÚAPO dne 22.11.2011 projektant zapracoval v prosinci 

2011 do úpravy ÚP před řízením tyto skutečnosti: 

- Plocha č. 4 – zrušeno bez náhrady – posudek SEA, posudek NATURA. 

- Plocha č. 2 – výrazně zmenšena  - posudek SEA. Zmenšení rozvojové lokality č. 2 pouze na 

minimální rozsah přiléhající těsně k ZÚ dle předaného pokynu pořizovatele. Zmenšený rozsah 

respektuje prodané pozemky jednotlivým fyzickým osobám za účelem výstavby rodinných domů 

dle urbanistické studie. 

- U lokality č. 1 byl pozemek p. č. 262/20 (orná půda) v k. ú. Týn u Lomnice vypuštěn ze 

zastavěného území. U lokality č. 8 byly pozemky p. č. 191/2 a p. p. č. 191/3 (oboje TTP) v k. ú. 

Týn u Lomnice vypuštěny ze ZÚ.  

- V kap. 9.1 textové části odůvodnění ÚP bylo doplněno odůvodnění řešení rozvojových ploch bez 

záboru ZPF na ostatní ploše, bylo doplněno zdůvodnění návrhu obytných lokalit č. 1, 2, 3, 8. 

- Ve výkrese č. 3a Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu – detail obce Lomnice a 

místní části Týn, M 1:2 880 v grafické části odůvodnění ÚP bylo doplněno číslo a třída BPEJ 

v místech, kde chybělo. 

- Do celkové bilance předpokládaného záboru ZPF a zejména do tab. č. 2 a 3 bylo zařazeno i  

opatření v krajině X1.A3 – revitalizace Lomnického potoka, neboť představuje zábor ZPF pro nové 

vodní koryto v rozsahu 150 m
2 
ZPF IV. třídy ochrany. 

- Rozvojová plocha výroby 18 (V1-Z) byla územně stabilizována pouze jako rozvojová manipulační 

plocha M1-Z při zachování stejného rozsahu rozvojové plochy. Číslo plochy 18 bylo zachováno, 

plocha bez záboru ZPF na ostatní ploše, bez možnosti trvalé stavby. 

- Část pozemku p. p. č. 262/10 v k. ú. Týn u Lomnice zůstal i nadále v ZÚ z důvodu toho, že tato 

část je již dnes využívána v rámci sousedního areálu a neslouží pro zemědělské účely. 

- Pozemky p. p. č. 172/1, p. p.č. 172/2, p. č. 191/1 v k. ú. Týn u Lomnice zůstaly i nadále v ZÚ, na 

těchto parcelách již probíhá výstavba RD na základě stavebního povolení. 

- Pozemek p. č. 262/15 v k. ú. Týn u Lomnice byl na základě stanoviska DO prověřován a byl 

ponechán v ZÚ, neboť je již zastavěn zkolaudovaným RD. 

- V grafické části odůvodnění ÚP Lomnice  - v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu - detail obce Lomnice a místní části Týn v. č. 3.a, M 1:2 880 v odůvodnění ÚP nebylo 

doplněno označení III/21028, III/1812, lom Matyáš, pískovna Erika, agroturistický areál, Lomnický 

potok, Podkrušnohorská výsypka apod. ani identifikační čísla dobývacích prostorů, neboť 

zpracovaný výkres splňuje požadavky platné legislativy. 

- Požadavek orgánu ochrany ZPF č. 12 na upřesnění vybraných funkčních regulativů byl 

prověřován - funkční regulativy zůstaly beze změny, neboť splňují požadavek platného znění 

vyhlášky č. 501/2006 Sb.. 

 

  Upravený návrh ÚP před řízením tedy navrhuje zábor ZPF: 

- zastavitelné plochy: celkem rozvojové plochy o rozloze 22,20 ha se záborem 16,75 ha ZPF 

- opatření v krajině: X1.A3 celkem rozloha  0,15 ha se záborem 0,015 ha ZPF 

……………………………………………………………………………..……………………………… 

Celkem ÚP 22,35 ha se záborem 16,765 ha ZPF 

 

 

 

 



ÚP LOMNICE 

 

 

115 

Rozvojové plochy řeší zábor území v rozsahu: 

 

Etapa Celková rozloha v ha Z toho ZPF v ha ZPF 

v ZÚ v 

ha 

ZPF mimo 

ZÚ v ha 

návrh 22,35 16,77 2,9 13,85 

 

   Ve struktuře odjímaného ZPF pro rozvojové plochy převládá zábor TTP 9,48 ha (56,54 %) nad 

záborem orné půdy 6,61 ha (39,44 %). Zahrad je odjímáno pouze 0,67 ha (4,00 %). Výstavba je 

soustředěna  také na ostatní plochy (5,6 ha) a na dostavbu proluk v ZÚ (2,91 ha ZPF). 

   Ve struktuře odjímané ZPF pro zastavitelné plochy dle tříd ochrany jednoznačně vede zábor IV. třídy 

ochrany 12,95 ha (77,21 %). Zábor ZPF v I. třídě ochrany není navrhován. Ve II. třídě ochrany je 

zabíráno pouze 0,26 ha ZPF, a to výhradně pro bydlení ( 0,19 ha zahrad v ZÚ). 

Plných 3,59 ha ZPF je zabíráno v nejhorší V. třídě ochrany. 

