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PREAMBULE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
 
Zastupitelstvo města Sokolova, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 a ustanovení § 55 odst. 2 stavebního zákona, ustanovení § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 
vydává 

 
jako opatření obecné povahy č. .................... 

 
Změnu č. 3 Územního plánu Sokolov, 

 
který byl schválen usnesením zastupitelstva města Sokolov č. 21/14Z/2008 dne  

25. 9. 2008 a vydán opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 13. 10. 2008, 
upravený Změnou č. 1 ÚP Sokolov, která byla schválena usnesením 

č. 4/13ZM/2016 dne 16. 6. 2016 a nabyla účinnosti dne  2. 7. 2016, 
upravený Změnou č. 2 ÚP Sokolov, která byla schválena usnesením 

č. 4/10ZM/2020 dne 7. 5. 2020 a nabyla účinnosti dne 2. 6. 2020. 
 

Změna č. 3 Územního plánu Sokolov obsahuje textovou a grafickou část. 
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I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 3 ÚP 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Text: „1. 11. 2019“ se mění na text: „1. 5. 2020“. 
 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A 

OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 
Beze změny. 
 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

V kap. 3.2. Plochy přestavby, v podkap. 3.3.1. Bydlení: 
• se ruší text: „Bydlení kolektivní (BK) 
BK 5: Nedostavěný areál na pomezí Sokolova a Těšovic, určen k dostavbě a novému 

využití. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN, bezp. pásmem VTL 
plynovodu a o.p. lesa.“ 

 
V podkap. 3.3.2. Občanské vybavení: 
• se doplňuje za odstavec uvozený textem: „OV 15“ text: „OV 16: Nedostavěný areál na 

pomezí Sokolova a Těšovic, určen k dostavbě a novému využití. Umístění staveb 
v ploše je limitováno o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu a o.p. lesa.“ 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití) 

Beze změny. 
 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 
podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně) 

Beze změny. 
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)) 
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V kap. 6.1. Společná ustanovení, v bodě B6) Výstavba v poddolovaném území: 
• se v první odrážce ruší text: „BK 5“, 
• se ve třetí odrážce za text: „OV 15,“ vkládá text: „OV 16,“. 
 

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Beze změny. 
 

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
(s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona) 

Beze změny. 
 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ  
(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona) 

Beze změny. 
 

10. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
(a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) 

Beze změny. 
 

11. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 

ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
(stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti) 

Beze změny. 
 

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 

PLÁNU 
(zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání) 

Beze změny. 
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13. NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZKRATKY 
Beze změny. 

 
 

 

14. ROZSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 ÚP 
(tj. údaj o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části) 

Textová část:         34 stran 
z toho: 
• titulní strana, obsah         4 strany 
• Preambule          1 strana 
• I. Textová část Změny č. 3 ÚP        3 strany 
• II. Grafická část Změny č. 3 ÚP      
• III. Textová část Odůvodnění Změny č. 3 ÚP    25 stran 
• IV. Grafická část Odůvodnění Změny č. 3 ÚP  
• V. Poučení          1 strana 

 
Grafická část:  

Řešení Změny č. 3 ÚP zahrnuje 2 výkresy po 1 listu 
Odůvodnění Změny č. 3 ÚP zahrnuje 3 výkresy po 1 listu. 
 
 

II. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 3 ÚP 
Grafická část Změny č. 3 ÚP Sokolov obsahuje následující výkresy v měřítcích: 
 
A1. Základní členění území        1 : 10 000 
A2. Hlavní výkres        1 :   5 000 
 
Výkresy A1., A2. Změny č. 3 ÚP mění výkresy A1., A2a., A2b., úplného znění ÚP po Změně 
č. 2 ÚP. 
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III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP 
ÚVOD 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 
1.1. Identifikační údaje města 

Kraj:     Karlovarský 
Pověřený obecní úřad:   Sokolov 
Stavební úřad:    Sokolov 
Obec:     město Sokolov 
Základní územní jednotka:  Sokolov 
Číslo ZÚJ:    560286 
Katastrální území:   Sokolov, Vítkov u Sokolova,  

Novina u Sokolova, Hrušková 
Výměra správního území:  2290 ha 
Nejnižší nadmořská výška:  cca 390 m n.m. (koryto Ohře)  
Nejvyšší nadmořská výška:  797 m n.m. (vrch Zelený močál) 
 

1.2. Smluvní zajištění zakázky 
Podkladem pro zpracování Změny č. 3 územního plánu Sokolov je smlouva o dílo  

č. 505/2020, na zpracování Změny č. 3 územního plánu Sokolov, uzavřená mezi Městem 
Sokolov jako zadavatelem územního plánu a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, 
Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu. Pořizovatelem Změny č. 3 územního plánu 
je Městský úřad Sokolov. 

 

1.3. Právní předpisy v oblasti územního plánování 
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky  
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

1.4. Průběh zpracování Změny č. 3 územního plánu 
Zastupitelstvo města schválilo záměr pořízení Změny č. 3 ÚP usnesením č. 5/9ZM/2020 

dne 13. 2. 2020. Zadání Změny č. 3 ÚP bylo nahrazeno rozhodnutím zastupitelstva o obsahu 
změny ÚP.  

Návrh Změny č. 3 územního plánu byl zpracován v květnu 2020, výsledný tisk pro 
vydání a pro úřední potřebu v září 2020. 

 

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ 
2.1. Podklady řešení 
Základní 
Smlouva o dílo č. 505/2020, uzavřená mezi objednatelem – městem Sokolov a zpracovatelem 

– Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Změny č. 3 Územního plánu Sokolov 
Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná) 
Databáze SPI KN 
Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu 
www.mapy.cz 
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Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000) 
Základní mapa 1 : 50 000 
Letecké snímky a ortofotomapy 
Konzultace na MěÚ Sokolov 
Vlastní průzkum v terénu  
Schválený územní plán Sokolov, v digitální podobě (Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. 2008) 
Změna č. 1 ÚP Sokolov (Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. 2016) 
Změna č. 2 ÚP Sokolov (Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. 2020) 
Schválený obsah Změny č. 3 územního plánu Sokolov (13. 2. 2020) 
 
ÚPD a ÚPP sousedních obcí 
Územně analytické podklady Karlovarského kraje 
Územně analytické podklady ORP Sokolov 2016 
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1 (T-mapy; 6/2018) 
Územní plán Těšovice (Ing. arch. A. Kasková, 11/2014) 
 
Limity využití území 
ÚAP ORP Sokolov 

 

2.2. Digitální zpracování Změny č. 3 územního plánu 
Změna č. 3 územního plánu Sokolov je zpracována digitálním způsobem v programu 

MicroStation, tj. ve formátu .DGN. 
Pro zpracování zakázky byly použity digitální katastrální mapy, aktualizované k 1. 5. 