 

  Funkční plochou s největším bilancovaným záborem ZPF je bydlení (zábor 15,82 ha = 94 %), dále 

veřejné prostranství (zábor 0,93 ha ZPF = 6 %). Žádné zastavitelné plochy nejsou navrhovány na I. 

třídě ochrany. Plochy bydlení jsou navrhovány zejména na horších a nejhorších třídách ZPF IV. a V. 

třídy ochrany ( celkem 15,60 ha ZPF =  98,5 %) a v menším rozsahu na lepších půdách II. a III. třídy 

ochrany (celkem 0,23 ha ZPF = 1,5 %). Plochy veřejných prostranství jsou navrhovány pouze na horší 

kvalitě ZPF IV. a V. třídy (celkem 0,93 ha ZPF = 100 %). Vodní plochy jako revitalizace vodoteče jsou 

v minimálním rozsahu navrhovány na IV. třídě ochrany ZPF (celkem 0,015 ha ZPF = 100 %). 

   ÚP přebírá zemědělskou rekultivaci Podkrušnohorské výsypky (IV. etapa, viz. tab. č.4, str. 2-3, 

plocha X1.B.2.) o rozloze 83,6 ha. 

 

   Celková rekapitulace ZPF:  

   Zábor ZPF dle ÚP: - 16,77 ha ZPF 

   Zemědělská rekultivace: + 83,6 ha ZPF 

…………………………………………………. 

ÚP v celkové bilanci ZPF navrhuje 66,83 ha nového ZPF. 

 

Zdůvodnění: 

  Navržený zábor je odůvodnitelný, jedná se zejména o zbytková, těžko obhospodařovatelná a 

mnohdy hůře přístupná území. ÚP přispívá ke snížení fragmentace krajiny a k utvoření kompaktního 

sídla. 

     Lokality v k. ú. Lomnice u Sokolova č. 5, č. 9, č. 15, č. 16 pro bydlení a č. 18 pro manipulační 

plochu jsou řešeny na ostatní ploše zcela bez nároku na zábor zemědělské půdy, a proto nejsou 

předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. 

  Upravený navržený zábor ZPF pro zastavitelné plochy v rozsahu 16,77 ha je přiměřený.  

   ÚP navrhuje zejména plochy bydlení (celkem zábor 15,82 ha ZPF) pro 360 nových obyvatel. Což 

představuje téměř 30 % stávajících obyvatel. 

   ÚP navazuje na US Lomnice: obytná zóna Týn I. - západ (1) je již projekčně připravována (DÚR na 

technickou infrastrukturu), pomalu je realizována výstavba na jižním okraji obytné zóny Nová Lomnice 

(2). Již probíhají projekční práce na výstavbu RD zóny Týn II. – sever (3). O bydlení v obci je velký 

zájem, obec se prezentuje jako obytný satelit města Sokolova (3 km) s nezvykle rozsáhlou sítí OI, 
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plochami sportu a rekreace. Na území obce probíhá výstavba RD, a to v obytné zóně Nová Lomnice a 

na severním okraji Týna v rozvojové ploše 7. 

   Rozvojové zastavitelné plochy obce jsou limitovány těžbou surovin a představují dnes zcela 

izolované „zbytkové“ území uprostřed těžbou zasažené krajiny. ÚP postupně a zcela logicky vyplňuje 

toto limitované rozvojové území obce, dostavuje proluky ZÚ, nevytváří zbytkové plochy ZPF těžko 

přístupné, využívá i plochy přestavby nefunkčních areálů. Zastavitelné plochy jsou z 25 % řešeny i na 

ostatních plochách. ÚP respektuje a zapracovává plochy sanace a rekultivace po těžbě i samotné 

plochy těžby.  

   Navržený rozvoj dle návrhu ÚP nemůže být vzhledem k podmínkám v okolí obce umístěný jinam. 

Rozhodujícími rozvojovými plochami jsou zejména tři obytné zóny: lokalita č. 1 – obytná zóna Týn I. – 

západ, lokalita č. 2 obytná zóna Nová Lomnice, lokalita č. 3 – obytná zóna Týn II. – sever: 

 Zastavitelná plocha č. 1 představuje zábor 7 ha ZPF IV. třídy ochrany. Tato rozsáhlá zastavitelná 

plocha přiléhá k  ZÚ a vyplňuje zbytkové území mezi stávající zástavbou a územím s prováděnými 

rekultivacemi na Podkrušnohorské výsypce na západě obce, zároveň sceluje vymezené zastavěné 

území v kompaktní a ucelený celek. Realizaci obytné zóny Týn - západ na ploše č. 1chystá jeden silný 

investor. 

 Zastavitelná plocha č. 2 byla zmenšena oproti řešené US Lomnice a  nyní její rozsah činí 2,76 ha 

ZPF.  ZÚ v Nové Lomnici vytváří mnohá zbytková území ZPF, neboť ZÚ bylo vymezeno dle skutečně 

provedených jednotlivých RD v lokalitě s probíhající výstavbou. Zastavitelná plocha č. 2 všechna tato 

zbytková území využívá logicky k zástavbě a vymezuje vůči kulturní krajině kompaktní hranici 

zastavitelné plochy. Ve zmenšeném rozsahu vyplňuje zastavitelná plocha č. 2 nevyužité území v ZÚ a 

nově rozšiřuje zástavbu severním směrem do dnes nezastavěné kulturní krajiny v minimálním rozsahu 

a to zejména na nejméně kvalitní půdy ZPF v V. a IV. třídě ochrany. Svým rozsahem nebrání plocha 

č. 2 hospodářskému využívání okolního sceleného ZPF. 

 Zastavitelná plocha č. 3 představuje druhou největší rozvojovou zastavitelnou plochu řešenou 

v ÚP. Plocha č. 3 je určena pro bydlení v rozsahu záboru 3,2 ha ZPF IV. a V. třídy ochrany. 

Zastavitelná plocha navazuje na ZÚ a logicky vyplňuje beze zbytku plochu oboustranně podél 

Lomnického potoka mezi LBC č. 1, sanovanou důlní vlečkou a hranicí ZÚ. Plocha nenavyšuje 

fragmentaci krajiny a představuje jediné možné řešení rozvoje Týna tímto severním směrem. 