2020. Na základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny datové vrstvy Změny č. 3 
územního plánu. 

 

A. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A VÝSLEDEK 

PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
1. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
1.1. Postup při pořízení Změny č. 3 ÚP 

Dne 09.01.2020 byl podán návrh na pořízení změny Územního plánu Sokolov v souladu 
s § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tedy na návrh fyzické nebo 
právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území 
obce. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování v roli pořizovatele dle § 6 
odst. 1 písm. a) stavebního zákona převzal tento návrh, posoudil jej a se svým stanoviskem 
předložil ke schválení zastupitelstvu města. Návrh zahrnoval všechny zákonné náležitosti 
včetně obsahu změny územního plánu a stanovisek dotčených orgánů v souladu s § 55a odst. 
2 písm. d) a e) stavebního zákona. Z těchto stanovisek vyplynulo, že není potřeba posouzení 
koncepce změny územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 
Zastupitelstvo města Sokolov schválilo záměr pořízení změny Územního plánu Sokolov 

pod pořadovým číslem 3 (dále také „Změna č. 3 ÚP“) zkráceným postupem včetně jejího 
obsahu na svém zasedání dne 13.02.2020 usnesením č. 5/9ZM/2020. Určeným zastupitel pro 
spolupráci s pořizovatelem se na základě rozhodnutí zastupitelstva města stal Mgr. Vladimír 
Vlček. 

Na základě tohoto usnesení pořizovatel předal pokyny pro vypracování návrhu Změny č. 
3 ÚP zpracovateli, kterým je firma Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, a to dopisem dne 
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16.04.2020 pod č.j. MUSO/35505/2020/OSÚP/JADO.  
V květnu 2020 předal zpracovatel vypracovaný návrh Změny č. 3 ÚP. Pořizovatel v 

souladu s §§ 22 a 55b odst. 2 stavebního zákona oznámil termín a místo konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov dotčeným orgánům, sousedním 
obcím, krajskému úřadu a oprávněným investorům dopisem č.j. 
MUSO/53990/2020/OSÚP/JADO ze dne 08.06.2020, veřejnosti veřejnou vyhláškou č.j. 
MUSO/54117/2020/OSÚP/JADO ze dne 08.06.2020. Toto veřejné projednání se konalo dne 
27.07.2020 na Městském úřadu v Sokolově. Zároveň pořizovatel zajistil zveřejnění a 
vystavení návrhu Změny č. 3 ÚP k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese města 
Sokolov, a to po celou dobu od oznámení veřejného projednání až do 03.08.2020, tj. 7 dní po 
konání veřejného projednání. Ve stejné lhůtě bylo umožněno nahlédnutí do návrhu Změny č. 
3 ÚP na Městském úřadu Sokolov.  

Po uplynutí lhůty pro podání stanovisek, připomínek a námitek zaslal pořizovatel dne 
05.08.2020 pod č.j. MUSO/76578/2020/OSÚP/JADO Krajskému úřadu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje obdržená stanoviska (připomínky a námitky nebyly uplatněny) a 
požádal o vydání stanoviska v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje jako nadřízený správní 
orgán územního plánování vydal stanovisko pod č.j. KK/1504/RR/20 dne 28.08.2020. 

Poté pořizovatel s určeným zastupitelem zohlednil výsledky projednání  a dne 
01.09.2020 pod č.j. MUSO/85201/2020/OSÚP/JADO předal pokyny pro úpravu návrhu 
Změny č. 3 ÚP pro účely vydání této změny v Zastupitelstvu města Sokolov. 

 

1.2. Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění 
tohoto rozhodnutí 

K návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov nebyly uplatněny žádné námitky. 
 

1.3. Uplatněné připomínky 
K návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
2.1. Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 
2.1.1. Politika územního rozvoje ČR 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, 
vyplývají pro území města Sokolov tyto požadavky: 

 
ke kap. 2: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území  
Vyhodnocení splnění požadavků kapitoly Republikové priority územního plánování za 

celé správní území je uvedeno v Textové části odůvodnění Změny č. 2 ÚP. Z požadavků této 
kapitoly se v řešené lokalitě uplatní pouze tyto body: 

 
úkol vliv Změny č. 3 ÚP Sokolov 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování 
důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména 
v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích. 
 

Změna č. 3 ÚP řeší jednu lokalitu, a to jako plochu 
přestavby OV 16. Budoucí využití předpokládá 
nerušící výrobu a služby a bude poskytovat pracovní 
příležitosti. 
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úkol vliv Změny č. 3 ÚP Sokolov 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). 
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) 
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní 
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Změna č. 3 ÚP řeší jednu lokalitu, a to jako plochu 
přestavby OV 16. Jedná se o plochu brownfieldu, 
dlouhodobě opuštěné rozestavěné stavby. V ÚP byla 
dosud určena k bydlení v bytových domech (plocha 
přestavby BK 5), mění se na jiný způsob využití – 
občanské vybavení. 

 
ke kap. 3: Rozvojové osy a rozvojové oblasti 
Řešené území se nachází na hranici rozvojové oblasti republikového významu OB12 

Karlovy Vary a rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem–Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice 
ČR/Německo (–Bayreuth). Z upřesnění vymezeného v ZÚR KK vyplývá umístění 
v rozvojové oblasti republikového významu OB12. 

 
ke kap. 4: Specifické oblasti 
Řešené území není součástí žádné specifické oblasti republikového významu. 
 
ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury 
Řešené území není dotčeno žádnými záměry. 
 
ke kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 
Správní území města je dotčeno záměry: 
• E2 – Plocha pro elektrickou stanici 400/110 kV Vítkov a koridory pro dvojité vedení 

400 kV Vernéřov–Vítkov a Vítkov–Přeštice. Upřesnit plochy a koridory pro uskutečnění 
záměru v navazující územně plánovací dokumentaci formou umožňující realizaci. Záměr je 
již do ÚP Sokolov zapracován. 

 
ke kap. 7: Další úkoly pro územní plánování 
Řešené území není dotčeno. 
 

2.1.2. Územně plánovací dokumentace kraje 

V území se uplatňují jako nadřazený územní plán Zásady územního rozvoje 
Karlovarského kraje (Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Praha; T-mapy), dále ZÚR KK. Tato 
dokumentace byla upravena Aktualizací č. 1 ZÚR KK (Atelier T-plan, s.r.o.) s účinností od 
13. 7. 2018 – dále jen „A1 ZÚR KK“. 

 
ke kap. A. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území 
Vyhodnocení splnění priorit územního plánování kraje za celé správní území je uvedeno 

v Textové části odůvodnění Změny č. 2 ÚP. Z požadavků této kapitoly se v řešené lokalitě 
uplatní pouze tyto body: 

 
Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 3 ÚP 
(3) Preferování efektivního využívání zastavěného území 
(využitím nezastavěných ploch a ploch určených k asanaci, 
novým využitím objektů a areálů původní zástavby apod.), 
před vymezováním nových ploch v nezastavěném území, 
 

Změna č. 3 ÚP navrhuje změnu využití jedné 
plochy v zastavěném území, a to plochy 
brownfieldu. 
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(6) Vytváření a posilování územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj a vznik nových pracovních příležitostí. 
V případě rekultivovaných a revitalizovaných ploch (včetně 
brownfields) preferování jejich polyfunkčního využití s  
ohledem na podmínky a požadavky okolního území. 

Změna č. 3 ÚP navrhuje změnu využití jedné 
plochy v zastavěném území, a to plochy 
brownfieldu. Budoucí využití předpokládá 
nerušící výrobu a služby a bude poskytovat 
pracovní příležitosti. 

 
ke kap. B. Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os 
 
• Území města Sokolov se nachází v rozvojové oblasti republikového významu OB12 

– ukládá úkoly pro územní plánování. Tyto úkoly jsou řešeny v platném ÚP a nedotýkají se 
lokality OV 16, řešené Změnou č. 3 ÚP. 

 
ke kap. C. Vymezení specifických oblastí 
 

Město není součástí žádné specifické oblasti. 
 
ke kap. D. Vymezení ploch a koridorů, ÚSES a územních rezerv 
 
ke kap. D.I. Rozvojové plochy 
ke kap. D.I.1. Plochy pro ekonomické aktivity 

• (3) Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo [3]; východně od Sokolova a dálnice D6, 
na území obcí Sokolov a Staré Sedlo. 