 Zastavitelná plocha č. 8 představuje zábor 0,93 ha ZPF IV. třídy ochrany. Tato plocha navazuje na 

ZÚ a vyplňuje zbytkové území mezi stávající zástavbou a tělesem Podkrušnohorské výsypky na 

severu Týna. Přispívá tak k vytvoření kompaktního a uceleného sídla a snižuje fragmentaci krajiny a 

nevytváří zbytková a těžko obhospodařovatelná území. Spolu s rozvojovou plochou 3 podél 

Lomnického potoka uzavírají rozvojové plochy na severu Týn až k hranici sanované důlní vlečky. 

 

  Projektant ve spolupráci s obcí prověřoval při samotném zpracování návrhu ÚP jednotlivé možné 

varianty řešení rozvoje území obce Lomnice. Při řešení návrhu ÚP byly zohledněny v souladu s odst. 

(4) § 18 stavebního zákona, v platném znění, zejména přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. 

Zároveň byla zohledněna samotná poloha obce těsně v sousedství okresního města Sokolov, která 

logicky determinuje zvýšený potenciál rozvoje území. Projektant rovněž podrobně prozkoumal a 

zohlednil vysokou míru využití zastavěného území obce. Ve spolupráci s obcí zapracoval projektant 

do ÚP i plochy přestavby v ZÚ v rozsahu 1,42 ha, které navracejí nevyužité a dnes opuštěné areály 

na území obce zpět do užívání v nové transformované funkci. Toto řešení nesporně chrání především 

přírodní hodnoty území.  

  Návrh ÚP rovněž vychází ze skutečnosti, že dnes je obec Lomnice semknuta ze všech stran územím 

těžby – ať už probíhající těžbou (lom Jiří) nebo probíhající rekultivací vnější Podkrušnohorské 
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výsypky. Tyto rozsáhlé plochy zasažené těžbou hnědého uhlí vymezují pro územní rozvoj obce pevně 

ohraničenou kulturní krajinu, ve které je možno na rostlém terénu řešit zastavitelné plochy. Toto 

potenciálně rozvojové území uprostřed ploch těžby je rozlohou natolik malé, že neumožňuje řešit 

rozvoj obce v plnohodnotných a smysluplných variantách. Při konkrétním řešení rozvoje obce v tomto 

ohraničeném prostoru byly dále zohledněny  veškeré limity využití území vyplývající z ÚAP, především 

vydaná územní rozhodnutí, vymezený ÚSES, kvalita ZPF. V konečném řešení byla ve vztahu zejména 

na kvalitu ZPF na základě pokynu k úpravě návrhu ÚP upravena a zmenšena zastavitelná plocha 

bydlení č. 2. Předpokládaný bilancovaný zábor ZPF 16,77 ha pro rozvojové plochy bude na území 

obce kompenzovaný biologickou zemědělskou rekultivací Podkrušnohorské výsypky, na které vznikne 

83,6 ha nové ZPF. 

   

  Upravený návrh ÚP Lomnice před řízením s navrženým bilancovaným záborem ZPF v rozsahu 16,77 

ha nemá negativní vliv na podmínky zemědělské výroby v území ani na životní prostředí. 

  Návrh ÚP se záborem 16,77 ha ZPF (respektive s nárůstem 66,83 ha nového ZPF při zohlednění 

zemědělských rekultivací na Podkrušnohorské výsypce) neohrožuje životní prostředí na území obce 

ani celistvost a využitelnost zbytkového sceleného ZPF na Lomnickém vrchu. 
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 1

Rozvojová plocha č. 1 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 1

345 zahrada 275 5.53.11 FO v ZÚ IV.

347/1 zahrada 429 5.53.11 FO v ZÚ IV.

347/2 zahrada 295 5.53.11 FO v ZÚ IV.

Celkem 1 999

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 1

Rozvojová plocha č. 1 Katastr.úz.: Týn u Lomnice

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 1

262/12 ostatní pl. 5 208 PO mimo ZÚ

262/16 ostatní pl. 564 FO v ZÚ

262/23 ostatní pl. 11 obec mimo ZÚ

262/24 ostatní pl. 48 obec mimo ZÚ

262/27 ostatní pl. 826 FO v ZÚ

262/28 ostatní pl. 476 FO v ZÚ

262/36 ostatní pl. 1 998 FO mimo ZÚ

262/5 ostatní pl. 192 FO mimo ZÚ

263 ostatní pl. 588 obec mimo ZÚ

264 ostatní pl. 66 FO mimo ZÚ

265 ostatní pl. 813 FO mimo ZÚ

266 ostatní pl. 76 FO mimo ZÚ

267/2 ostatní pl. 363 FO mimo ZÚ

262/1 orná 13 618 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

262/13 orná 9 456 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

262/18 orná 9 376 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

262/20 orná 4 209 5.54.11 FO v ZÚ IV.

262/22 orná 12 014 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

262/10 TTP 19 399 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

267/1 TTP 653 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

267/3 TTP 20 5.54.11 obec mimo ZÚ IV.

81/4 TTP 1 731 5.54.11 FO v ZÚ IV.

Celkem 1 81 705

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 2

Rozvojová plocha č. 2 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 2

513 ostatní pl. 313 obec mimo ZÚ

514/1 ostatní pl. 111 obec v ZÚ

514/2 ostatní pl. 686 FO mimo ZÚ

514/3 ostatní pl. 146 obec mimo ZÚ

88/1 ostatní pl. 51 obec v ZÚ

523/11 orná 43 5.29.14 obec mimo ZÚ III.

516/1 TTP 184 5.29.41 obec mimo ZÚ IV.