• (4) Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov [4]; na jižním okraji města Sokolov, mezi 
dálnicí D6 Cheb – Karlovy Vary a silnicí II/210. 

• (11) Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, jihozápad [R21]; v přímé návaznosti na 
jihozápadní hranici plochy průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo. 
 

Tyto plochy jsou řešeny v platném ÚP a nedotýkají se lokality OV 16, řešené Změnou č. 
3 ÚP. 

 
ke kap. D.II. Dopravní infrastruktura 
Nejsou vymezeny. 

 
ke kap. D.III. Technická infrastruktura  
ke kap. D.III.3. Zásobování elektrickou energií 

• (56) ZÚR KK upřesňují vymezení těchto ploch a koridorů pro umístění vedení a 
zařízení přenosové soustavy (400 kV): 

a) E04 – vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov [VPS E04]; 
b) E06 – vedení 400 kV, propojení TR Vítkov – TR Přeštice (PK) [VPS E06]; 
c) E11 – rozvodna 400 kV Vítkov [VPS E11]. 
Šířka koridorů E04 a E06 – 200 m. 

Tyto koridory jsou řešeny v platném ÚP a nedotýkají se lokality OV 16, řešené Změnou 
č. 3 ÚP. 

 
• (57) ZÚR KK vymezují tyto plochy a koridory pro umístění vedení a zařízení 

distribuční soustavy (110 kV): /.../ 
b) E12 – vedení 2× 110 kV, TR Vítkov – TR Jindřichov [VPS E12]; 
Šířka koridorů E07, E12 a E13 – 200 m. 

Tento koridor je řešen v platném ÚP a nedotýká se lokality OV 16, řešené Změnou č. 3 
ÚP. 
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ke kap. D.III.5. Zásobování teplem 

• (60) ZÚR KK vymezují tyto koridory pro umístění rozvodných tepelných zařízení 
určených k rozšíření systému CZT: 
a) T06 – Sokolov – Březová [VPS T06]; 
b) T07 – Sokolov – Dolní Rychnov [VPS T07]. 
Šířka koridorů T06 a T07 – 200 m. 

Tyto koridory jsou řešeny v platném ÚP a nedotýkají se lokality OV 16, řešené Změnou 
č. 3 ÚP. 

 
ke kap. D.IV. Plochy a koridory ÚSES  
Ve správním území města se uplatňují prvky: NK 40 (MB), NK 40 (N), NK 40 (V), RC 

10111, RC 1169, RK 1016, RK 20112, RK 20113, RK 20116, RK 994. 
Tyto prvky ÚSES jsou řešeny v platném ÚP a nedotýkají se lokality OV 16, řešené 

Změnou č. 3 ÚP. 
 

ke kap. E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

 
ke kap. E.I. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 
 
Ve správním území města se uplatňují: 
(1) b) Území obecné ochrany přírody a krajiny: 

• skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES; 
c) Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 – EVL Nadlesí. 
f) Přírodní léčivé zdroje lázeňských míst Karlovy Vary 
g) Zdroje nerostných surovin: 

• ložiska hnědého uhlí republikového významu v Sokolovské a Chebské pánvi; 
• ostatní ložiska vyhrazených a významná ložiska nevyhrazených nerostů. 

i) Rozsáhlé lesní komplexy v horských masivech Slavkovského lesa. 
k) Přírodní aspekty cílových kvalit vlastních krajin. 
 
Ochrana hodnot je řešena ve stávajícím ÚP, do lokality OV 16, řešené Změnou č. 3 ÚP, 

žádná z těchto hodnot nezasahuje, 
 
ke kap. E.II. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 
 
Ve správním území města se uplatňují: 
f) Další území kulturních a historických hodnot: 
• zámek – Sokolov  
• území s archeologickými nálezy (ÚAN) I. a II. kategorie. 
 
Ochrana hodnot je řešena ve stávajícím ÚP, do lokality OV 16, řešené Změnou č. 3 ÚP, 

žádná z těchto hodnot nezasahuje, 
 
ke kap. E.III. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot 
 
Ve správním území města se uplatňují: 
b) Obytná a pracovní funkce městského a venkovského osídlení. 
c) Občanské vybavení nadmístního významu v přirozených spádových centrech osídlení. 
f) Funkční systémy zaměřené na těžbu, zpracování a přepravu hnědého uhlí. 
g) /.../, rozvodná a přenosová soustava elektrického vedení VVN, /.../ soustava teplovodů. 
h) Funkční systémy pro úpravu vody a zásobování pitnou i provozní vodou. 
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i) Páteřní silniční a železniční síť a navazující soustava silnic II. a III. třídy, resp. 
regionálních železnic. 

k) Civilizační aspekty cílových kvalit vlastních krajin. 
 
Ochrana hodnot je řešena ve stávajícím ÚP, do lokality OV 16, řešené Změnou č. 3 ÚP, 

žádná z těchto hodnot nezasahuje, 
 
ke kap. F. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich 

zachování nebo dosažení 
 
ke kap. F.II. Oblast vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska 
Řešené území spadá do oblasti: Sokolovská pánev (B.3) a Slavkovský les – sever (C.3). 

 
Požadavky týkající se krajiny jsou vyhodnoceny ve stávajícím ÚP, lokality OV 16, 

řešené Změnou č. 3 ÚP, se tato tematika nedotýká. 
 

ke kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb 
 

ke kap. G.II. Technická infrastruktura 
V řešeném území jsou navrženy stavby a jejich koridory: 
• E04 Vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov, 
• E06 Vedení 400 kV, propojení TR Vítkov – TR Přeštice (PK), 
• E11 Rozvodna 400 kV Vítkov – je již zapracována v platném ÚP, 
• E12 Vedení 110 kV, TR Vítkov – TR Jindřichov, 
• T06 Sokolov – Březová, 
• T07 Sokolov – Dolní Rychnov. 
 

Tyto veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve stávajícím ÚP, do lokality OV 16, 
řešené Změnou č. 3 ÚP, žádná z těchto staveb nezasahuje. 

 
ke kap. H. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na 

řešení v ÚPD obcí 
 

ke kap.  H.II. Požadavky na řešení v ÚPD obcí 
 

• POVODŇOVÁ OCHRANA (7) Vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch 
pro zajištění povodňové ochrany na území obcí – Sokolov. 

• OSTATNÍ (8) Vymezení Antonínského arboreta a cyklostezky podél západního okraje 
výsypky Antonín koordinovat s RC1169 Citice. 
 

Tyto požadavky jsou řešeny ve stávajícím ÚP, do lokality OV 16, řešené Změnou č. 3 
ÚP, žádná z těchto tematik nezasahuje. 

 
ZÚR KK zobrazují v Koordinačním výkrese tyto limity využití území: 
• trasa a o.p. dálnice; trasy silnic, trasa železniční tratě, CHOPAV – mimo řešené území, 

o.p. vodních zdrojů ochranné pásmo lázeňského místa, záplavová území Q100, 
rozvodna, trasy VVN, trasa a bezpečnostní pásmo vedení VTL, radiokomunikační 
vysílač, RR trasy, hranici CHKO Slavkovský les – mimo řešené území, EVL Nadlesí, 
trasy NRBK a ochrannou zóna NRBK, RBC a RBK, lesy, dobývací prostory, 
chráněná ložisková území, ložiska, poddolovaná území. 