516/1 TTP 702 5.29.41 obec mimo ZÚ IV.

516/1 TTP 8 246 5.40.67 obec mimo ZÚ V.

516/1 TTP 4 675 5.53.41 obec mimo ZÚ V.

516/32 TTP 49 5.53.41 FO v ZÚ V.

516/33 TTP 812 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/34 TTP 886 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/35 TTP 1 077 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/36 TTP 869 5.53.41 FO v ZÚ V.

516/37 TTP 46 5.53.41 FO v ZÚ V.

516/38 TTP 450 5.53.41 FO v ZÚ V.

516/43 TTP 378 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/44 TTP 806 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/50 TTP 661 5.53.11 FO mimo ZÚ IV.

516/57 TTP 2 027 5.53.41 FO v ZÚ V.

516/59 TTP 1 339 5.53.41 FO v ZÚ V.

516/59 TTP 1 151 5.40.67 FO mimo ZÚ V.

516/59 TTP 87 5.29.41 FO v ZÚ IV.

516/64 TTP 1 087 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/65 TTP 696 5.40.67 FO mimo ZÚ V.

516/65 TTP 319 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/66 TTP 842 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

516/75 TTP 222 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

Celkem 2 28 961

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 3

Rozvojová plocha č. 3 Katastr.úz.: Týn u Lomnice

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 3

132/1 zahrada 304 5.75.41 FO v ZÚ V.

132/1 zahrada 167 5.54.11 FO v ZÚ IV.

132/5 zahrada 554 5.75.41 FO v ZÚ V.

131/1 ostatní pl. 347 FO v ZÚ

131/2 ostatní pl. 456 FO v ZÚ

133 ostatní pl. 185 FO v ZÚ

134/1 ostatní pl. 490 FO v ZÚ

383/2 ostatní pl. 14 487 FO mimo ZÚ

384/5 ostatní pl. 310 FO mimo ZÚ

386/2 ostatní pl. 330 PO mimo ZÚ

413/2 ostatní pl. 1 036 PO mimo ZÚ

385/2 orná 12 297 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

385/3 orná 2 061 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

385/4 orná 662 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

132/2 TTP 516 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

132/7 TTP 83 5.75.41 FO mimo ZÚ V.

132/8 TTP 426 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

132/8 TTP 165 5.75.41 FO mimo ZÚ V.

384/2 TTP 693 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

384/4 TTP 1 643 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

384/8 TTP 1 150 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

408/1 TTP 4 716 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

409/1 TTP 3 458 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

409/2 TTP 433 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

409/4 TTP 2 516 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

Celkem 2 49 484

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 4

Rozvojová plocha č. 5, 6 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 5

215/1 ostatní pl. 2 070 FO v ZÚ

215/19 ostatní pl. 327 FO v ZÚ

215/21 ostatní pl. 844 FO v ZÚ

215/22 ostatní pl. 81 FO v ZÚ

215/3 ostatní pl. 37 obec v ZÚ

215/6 ostatní pl. 845 FO v ZÚ

640/122 ostatní pl. 139 obec v ZÚ

640/8 ostatní pl. 621 FO v ZÚ

Celkem 5 4 965

Rozvojová plocha č. 6

353/1 zahrada 394 5.29.11 FO v ZÚ II.

353/2 zahrada 334 5.29.11 FO v ZÚ II.

376 zahrada 707 5.29.11 FO v ZÚ II.

377 zahrada 389 5.29.11 FO v ZÚ II.

Celkem 6 1 824

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 4

Rozvojová plocha č. 7 Katastr.úz.: Týn u Lomnice

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 7

172/3 ostatní pl. 139 FO v ZÚ

151/1 orná 929 5.54.11 FO v ZÚ IV.

154 orná 403 5.54.11 FO v ZÚ IV.

172/1 TTP 1 996 5.54.11 FO v ZÚ IV.

172/2 TTP 623 5.54.11 FO v ZÚ IV.

Celkem 7 4 091

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 5

Rozvojová plocha č. 8 Katastr.úz.: Týn u Lomnice

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 8

191/4 ostatní pl. 112 FO v ZÚ

191/1 TTP 1 075 5.54.11 FO v ZÚ IV.

191/2 TTP 901 5.54.11 FO v ZÚ IV.

191/3 TTP 795 5.54.11 FO v ZÚ IV.

195/1 TTP 1 000 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

195/4 TTP 1 000 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

195/5 TTP 1 389 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

198/1 TTP 1 443 5.54.11 obec mimo ZÚ IV.

198/3 TTP 1 688 5.54.11 PO mimo ZÚ IV.

Celkem 8 9 403

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 5

Rozvojová plocha č. 9, 10 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 9

668/1 ostatní pl. 3 930 obec mimo ZÚ

668/39 ostatní pl. 491 FO v ZÚ

Celkem 9 4 421

Rozvojová plocha č. 10

547/13 TTP 1 836 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

547/14 TTP 890 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

547/15 TTP 769 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

547/16 TTP 1 094 5.53.41 FO mimo ZÚ V.

Celkem 10 4 589

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 6

Rozvojová plocha č. 11 Katastr.úz.: Týn u Lomnice

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 11

262/25 orná 739 5.54.11 obec v ZÚ IV.

42/1 ostatní pl. 1 479 obec v ZÚ

Celkem 11 2 218

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 6

Rozvojová plocha č. 12, 13 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 12

644/1 TTP 2 383 5.53.11 obec v ZÚ IV.

644/12 TTP 264 5.53.11 FO v ZÚ IV.

644/5 TTP 1 166 5.53.11 FO v ZÚ IV.

294/2 zahrada 1 366 5.53.11 FO v ZÚ IV.