 
Vyhodnocení: Změna č. 3 ÚP Sokolov není v rozporu s A1 ZÚR Karlovarského kraje. 
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2.2. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

2.2.1. Cíle územního plánování 

ad 1) Předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 
Změna č. 3 ÚP řeší jednu menší lokalitu v zastavěném území, která nebude mít větší vliv 

na udržitelný rozvoj území.  
 
ad 2) a 3) Soulad veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území a Koordinace 

zájmů a konkretizace ochrany veřejných zájmů 
Změna č. 3 ÚP řeší vybranou lokalitu s přihlédnutím ke koordinaci zjištěných potřeb a 

možností území na jedné straně a rozvojových záměrů veřejných i soukromých subjektů na 
straně druhé. Ochrana veřejných zájmů je vyjádřena vymezením hodnot území a liniových 
prvků veřejné infrastruktury. 

 
ad 4) Ochrana hodnot přírodních, kulturních a civilizačních 
Ochrana hodnot území je vymezena v platném ÚP, Změnou č. 3 ÚP se nemění. 

V lokalitě řešené Změnou č. 3 ÚP se vymezené hodnoty uplatňují omezeně a okrajově (o.p. 
lesa, civilizační hodnoty). 

 
ad 5) a 6) Ochrana nezastavěného území 
Řešení Změny č. 3 ÚP nezasahuje do nezastavěného území. 
 

2.2.2. Úkoly územního plánování 

Z úkolů územního plánování se řešené lokality OV 16 týká pouze: 
 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

Změna č. 3 ÚP zpracovala známý záměry v území, který 
vyhodnotila s ohledem na vhodnost a možnost zapracování 
do ÚP, s ohledem na ochranu veřejných zájmů (limity 
využití území, ochrana ZPF) a přihlédla k možnostem 
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn, 

Řešená plocha OV 3 předpokládá umístění nerušící výroby a 
služeb, bude poskytovat nové pracovní příležitosti. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Řešená plocha OV 3 je plochou přestavby, znovuvyužití 
brownfieldu. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy do území, 

Řešená plocha OV 3 je plochou přestavby, znovuvyužití 
brownfieldu. Změnou č. 3 ÚP se pouze mění způsob využití 
z ploch bydlení na občanské vybavení. 

 

2.3. Přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů 

Změna č. 3 územního plánu Sokolov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. 
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2.4. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po veřejném projednání dle § 
55b odst. 2 stavebního zákona 

 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje  
Územní odbor Sokolov  
Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov 
Č.j.:  HSKV – 140-2/2019-SO ze dne 11.06.2020 
 
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva 
Název dokumentace: Návrh Změny č. 3 ÚP Sokolov – veřejné projednání 
Místo: Město Sokolov 
Pořizovatel: Městský úřad Sokolov 
Druh dokumentace: Návrh Změny územního plánu obce 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený Návrh Změny č. 3 ÚP Sokolov k 
veřejnému projednání, včetně odborného výkladu pořizovatele Městského úřadu Sokolov, Odbor 
stavební a územního plánování ze dne 8. června 2020, č.j.: MUSO/53990/2020/OSÚP/JADO 
zpracovaný KADLEC K.K. NUSLE, spol. s.r.o., Praha a k výše uvedené dokumentaci vydává 
souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: 
HZS Karlovarského kraje posouzením předloženého Návrhu Změny č. 3 ÚP Sokolov k 

veřejnému projednání, včetně odborného výkladu  dospěl k závěru, že předložená územně plánovací 
dokumentace není v rozporu s požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva.  

plk. Mgr. Martin Mulač 
ředitel Územního odboru Sokolov 
v. z. mjr. Ing. Zdeněk Koco 
 
� Souhlasné stanovisko. 

 
Ministerstvo životního prostředí 
Odbor výkonu státní správy IV 
Bělehradská 1308/17, 100 01 Ústí nad Labem 
Č.j. MZP/2020/530/967 ze dne 25.06.2020 
 
Stanovisko k návrhu Změny č. 3 ÚP Sokolov 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 8. 6. 2020 od 

Městského úřadu Sokolov (v souladu s § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu) oznámení o veřejném projednání Změny č. 3 územního plánu Sokolov s žádostí o 
stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z 
požadavků § 55b odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona 
č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 
13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost 
orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací 
dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o 
geologických pracích. 

K výše uvedenému návrhu Změny č. 3 zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 

životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt poddolovaného území: Staré 
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Sedlo u Sokolova 1 č. 338 (viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území). 
Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva, 

stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních předpisů. 
Ing. Jaroslav Vacek 
Ředitel odboru výkonu státní správy IV 
 
�  Poddolované území je v územním plánu zohledněno, návrhu změny se netýká. 
 
Ministerstvo obrany 
Sekce nakládání s majetkem 
Odbor ochrany územních zájmů 
Tychnova 1, 160 01 Praha 6 
Č.j. 116629/2020-1150-OÚZ-LIT ze dne 20.07.2020 
 
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
Návrh změny č. 3 územního plánu Sokolov – veřejné projednání 
 
Oddělení ochrany územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních zájmů a státního 

doborného dozoru, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákonů“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – Zabezpečení výkonu 
působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu 
§ 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah 
je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. 

Souhlasí návrhem změny č. 3 územního plánu Sokolov. Navržené změny nejsou v rozporu se 
zájmy Ministerstva obrany. 

 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 

obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z 
pozice dotčeného orgánu. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, neshledal rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, souhlasí s 
předloženou ÚPD. 

Dana HORSKÁ 
Vrchní referent 
Oddělení ochrany územních zájmů Čechy 
 
� Souhlasné stanovisko. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn. KK/2823/ZZ/20 ze dne 20.07.2020 
 
SOKOLOV – návrh Změny č. 3 územního plánu – stanovisko 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 

08.06.2020 Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov, včetně 
odborného výkladu a k tomuto vydává následující stanovisko: 

 
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiD./594) 

Vyjádření dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
(dále jen „zákon“): 
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Záměr nemůže mít významný vliv na stávající evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
Toto vyjádření informativního charakteru nenahrazuje stanovisko dle § 45i zákona, které vydává 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 
4 písm. n) zákona. 

Z hlediska ostatních agend je příslušným orgánem ochrany přírody Městský úřad Sokolov. 
 
� Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Stanovisko 

dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo vydáno dne 06.01.2020 pod 

zn. KK/79/ZZ/20. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Benešová/571) 

K návrhu obsahu změny č. 3 územního plánu Sokolov pro veřejné projednání nemáme 
připomínky. K návrhu na pořízení změny č. 3 Územního plánu Sokolov vydal Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) a 
d) 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, stanovisko zn. 
KK/77/ZZ/20 ze dne 08.01.2020 s tím, že nebude vyžadovat posuzování z hlediska vlivů na životní 
prostředí. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. 

 
� Bez připomínek. 
 
Zákon č. 224/2015Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
 
� Bez připomínek. 
 
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství (Ing. Lupínek/296) 

Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa a 
řídit se přitom ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a doplnění a změně některých zákonů, v 
platném znění (dále jen „zákon o lesích“). Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která 
jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů 
nejvhodnější; při tom jsou povinni provést hodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
(§ 14 odst. 1 zákona o lesích). 

Krajský úřad Karlovarského kraje je zmocněn dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona o 
lesích a změně a doplnění některých zákonů, v platném znění uplatňuje stanovisko k územní 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa. 

Předložená dokumentace Návrhu změny č. 3 územního plánu Sokolov v současné podobě výše 
uvedené umisťování staveb nezmiňuje. Bez připomínek. 

 
� Bez připomínek. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 
Stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 

úřad“) obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování prostředí č. 
j. MUSO/53990/2020/OSÚP/JADO ze dne 08.06.2020 o termínu a místě veřejného projednání návrhu 
Změny č. 3 Územního plánu Sokolov a výzvu pro uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne 
veřejného projednání, které se koná dne 27.07.2020. 

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), posoudil dokumentaci návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov podle zákona a s 
ohledem na stanovení postupu k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při pořizování a 
zpracování územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných 
souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona (dále jen „metodický pokyn“). 
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Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov, jejímž 
projektantem je Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, 182 00 Praha 8, datum zpracování 
květen 2020. 

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona, na základě posouzení předložené 
dokumentace dle ustanovení § 7 vyhlášky k plochám a koridorům, případně jejich částem dotčeným 
záborem zemědělské půdy v návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov uplatňuje následující 
stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona. 

Z dokumentace návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov vyplývají následující skutečnosti. 
Lokalita OV 16 – zábor cca 0,0104 ha zemědělské půdy IV. třídy ochrany, navržené využití 
„občanské vybavení“, k.ú. Sokolov. 

Dle údajů obsažených v odůvodnění (str. 16 a 22) je plocha mimo jiné vymezena dle původního 
územního plánu Sokolov v zastavěném území, vymezuje se na místo dříve vymezené přestavby pro 
bydlení kolektivní BK 5. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu se změnou využití z bydlení na 
„občanské vybavení“. Plocha zahrnuje také zbytkovou zemědělskou p.p.č. 1358/7, k.ú. Sokolov. Jedná 
se o úzkou parcelu samostatně nevyužitelnou, odděluje řešenou plochu od přístupové komunikace. 

S ohledem na výše uvedené, dále pak na hůře zemědělsky obhospodařovatelný pozemek v 
zastavěném území, je návrh Změny č. 3 Územního plánu Sokolov z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu akceptovatelný za podmínky doplnění do návrhu změny územního plánu nového čísla 
záboru v návaznosti na čísla předchozích změn územního plánu. V celém vyhodnocení 
předpokládaných důsledků včetně grafické části bude uvedeno nové číslo plochy změny s tím, že 
lokalita č. 109 s funkčním využití pro bydlení se ruší. Návrh Změny č. 3 Územního plánu Sokolov za 
podmínky doplnění nového čísla záboru v tomto bodě (v lokalitě OV 16) neodporuje zásadám ochrany 
ZPF – § 4 zákona. 

Výše uvedená podmínka doplnění Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní 
fond včetně grafické části bude krajskému úřadu předloženo k odsouhlasení. 

K návrhu vymezení hranice zastavěného území ke dni 01.05.2020, které dle odůvodnění (str. 
17) zůstává beze změny, a to ve stavu vymezeném Změnou č. 2 Územního plánu Sokolov, nemá 
krajský úřad připomínek. 

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. Zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu. 

 

� Do textové i grafické části návrhu změny bude doplněno nové číslo záboru ZPF s tím, že 

lokalita č. 109 pro bydlení se ruší. 
 

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)         

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. 

Podle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České 
republiky, přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, které je z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. 

Podrobnosti k řešené problematice ložisek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostorů jsou 
uvedeny na internetových stránkách České geologické služby (ČGS) na adrese mapového serveru 
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu „Nerostné suroviny“ → 
„Surovinový informační systém“. Informace o poddolovaných územích jsou na odkazu „Poddolování 
a důlní díla“ → „Důlní díla a poddolovaná území“. Na mapovém serveru ČGS jsou i další průběžně 
aktualizovaná data a podklady. 

 
� Návrh změny nezasahuje do zájmů z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 
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Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720)         

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní 
úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

 
� Bez připomínek. 
 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)          
Bez připomínek. 
� Bez připomínek. 
 
Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229)                
K návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov pro veřejné projednání nemáme připomínky. 

Navržená změna plochy v zastavěném území města z BK – bydlení kolektivního na plochu OV – 
občanské vybavení se nachází mimo stanovená záplavová území. Předmětná plocha je v dosahu 
stávající vodohospodářské infrastruktury evidované Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Karlovarského kraje. 

 
� Bez připomínek. 
 
Ing. Regina Martincová 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  
 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 
Č.j. SBS/28080/2020/OBÚ-08 ze dne 23.07.2020 
 
Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 08.06.2020 Vaše oznámení o 

konání výše uvedeného jednání dne 27.07.2020. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), uplatňují 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska 
k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České 
republiky: přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 
odst. 2 horního zákona, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),  

souhlasné stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov dle § 
52 a 55b stavebního zákona. 

Odůvodnění: 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený 

návrh Změny č. 3 Územního plánu Sokolov ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Dotčené území leží mimo ložiska nerostů. Na základě 
tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. 

Ing. Jiří Mašek 
předseda úřadu 
 
� Souhlasné stanovisko. 
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Krajský úřad Karlovarského kraje  
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn. KK/1547/DS/20 ze dne 28.07.2020 
 
Stanovisko k veřejnému projednání změny č. 3 Územního plánu Sokolov 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 

08.06.2020 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Sokolov dle § 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen ,,stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 22 a 55b stavebního zákona. 

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, ve znění pozdějších předpisů, 
připomínky. 

Mgr. Vladimír Dlouhý 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
� Bez připomínek. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Zn. MPO 318273/2020 ze dne 12.08.2020 
 
Věc: Návrh Změny č. 3 Územního plánu Sokolov – veřejné projednání 
ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství, 

ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánován ía stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k 
návrhu změny č. 3 územního plánu Sokolov následující stanovisko: Neuplatňujeme připomínky a s 
projednaným návrhem změny územního plánu souhlasíme. 

Odůvodnění: 
Plocha změny č. 3 územního plánu leží mimo chráněné ložiskové území Tisová I a dobývací 

prostory Alberov a Svatava. Jedná se o změnu využití plochy schválené v platném územním plánu. 
Ing. Zbyšek Sochor 
ředitel odboru hornictví 
 
� Souhlasné stanovisko bez připomínek. 

 
2.4.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 4 stavebního zákona 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu k návrhu Změny č. 3 ÚP Sokolov – § 55b 
odst. 4 stavebního zákona 

 
Krajský úřad Karlovarského kraje  
Odbor regionálního rozvoje 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
Zn. KK/1504/RR/20 ze dne 28.08.2020 
 
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 55b odst. 4 stavebního 

zákona – návrh Změny č. 3 Územního plánu Sokolov 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel 

dne 6. 8. 2020 žádost o stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Sokolov (dále jen „Změna 
ÚP“) dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
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Žádost zaslal Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, který pořizuje Změnu 
ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. K žádosti byl přiložen opis stanovisek 
uplatněných k návrhu Změny ÚP dle § 55b odst. 2 stavebního zákona a dokumentace návrhu Změny 
ÚP z května 2020. Připomínky a námitky nebyly k návrhu Změny ÚP uplatněny. 