294/5 zahrada 1 251 5.53.11 FO v ZÚ IV.

Celkem 12 6 428

Rozvojová plocha č. 13

505 zahrada 105 5.29.11 FO v ZÚ II.

631/16 orná 323 5.29.11 FO v ZÚ II.

631/17 orná 13 5.29.11 FO v ZÚ II.

Celkem 13 440

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 6

Rozvojová plocha č. 14 Katastr.úz.: Týn u Lomnice

Funkční využití: Plochy občanského vybavení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 14

262/7 ostatní pl. 2 469 PO mimo ZÚ

262/10 TTP 11 5.54.11 FO mimo ZÚ IV.

Celkem 14 2 480

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 7

Rozvojová plocha č. 15 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy občanského vybavení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 15

22 ostatní pl. 1 163 obec v ZÚ

Celkem 15 1 163

Rozvojová plocha č. 16

-18/1 ostatní pl. 1 702 obec v ZÚ

-18/2 ostatní pl. 213 obec v ZÚ

22 ostatní pl. 338 obec v ZÚ

19/1 vodní pl. 382 ČR v ZÚ

Celkem 16 2 635

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 7

Rozvojová plocha č. 17 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy veřejných prostranství Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 17

516/1 TTP 4 885 5.53.11 obec mimo ZÚ IV.

516/1 TTP 160 5.40.67 obec mimo ZÚ IV.

516/1 TTP 4 227 5.53.41 obec mimo ZÚ V.

Celkem 17 9 272

Tabulka č. 1

Zastavitelné plochy Strana č. 7

Rozvojová plocha č. 18 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy výroby a skladování Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 18

597/4 ostatní pl. 2 148 obec v ZÚ

597/5 ostatní pl. 4 769 PO v ZÚ

Celkem 18 6 916

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Přestavbové plochy Strana č. 8

Rozvojová plocha č. 19, 20, 21, 22 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy bydlení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 19

335 zahrada 62 5.53.11 FO v ZÚ IV.

336/1 zahrada 1 026 5.53.11 obec v ZÚ IV.

341/1 zahrada 341 5.53.11 FO v ZÚ IV.

341/27 zahrada 347 5.53.11 FO v ZÚ IV.

341/28 zahrada 317 5.53.11 FO v ZÚ IV.

341/30 zahrada 291 5.53.11 FO v ZÚ IV.

341/22 ostatní pl. 150 obec v ZÚ

668/1 ostatní pl. 3 292 obec v ZÚ

668/36 ostatní pl. 369 FO v ZÚ

668/37 ostatní pl. 346 FO v ZÚ

668/38 ostatní pl. 433 FO v ZÚ

668/40 ostatní pl. 555 FO v ZÚ

668/46 ostatní pl. 269 FO v ZÚ

Celkem 19 7 798

Rozvojová plocha č. 20

-650/38 ostatní pl. 21 FO v ZÚ

650/29 ostatní pl. 365 FO v ZÚ

Celkem 20 386

Rozvojová plocha č. 21

113 zahrada 653 5.53.11 FO v ZÚ IV.

Celkem 21 653

Rozvojová plocha č. 22

-346 ostatní pl. 387 FO v ZÚ

347/3 zahrada 165 5.53.11 FO v ZÚ IV.

348 zahrada 379 5.53.11 v ZÚ IV.

-347/4 ostatní pl. 41 FO v ZÚ

Celkem 22 972

Poznámka: Plochy 19, 20, 21 a 22 jsou přestavbové plochy bez nového záboru ZPF.

                   

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tabulka č. 1

Přestavbové plochy Strana č. 9

Rozvojová plocha č. 23 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy občanského vybavení Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 23

640/90 ostatní pl. 2 375 obec v ZÚ

Celkem 23 2 375

Tabulka č. 1

Přestavbové plochy Strana č. 9

Rozvojová plocha č. 24 Katastr.úz.: Lomnice u Sokolova

Funkční využití: Plochy smíšené obytné Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. 24

320 zahrada 1 504 5.53.11 v ZÚ IV.

321 zahrada 464 5.53.11 FO v ZÚ IV.

Celkem 24 1 969

Poznámka: Plochy 23 a 24 jsou přestavbové plochy bez nového záboru ZPF.

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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Tab.č.2.1 Str.č.1

I. II. III. IV. V.

I. etapa

335 43 65 764

59 765 35 041

1 929 3 932 858

Celkem 2 264 43 129 461 35 899

Tab.č.2.2 Str.č.1

I. II. III. IV. V.

I. etapa

2 264 43 124 255 31 672

11

5 045 4 227

pro technickou infrastrukturu

pro vodní plochy (X1.A.3) 150

Celkem 2 264 43 129 461 35 899167 667

pro rekreaci, sport

150

pro dopravu

pro veřejné prostranství 9 272

pro výrobu

pro smíšené bydlení

pro bydlení 158 234

pro občanské vybavení 11

Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit

Funkční využití
Výměra navrhov. Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (m2)

odnětí celkem (m2)

chmelnice

vinice

zahrady 6 719

ostatní pozemky ZPF dle §1 odst.3 zákona o ochraně ZPF

travlý travní porost (TTP) 94 806

ovocné sady

167 667

Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF

Kultura zemědělské půdy
Výměra k Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (m2)

odnětí celkem (m
2
)

orná půda 66 142
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Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit 

Tab.č.3 Str.č.1

Lokalita Označení Výměra Kultura ZPF BPEJ/Třída Výměra zem. Nezem. Katastrální Poznámka

číslo plochy celkem(m2) v ZÚ mimo ZÚ Celkem podle KN ochrany půdy podle BPEJ půda území