Záměr na pořízení a obsah Změny ÚP byl schválen Zastupitelstvem města Sokolov dne 13. 2. 
2020. Návrh Změny ÚP zpracovala firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., Ing. arch. Daniela 
Binderová, autorizovaná architektka, v květnu 2020. Změna ÚP je pořizována zkráceným postupem. 
Veřejné projednání návrhu Změny ÚP se konalo dne 27. 7. 2020. 

Návrh Změny ÚP ruší plochu přestavby BK 5 pro bydlení kolektivní, navrhuje vymezení nové 
plochy přestavby OV16 pro občanské vybavení a mění část dříve vymezené zastavitelné plochy pro 
občanské vybavení OV9 do plochy stabilizované. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán 
územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 55b odst. 4 
stavebního zákona vydává k návrhu Změny ÚP stanovisko: 

 
1) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s 

ohledem na širší územní vztahy: 
Návrh Změny ÚP vymezuje novou plochu přestavby OV16 – nedostavěný areál na pomezí 

Sokolova a Těšovic, určen k dostavbě a novému využití pro občanské vybavení. 
Obec Těšovice má platný Územní plán Těšovice, který nabyl účinnosti dne 23. 12. 2014. V 

Územním plánu Těšovice je v návaznosti na nově vymezovanou plochu přestavby OV16 vymezena 
plocha dopravní infrastruktury – silniční (DS) a plocha zemědělská (NZ), za kterou pokračuje 
vymezení zastavitelné plochy Z8 pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). 

V nově vymezované ploše přestavby OV16 je navrhováno využití pro občanské vybavení dle 
platného Územního plánu Sokolov, ve znění Změny č. 1 a 2 (dále jen „ÚP Sokolov“), nepředpokládá 
se tedy negativní vliv na širší okolí. 

Návrh Změny ÚP nekoliduje s dotčenou územně plánovací dokumentací sousední obce Těšovice. 
 
2) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 

Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen „PÚR ČR“): 
Z PÚR ČR pro správní území města Sokolov vyplývá: 
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, 
- vymezení plochy E2 pro elektrickou stanici 400/110 kV Vítkov a koridorů pro dvojité vedení 

400 kV Vernéřov-Vítkov a Vítkov-Přeštice. 
Návrh Změny ÚP není v rozporu s PÚR ČR. 
 
3) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve 

znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK“): 
Ze ZÚR KK pro území řešené Změnou ÚP vyplývá: 
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 Karlovy Vary, 
- vymezení oblasti vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B) s vlastní krajinou Sokolovská 

pánev (B.3). 
Návrh Změny ÚP není v rozporu se ZÚR KK. 
 
Vzhledem k tomu, že stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, lze v řízení o Změně ÚP pokračovat. 

 
Připomínky uplatněné na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru ve 

věcech územního plánování: 
1) Krajský úřad doporučuje, aby návrh Změny ÚP prověřil a případně stanovil, zda pravidla 

uspořádání území pro plochy občanského vybavení (OV) stanovené v kap. 6.2.7. textové části ÚP 
Sokolov platí i pro plochy přestavby, tzn. aby pro rozhodování o změnách v území bylo jednoznačné, 
zda se koeficient max. zastavěnosti plochy pozemku (50%) a koeficient min. plochy zeleně (30%) 
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použije pouze pro zastavitelné plochy, tak jak uvádí ÚP Sokolov, nebo se v návaznosti na nově 
vymezovanou plochu přestavby OV16 použije i pro plochy přestavby. 

2) V kap. 2.1.2. textové části odůvodnění návrhu Změny ÚP v části posouzení souladu návrhu 
Změny ÚP s prioritami územního plánování kraje požadujeme v uvedené tabulce k prioritám pod čl. 
(3) a (6) upravit znění textu na „Změna č. 3 ÚP navrhuje změnu využití jedné plochy …“. 

3) Změna ÚP a úplné znění po vydání Změny ÚP bude dle § 20a odst. 1 stavebního zákona 
vyhotovena rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve 
vektorové formě. Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona se změna územního plánu a úplné znění po 
vydání změny územního plánu poskytuje krajskému úřadu rovněž v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. 

V souvislosti s tím odkazujeme na metodickou informaci krajského úřadu „Elektronická verze ve 
strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a 
územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje“, která upravuje rozsah, formu a způsob předání 
dokumentace krajskému úřadu. 

 
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem: 
www.kr-karlovarsky.cz → Rozvoj regionu a územní plánování → Územní plánování → 

Metodické informace, porady a semináře. 
 
Ing. arch. Jana Kaválková 
pověřená výkonem úkolů 
vedoucího odboru regionálního rozvoje 
 
� V návrhu změny budou zohledněny připomínky nadřízeného správního orgánu územního 

plánování: 

- Ad. 1 – V návrhu změny bylo upřesněno, že se pravidla uspořádání území ploch OV uplatňují 
pouze v zastavitelných plochách a netýkají se plochy přestavby OV 16. 

- Ad. 2 – V návrhu změny byl opraven text dle požadavku. 

- Ad. 3 – Návrh změny a úplné znění budou vyhotoveny a předány ve strojově čitelném formátu. 

 

B. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 
(obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí) 

Při projednání Zadání Změny č. 3 územního plánu Sokolov: 
• Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém 

stanovisku zn. KK/79/ZZ/20 ze dne 6. 1. 2020 stanovil, že změna ÚP nemůže mít významný 
vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti. 

• Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém 
stanovisku zn. KK/77/ZZ/20 ze dne 8. 1. 2020 neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 
Změny č. 3 Územního plánu Sokolov na životní prostředí ani na zpracování variantního 
řešení.  

 

C. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
(podle § 50 odst. 5 stavebního zákona) 

Jelikož se nezpracovává Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Sokolov na udržitelný rozvoj 
území, není stanovisko požadováno. 
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D. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

ZOHLEDNĚNO 
(s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly) 

Stanovisko není požadováno z důvodů výše uvedených v kapitole B a C. 
 

E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ 

VYBRANÉ VARIANTY 
Tato kapitola je zpracována formou textu vysvětlujícího jednotlivá ustanovení Textové 

části I.  
 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Vymezení zastavěného území bylo prověřeno Změnou č. 3 ÚP k datu 1. 5. 2020 a 

zůstává beze změny, a to ve stavu vymezeném Změnou č. 2 ÚP. 
Hranice zastavěného území je zobrazena ve výkrese č. A1. Výkres základního členění. 
 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A 

OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 
2.1. Základní koncepce rozvoje území města  

Tato kapitola zůstává beze změny, protože Změnou č. 3 ÚP dochází pouze k dílčí změně 
ve využití jedné plochy v zastavěném území, základní koncepce rozvoje ani ochrana hodnot 
se nemění. 

Limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese č. B1. Koordinační výkres. 
 

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území 
Do plochy přestavby OV 16, řešené Změnou č. 3 ÚP zasahují tyto hodnoty a limity 

využití území: 
• ochranné pásmo lesa, 
• ochranné pásmo kanalizace, 
• ochranné pásmo vedení VN a trafostanice, 
• bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu do 40 barů, 
• poddolované území Staré sedlo u Sokolova (okrajově). 
 
Ochranné pásmo lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, v § 14, odst. 2) stanovuje omezení, která jsou vázána na území do 
vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Toto území se pro účely Změny č. 3 ÚP Sokolov 
označuje jako „ochranné pásmo lesa“, příp. „o.p. lesa“. 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

Rozsah měněných ploch je zobrazen ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. 
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3.1. Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
Beze změny. 
 

3.2. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
Beze změny. 
 

3.3. Zastavitelné plochy a plochy přestavby 
Vymezuje se tato nová plocha přestavby: 
 

   p.č. k.ú. 
OV 16 občanské vybavení plocha přestavby 1358/7, 1358/8, 1358/9, 1358/10, 1358/11 Sokolov 

 
• OV 16 občanské vybavení – plocha přestavby, vymezuje se na místo dříve vymezené 

plochy přestavby pro bydlení kolektivní BK 5. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu. 
V ploše se mění navržený způsob využití z bydlení na občanské vybavení, a to v návaznosti 
na záměr majitele pozemku a stavby (výroba ponožek – nerušící výroba).  

Plocha byla vymezena v celém rozsahu dříve vymezené plochy BK 5, tj. zahrnuje mimo 
pozemky žadatele (Lasting sport s.r.o.) také zbytkový pozemek p.p.č. 1358/7 k.ú. Sokolov 
v majetku Města Sokolova; jedná se o úzkou parcelu, samostatně nevyužitelnou, zaklíněnou 
mezi areál žadatele a katastrální hranici. 

Využití plochy podléhá ustanovením pro plochy Občanského vybavení (OV), 
vymezeným v kap. 6.2.7. Textové části (Úplného znění ÚP). Stanovená Pravidla uspořádání 
území (max. zastavěná plocha pozemku, min. plocha zeleně) se však týkají pouze ploch 
zastavitelných, tedy se na tuto plochu přestavby neaplikují. Uspořádání území je v případě 
uvedené plochy již dáno rozestavěnou stavbou. 

 
Dále byla aktualizována část dříve vymezené zastavitelné plochy pro občanské vybavení 

OV 9, která byla z části zastavěna, tato část se mění na plochu stabilizovanou. 
 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití) 

Změny veřejné infrastruktury jsou zobrazeny ve výkrese č. A2. Hlavní výkres. 
 

4.1. Dopravní infrastruktura 
Plocha OV 16 bude napojena na stávající síť pozemních komunikací. 
 

4.2. Technická infrastruktura 
Plocha OV 16 bude napojena na stávající systém technické infrastruktury. 
 

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
Stávající koncepce zůstává beze změny. 
 

4.4. Veřejná prostranství 
Stávající koncepce zůstává beze změny. 
 



Změna č. 3 územního plánu Sokolov – Textová část Odůvodnění Změny ÚP 27

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
(včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 
podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně) 

Stávající koncepce zůstává beze změny. 
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)) 

V kapitole se uplatňují pouze formální úpravy plynoucí ze změny plochy BK 1 na plochu 
OV 16. 

 

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Beze změny. 
 

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
(s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona) 

Beze změny. 
 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ  
(podle § 50 odst. 6 stavebního zákona) 

Kompenzační opatření nejsou vymezena, protože Krajský úřad Karlovarského kraje, 
orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na prvky Natura 2000 a nebylo tak zpracováno 
ani Vyhodnocení vlivu ÚP na prvky systému Natura 2000. 

 

10. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV 
(a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) 

Beze změny. 
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11. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 

ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
(stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti) 

Beze změny. 
 

12. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 

PLÁNU 
(zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání) 

Plocha řešená Změnou č. 3 ÚP nevyžaduje podrobnější regulaci, protože se jedná o 
plochu menšího rozsahu. 

 

 

13. ROZSAH DOKUMENTACE  
Grafická část výroku uvádí výkresy, ve kterých dochází řešením Změny č. 3 ÚP ke 

změně obsahu (změně řešení): 
• výkresy Úplného znění ÚP 

A1. Základní členění území       1 : 10 000 
A2a. Hlavní výkres – sever       1 :   5 000 
A2b. Hlavní výkres – jih       1 :   5 000 

• jsou měněny výkresy Změny č. 3 ÚP (výřez z celého území):  
A1. Základní členění území       1 : 10 000 
A2. Hlavní výkres        1 :   5 000 

 
Grafická část Odůvodnění: 
• zahrnuje výkresy  

B1. Koordinační výkres       1 :   5 000 
B2. Výkres širších vztahů       1 : 50 000 
B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 :   5 000 

 
Po vydání Změny č. 3 ÚP bude provedeno vyhotovení dokumentace Úplného znění ÚP 

Sokolov po vydání Změny č. 3 ÚP. 
Dokumentace úplného znění zahrnuje pouze část výrokovou (textovou a grafickou), 

z části Odůvodnění obsahuje pouze Koordinační výkres. 
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F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Řešená plocha OV 16 je situována do zastavěného území. 
 

2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH 
Změnou č. 3 ÚP nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. Plocha OV 16 je plochou 

přestavby. 
 

G. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
Řešeným územím Změny č. 3 ÚP je drobná lokalita v zastavěném území. 
Z hlediska širších vztahů k sousedním obcím se řešení plochy může dotýkat obce 

Těšovice, protože plocha se nachází na hranici správního území a s územím obce Těšovice 
sousedí. V ÚP Těšovice jsou v návaznosti na katastrální hranici vymezeny plochy zemědělské 
(NZ) a plochy garáží (DS), za kterými pokračují dnes již realizované plochy bydlení (BV). 

V ploše OV 16 se předpokládá vznik občanského vybavení, nerušící výroby a služeb, tj. 
nepředpokládá se vliv na okolí. 

Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů. 
 

H. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 
1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Územní plán Sokolov byl vydán Zastupitelstvem města Sokolov dne 25. 9. 2008 
usnesením č. 21/14Z/2008, formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 13. 10. 
2008. Změna č. 1 ÚP byla schválena usnesením č. 4/13ZM/2016 dne 16. 6. 2016 a nabyla 
účinnosti dne 2. 7. 2016. Změna č. 2 ÚP byla schválena usnesením č. 4/10ZM/2020 dne 7. 5. 
2020 a nabyla účinnosti dne 2. 6. 2020. 

Zastupitelstvo města Sokolov schválilo záměr Změny č. 3 ÚP usnesením č. 5/9ZM/2020 
dne 13. 2. 2020. Změna je pořizována zkráceným postupem, Zadání bylo nahrazeno 
usnesením zastupitelstva. Požadavek byl vymezen jako plocha přestavby pro občanské 
vybavení OV 16. 

 

2. ÚPRAVA DOKUMENTACE PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
• Byla doplněna Textová část odůvodnění, kap. K., pořadové číslo lokality záboru č. 218 

– OV 16 na místo č. 109 – BK 5. 
• Bylo v kap. (E.)3.3. upřesněno, že stanovená Pravidla uspořádání území (max. 

zastavěná plocha pozemku, min. plocha zeleně), uvedená v kap. 6.2.7. Textové části 
(Úplného znění ÚP) se na tuto plochu přestavby neaplikují. 

• Byly provedeny opravy textu dle požadavku NOÚP v kap. (A.)2.1.2. v prvé tabulce. 
• Byly doplněny kapitoly psané pořizovatelem. 
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I. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 

NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

Takové plochy nejsou ve Změně č. 3 ÚP vymezeny. 
 

J. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM 

JEJICH VYMEZENÍ 
Takové prvky nejsou ve Změně č. 3 ÚP řešeny. 
 

K. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur) 
Vyhodnocení důsledků územního plánu na zemědělský půdní fond (ZPF) vychází 

z vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu. Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně 
plánovací dokumentace jsou uvedeny v § 3. 