Plochy bydlení

1 B1-Z 999 999 999 zahrada 5.53.11 - IV. 999 Lomnice u Sokolova

1 B1-Z orná 5.54.11 - IV. 48 673 Týn u Lomnice

TTP 5.54.11 - IV. 21 803

Celkem 1 81 705 5 940 64 536 70 476 70 476 11 229

2 B2-Z orná 5.29.14 - III. 43 Lomnice u Sokolova

TTP 5.29.41 - IV. 973

5.40.67 - V. 10 093

5.53.41 - V. 15 884

5.53.11 - IV. 661

Celkem 2 28 961 4 867 22 787 27 654 27 654 1 307

3 zahrada 5.75.41 - IV. 858 Týn u Lomnice

5.54.11 - IV. 167

orná 5.54.11 - IV. 15 020

TTP 5.54.11 - IV. 15 550

5.75.41 - V. 248

Celkem 3 49 484 1 025 30 818 31 843 31 843 17 641

5 B5-Z 4 965 4 965 Lomnice u Sokolova

6 B6-Z 1 824 1 824 1 824 zahrada 5.29.11 - II. 1 824 Lomnice u Sokolova

7 B7-Z orná 5.54.11 - IV. 1 332 Týn u Lomnice

TTP 5.54.11 - IV. 2 619

Celkem 7 4 090 3 951 3 951 3 951 139

8 B8-Z 9 403 2 771 6 520 9 291 TTP 5.54.11 - IV. 9 291 112 Týn u Lomnice

9 B9-Z 4 421 4 421 Lomnice u Sokolova

10 B10-Z 4 589 4 589 4 589 TTP 5.53.41 - V. 4 589 Lomnice u Sokolova

11 B11-Z 2 218 739 739 orná 5.54.11 - IV. 739 1 479 Týn u Lomnice

Z toho půda náležející do ZPF (m2)
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Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit 

Tab.č.3 Str.č.2

Lokalita Označení Výměra Kultura ZPF BPEJ/Třída Výměra zem. Nezem. Katastrální Poznámka

číslo plochy celkem(m2) v ZÚ mimo ZÚ Celkem podle KN ochrany půdy podle BPEJ půda území

Plochy bydlení - pokračování

12 B12-Z TTP 5.53.11 -IV. 3 812 Lomnice u Sokolova

zahrada 5.53.11 -IV. 2 616

Celkem 12 6 428 6 428 6 428 6 428

13 B13-Z zahrada 5.29.11 - II. 105 Lomnice u Sokolova

orná 5.29.11 - II. 335

Celkem 13 440 440 440 440

Celkem bydlení 199 527 28 984 129 250 158 234 158 234 41 293

Plochy občanského vybavení

14 O1-Z 2 480 11 11 TTP 5.54.11 - IV. 11 2 469 Týn u Lomnice

15 O2-Z 1 163 1 163 Lomnice u Sokolova

16 O3-Z 2 635 2 635 Lomnice u Sokolova

Celkem občan. vyba. 6 278 11 11 11 6 267

Plochy veřejných prostranství

17 P1-Z TTP 5.53.11 - IV. 4 885 Lomnice u Sokolova

5.40.67 - IV. 160

5.53.41 - V. 4 227

Celkem 17 9 272 9 272 9 272 9 272

Celkem veřej. prostr. 9 272 9 272 9 272 9 272

Manipulační plochy

18 M1-Z 6 916 6 916 Lomnice u Sokolova

Celkem man.plochy 6 916 6 916

Vodní plochy

X1.A.3 1 513 150 150 zahrada 5.53.11 - IV. 150 1 363 Lomnice u Sokolova

Celkem vodní plochy 1 513 150 150 150 1 363

Celkem 223 506 29 134 138 533 167 667 167 667 55 839

Z toho půda náležející do ZPF (m2)
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OPATŘENÍ V KRAJINĚ

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Tabulka č. 4

Strana č. 1

Zvyšování retence území Katastr.úz.: Lomnice 

Rozvojová plocha č. X1.A.3. u Sokolova

Funkční využití: Rekultivace Lomnického potoka Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.A.3.

465 ostatní pl. 395 obec v ZÚ

453 ostatní pl. 184 obec v ZÚ

19/3 vodní pl. 118 ČR v ZÚ

19/2 vodní pl. 30 ČR v ZÚ

446 ostatní pl. 119 FO v ZÚ

22 ostatní pl. 517 obec v ZÚ

451 zahrada 150 5.53.11 obec v ZÚ IV.

Celkem X1.A.3. 1 513

Tabulka č. 4

Sanace a rekultivace Strana č. 1

Rozvojová plocha č. X1.B.1. Katastr.úz.: Lomnice 

Funkční využití: Podkrušnohorská výsypka - u Sokolova

lesnická rekultivace Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.B.1.

650/11 ostatní pl. 85 827 PO mimo ZÚ

671/1 ostatní pl. 28 493 PO mimo ZÚ

672/2 ostatní pl. 27 812 PO mimo ZÚ

670 ostatní pl. 20 121 PO mimo ZÚ

682/1 ostatní pl. 11 622 PO mimo ZÚ

682/2 ostatní pl. 779 ČR mimo ZÚ

682/3 ostatní pl. 337 ČR mimo ZÚ

534/1 ostatní pl. 374 243 PO mimo ZÚ

543/1 ostatní pl. 6 363 PO mimo ZÚ

539/1 ostatní pl. 32 111 PO mimo ZÚ

529/1 ostatní pl. 15 453 PO mimo ZÚ

545/1 ostatní pl. 3 345 PO mimo ZÚ

541/1 ostatní pl. 4 043 PO mimo ZÚ

544 ostatní pl. 1 522 PO mimo ZÚ

548 ostatní pl. 334 PO mimo ZÚ

88/2 ostatní pl. 1 071 PO mimo ZÚ

682/3 ostatní pl. 44 ČR mimo ZÚ

589/4 ostatní pl. 132 obec mimo ZÚ

584/1 ostatní pl. 130 772 PO mimo ZÚ

589/1 ostatní pl. 89 492 PO mimo ZÚ

587 ostatní pl. 8 888 PO mimo ZÚ

589/3 ostatní pl. 6 521 PO mimo ZÚ
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OPATŘENÍ V KRAJINĚ

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Tabulka č. 4

Sanace a rekultivace Strana č. 2

Rozvojová plocha č. X1.B.1. Katastr.úz.: Lomnice 

Funkční využití: Podkrušnohorská výsypka - u Sokolova

lesnická rekultivace Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.B.1. - pokračování

588/1 ostatní pl. 1 772 PO mimo ZÚ

585 ostatní pl. 444 PO mimo ZÚ

589/5 ostatní pl. 50 obec mimo ZÚ

672/1 ostatní pl. 8 296 PO mimo ZÚ

650/39 ostatní pl. 16 072 PO mimo ZÚ

682/4 ostatní pl. 14 726 PO mimo ZÚ

674/4 ostatní pl. 7 555 ČR mimo ZÚ

673 ostatní pl. 3 516 PO mimo ZÚ

674/5 ostatní pl. 2 514 ČR mimo ZÚ

650/40 ostatní pl. 722 PO mimo ZÚ

683 ostatní pl. 845 ČR mimo ZÚ

672/1 ostatní pl. 192 PO mimo ZÚ

680 ostatní pl. 192 PO mimo ZÚ

Celkem X1.B.1. 906 218

Tabulka č. 4

Sanace a rekultivace Strana č. 2

Rozvojová plocha č. X1.B.2. Katastr.úz.: Lomnice 

Funkční využití: Podkrušnohorská výsypka - u Sokolova

zemědělská rekultivace Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.B.2. 

589/4 ostatní pl. 524 obec mimo ZÚ

589/1 ostatní pl. 3 886 PO mimo ZÚ

534/1 ostatní pl. 117 357 PO mimo ZÚ

584/1 ostatní pl. 104 879 PO mimo ZÚ

543/1 ostatní pl. 43 939 PO mimo ZÚ

539/1 ostatní pl. 7 230 PO mimo ZÚ

529/1 ostatní pl. 14 275 PO mimo ZÚ

545/1 ostatní pl. 16 728 PO mimo ZÚ

593/3 ostatní pl. 8 947 PO mimo ZÚ

580 ostatní pl. 9 003 PO mimo ZÚ

589/3 ostatní pl. 144 PO mimo ZÚ

541/1 ostatní pl. 1 431 PO mimo ZÚ

593/4 ostatní pl. 3 777 PO mimo ZÚ

551 ostatní pl. 3 170 PO mimo ZÚ

544 ostatní pl. 1 351 PO mimo ZÚ

547/4 ostatní pl. 2 085 PO mimo ZÚ

548 ostatní pl. 1 718 PO mimo ZÚ

588/1 ostatní pl. 60 PO mimo ZÚ
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OPATŘENÍ V KRAJINĚ

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Tabulka č. 4

Sanace a rekultivace Strana č. 3

Rozvojová plocha č. X1.B.2. Katastr.úz.: Lomnice 

Funkční využití: Podkrušnohorská výsypka - u Sokolova

zemědělská rekultivace Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.B.2. - pokračování

549 ostatní pl. 1 835 PO mimo ZÚ

88/2 ostatní pl. 543 PO mimo ZÚ

552/1 ostatní pl. 640 PO mimo ZÚ

550/1 ostatní pl. 249 PO mimo ZÚ

650/11 ostatní pl. 28 594 PO mimo ZÚ

671/1 ostatní pl. 12 851 PO mimo ZÚ

Celkem X1.B.2. 385 215

Tabulka č. 4

Sanace a rekultivace Strana č. 3

Rozvojová plocha č. X1.B.3. Katastr.úz.: Lomnice 

Funkční využití: Podkrušnohorská výsypka - u Sokolova

hydrická rekultivace Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.B.3.

650/11 ostatní pl. 14 726 PO mimo ZÚ

650/24 ostatní pl. 1 472 PO mimo ZÚ

584/1 ostatní pl. 5 155 PO mimo ZÚ

534/1 ostatní pl. 248 PO mimo ZÚ

543/1 ostatní pl. 2 695 PO mimo ZÚ

541/1 ostatní pl. 69 PO mimo ZÚ

544 ostatní pl. 100 PO mimo ZÚ

593/3 ostatní pl. 289 PO mimo ZÚ

589/1 ostatní pl. 1 395 PO mimo ZÚ

587 ostatní pl. 203 PO mimo ZÚ

585 ostatní pl. 59 PO mimo ZÚ

Celkem X1.B.3. 26 412
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OPATŘENÍ V KRAJINĚ

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Tabulka č. 4

Přestavbové plochy Strana č. 4

Rozvojová plocha č. X1.B.4. Katastr.úz.: Lomnice 

Funkční využití: lesnická rekultivace ochranného u Sokolova

pásu Lomnice a severních svahů Etapa výst: 

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. X1.B.4. 

597/5 ostatní pl. 2 231 PO mimo ZÚ

597/4 ostatní pl. 401 obec mimo ZÚ

713/2 ostatní pl. 34 209 PO mimo ZÚ

597/1 ostatní pl. 148 731 PO mimo ZÚ

584/2 ostatní pl. 2 006 PO mimo ZÚ

589/2 ostatní pl. 1 259 PO mimo ZÚ

590/1 ostatní pl. 1 414 PO mimo ZÚ

590/2 ostatní pl. 232 PO mimo ZÚ

588/2 ostatní pl. 18 PO mimo ZÚ

620 ostatní pl. 38 161 PO mimo ZÚ

618 ostatní pl. 7 423 PO mimo ZÚ

631/1 ostatní pl. 14 796 PO mimo ZÚ

619 ostatní pl. 4 771 PO mimo ZÚ

628 ostatní pl. 3 671 PO mimo ZÚ

633 ostatní pl. 60 obec mimo ZÚ

596 ostatní pl. 907 PO mimo ZÚ

557 ostatní pl. 1 018 PO mimo ZÚ

634/8 ostatní pl. 1 128 obec mimo ZÚ

118/1 ostatní pl. 106 obec mimo ZÚ

631/5 ostatní pl. 16 PO mimo ZÚ

558 ostatní pl. 262 PO mimo ZÚ

703/1 ostatní pl. 221 PO mimo ZÚ

703/2 ostatní pl. 21 765 PO mimo ZÚ

652/1 ostatní pl. 10 175 PO mimo ZÚ

632/1 ostatní pl. 4 624 PO mimo ZÚ

713/13 ostatní pl. 66 PO mimo ZÚ

703/2 ostatní pl. 123 PO mimo ZÚ

692 ostatní pl. 123 PO mimo ZÚ

691 ostatní pl. 32 PO mimo ZÚ

Celkem X1.B.4. 299 952
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Tabulka č. 5

Plochy smíšené nezastavěné Strana č. 1

Funkční využití: Smíšená nezastavěná sportovní Katastr.úz.: Týn u Lomnice

plocha - S1 Etapa výst:

parc.č. kultura výměra BPEJ vlastník pozn. třída

pozemku m
2

ochrany

Rozvojová plocha č. S1

379/1 ostatní pl. 61 237 PO mimo ZÚ

Celkem S1 61 237

Poznámka: S1 - smíšená nezastavěná plocha sportovní trvalá součást ZPF.

ROZVOJOVÉ PLOCHY

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
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9.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 

   ÚP nenavrhuje žádný nový zábor PUPFL. ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní 

krajiny. 

 ÚP přebírá dle Plánu sanace a rekultivace na období 2011 – 2015 – Zvláštní režim: 

  lesnická rekultivace lokality Podkrušnohorské výsypky: zapracováno dle DÚR: 

  k.ú. Lomnice u Sokolova: 90,62 ha 

  k.ú. Týn u Lomnice: 321,18 ha 

……………………………………………. 

celkem 411,8 ha lesnických rekultivací 

 

  lesnická rekultivace lokality ochranný pás Lomnice a severních svahů: 

  k.ú. Lomnice u Sokolova: 29,99 ha 

…………………………………………… 

celkem 29,99 ha lesnických rekultivací 

 

  Na území obce se nenacházejí žádné rekreační objekty ani sportovní plochy na PUPFL. ÚP takové 

aktivity nenavrhuje. 

 

  Řešením ÚP Lomnice nebudou negativně dotčeny podmínky životního prostředí, ekologická stabilita 

území ani celistvost lesních masivů. ÚP na území obce navrhuje 441,8 ha PUPFL jako probíhající 

lesnické rekultivace v řešeném území dle Zvláštního režimu, plán sanace a rekultivace SÚ, a. s., 

právní nástupce, na období 2011 – 2015. 

 

 

10 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

  K návrhu ÚP Lomnice nebyly uplatněny připomínky. 

 

 

11 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 

  K návrhu ÚP Lomnice nebyly uplatněny námitky. 
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B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Lomnice 

 

v. č. 1 Koordinační výkres                                                                                              M 1:5 000 

v. č. 2 Širší vztahy                                                                                                         M 1:5 000 

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                                M 1:5 000 

v. č. 3.a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail obce Lomnice         

a místní částí Týn                                                                                                          M 1:2 880 

 

Schéma: 

A. 1 Krajina – ÚSES                                                                                                       M 1:5 000 

A. 2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana                                            M 1:5 000 

B. 1 Dopravní řešení                                                                                                   M 1:5 000 

C. 1 Vodní hospodářství – zásobování vodou                                                                M 1:5 000 

C. 2 Vodní hospodářství – odkanalizování                                                                     M 1:5 000 

D. 1 Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje                                                      M 1:5 000 

D. 2 Zásobování energiemi – plyn, teplo                                                                        M 1:5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚP LOMNICE 

 

 

138 

Poučení: 

 

  Proti Územním plánu Lomnice vydaného formou opatření obecně povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, v platném znění). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ..............................................                                     ................................................... 

  Karel Lídl       Miloslav Matoušek 

      Místostarosta obce          Starosta obce 
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Seznam zkratek: 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod 

ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot 

DO - dotčený orgán 

DP - dobývací prostor 

DÚR - dokumentace k územnímu řízení 

FUN – funkční 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje 

k.ú. - katastrální území 

MVE – malá větrná elektrárna 

OP - ochranné pásmo 

OP II. stupně II B PLZ LM Karlovy Vary – ochranné pásmo druhého stupně II B přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 

P+R - průzkumy a rozbory 

PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008 

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa 

RD - rodinný dům 

RS - regulační stanice 

SP - stavební povolení 

STL plynovod - středotlaký plynovod 

TS - trafostanice 

ÚAPO - územně analytické podklady obce 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

URÚ – udržitelný rozvoj území 

ÚP - územní plán 

ÚS - urbanistická studie 

ÚR - územní rozhodnutí 

VKP - významný krajinný prvek 

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod 

VPS - veřejně prospěšná stavba 

VPO - veřejně prospěšná opatření 

VTE – větrná elektrárna 

ZÚR KK  - zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

ZÚ - zastavěné území 

ZÚR - zásady územního rozvoje 

ZPF - zemědělský půdní fond 

 

 

 

 

 