Dále se vyhodnocení řídí vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. ze dne 22. února 2011 o 
stanovení tříd ochrany, která zařazuje jednotlivé pětimístné BPEJ, vyjadřující kvalitativní 
kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.). 

Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je výkres č. B3 Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000, ve kterém je znázorněna navrhovaná plocha, zábor 
ZPF, hranice a kódy zasahujících BPEJ, hranice zastavěného území a hranice dříve 
odsouhlasených záborů ZPF; lesy a ochranné pásmo lesa; druhy pozemků řešeného území 
jsou zobrazeny v podkladové katastrální mapě. 

 
Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Označení 
plochy nebo 
koridoru 

Navržené 
využití 

Výměra 
plochy celkem 
(ha) 

Souhrn výměry 
záboru ZPF 
(ha) I. II. III. IV. V. 

1) 2) 3) 4) 5) 

218 – OV 16 občanské 
vybavení 

1,7669 0,0104    0,0104  x x x x x 

celkem   0,0104    0,0104       

 
1) Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na ZPF   
2) Existence závlah 
3) Existenci odvodnění        
4) Stavby k ochraně pozemku před erozní činností vody 
5) Informace podle ustanovení § 3 odst. 2) písm. g) 
 
Hranice zastavěného území se Změnou č. 3 ÚP nemění. 
 
a) Zdůvodnění navrženého řešení včetně vyhodnocení dodržení zásad plošné 

ochrany zemědělského půdního fondu stanovených v § 4 zákona 
Řešená plocha přestavby pro občanské vybavení 218 – OV 16 se vymezuje na místo 

dříve vymezené plochy přestavby pro bydlení kolektivní 109 – BK 5. Plocha se nachází 
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v zastavěném území, jedná se o stávající dlouhodobě rozestavěnou stavbu bez využití. 
Plocha zasahuje do zemědělského půdního fondu okrajově, a to zbytkovou plochou na 

p.p.č. 1358/7, orná půda, BPEJ 5.47.12, IV. třída. Plocha je zarostlá zelení a není pro 
zemědělství využívána. Odděluje řešenou plochu od přístupové komunikace (převážně na 
sousedním k.ú. Těšovice). 

 
b) Prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu u záboru zemědělské půdy I. a 

II. třídy ochrany nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu podle § 4 
odst. 3 zákona, nejedná-li se o případ podle § 4 odst. 4 zákona 

ZPF I. a II. třídy ochrany není dotčen. 
 

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Vyhodnocení vlivu Změny č. 3 ÚP Sokolov na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(PUPFL) vychází z Vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 
Ve Změně č. 3 ÚP Sokolov nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Řešená plocha OV 16 zasahuje z části do ochranného pásma lesa. Jedná se o plochu 

přestavby (nové využití nedostavěného stavební objektu), zásahu do o.p. lesa tedy není možné 
zabránit. 

 

L. NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY 
Tematika civilní a požární ochrany území je řešena ve stávajícím ÚP a ve Změně č. 1 

ÚP, v Textové části Odůvodnění. Změnou č. 3 ÚP nedochází k úpravě textu řešení civilní a 
požární ochrany území. 

 

M. VÝROK ÚP SOKOLOV S VYZNAČENÍM ZMĚN TEXTOVÉ 

ČÁSTI NAVRHOVANÝCH ZMĚNOU Č. 3 ÚP 
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice v § 58 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zastavěné území 
bylo stanoveno k 1. 5. 2020 1. 11. 2019.  

Průběh hranice je zobrazen ve výkrese č. A1 Základní členění území. 
 
/.../ 
 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
(včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) 

/.../ 

3.3. Plochy přestavby 
3.3.1. Bydlení 

Bydlení kolektivní (BK) 
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BK 5: Nedostavěný areál na pomezí Sokolova a Těšovic, určen k dostavbě a novému 
využití. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu a o.p. 
lesa. 

 
Bydlení individuální (BI) 
 
BI 9: Plocha je určena k přestavbě ze zahrádkové kolonie (Nad Baníkem) na plochy pro 

rodinné domy. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci navrženého veřejného 
prostranství VP 4. Plochu je možno doplnit sítí dalších obslužných komunikací. Umístění 
staveb v ploše je limitováno havarijní zónou Zimního stadionu, o.p. kabelu VN a o.p. lesa. 

BI 10: Plocha je určena k přestavbě ze zahrádkové kolonie (Nad koupalištěm) na plochy 
pro rodinné domy. Přístup bude zajištěn po navržené komunikaci v rámci navrženého 
veřejného prostranství VP 4. Plochu je možno doplnit sítí dalších obslužných komunikací. 
Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. kabelu VN, hranicí plochy pro LBK, o.p. lesa, 
pásmem při správě vodního toku a zaplavovaným územím Q100, Q20 a Q5 Lobezského potoka. 

BI 16: Plocha je určena k přestavbě na rodinný dům. Umístění staveb bude respektovat 
trasu kanalizace. 

 
3.3.2. Občanské vybavení 

Občanské vybavení (OV) 
 
OV 1: Plocha bývalého autobusového nádraží, která je určena k přestavbě pro občanské 

vybavení. Umístění staveb v ploše je limitováno záplavovým územím Q100, Q20 a Q5 Ohře. 
OV 15: Podzemí stavby bude využíváno v souladu s ustanoveními pro plochy OV, 

v nadzemní (povrchové) části stavby bude zachována veřejně přístupná zeleň. 
OV 16: Nedostavěný areál na pomezí Sokolova a Těšovic, určen k dostavbě a novému 

využití. Umístění staveb v ploše je limitováno o.p. VN, bezp. pásmem VTL plynovodu a o.p. 
lesa. 

/.../ 
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
(s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)) 

6.1. Společná ustanovení 
/.../ 
 
B6) Výstavba v poddolovaném území 
Do poddolovaného území zasahují plochy: 
• plochy bydlení BI 2, BI 3, BI 4, BI 6, BI 7, BI 9, BI 10, BI 11, BI 12, BI 13, BI 14, 

BI 15, BI 16, BI 17, BI 18, BI 19, BK 1, BK 5, 
• plochy dopravní infrastruktury DK 1, DK 3, DK 8, DK 9, DP 2, DP 6, DP 7, DP 8, 

DP 9, DP 12, DP 13, DP 14, , DP 15, DP 16, DP 17, DP 18, DP 19, DP 20, DP 21, 
DP 22, DP 23, DP 24, DP 25, DP 26, DP 27, DP 28, DP 29, DP 30, DP 31, DP 32, 
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DP 33, DP 34, DP 35, DP 36, DP 39, DP 40, DP 41, DP 42, DP 43, DP 44, 
• plochy občanského vybavení OH 1, OH 2, OV 1, OV 3, OV 5, OV 6, OV 7, OV 8, 

OV 9, OV 11, OV 12, OV 13, OV 14, OV 15, OV 16, OZ 3, OZ 4, 
• plochy výroby a skladování PV 1, PV 2, PV 3, PV 4, PV 100, PV 101, 
• plochy rekreace RK 1, RK 2, RZ 1, RZ 2, RZ 3, 
• plochy smíšené obytné SO 1, SO 3, SO 4, SO 5, SO 6, SO 9, SO 10, SO 11, SO 12, 

SO 13, SO 18, SO 19, SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 25, SO 26,  
• plochy smíšené výrobní SV 5, SV 6, SV 7, SV 8, SV 9, SV 10, SV 12, SV 13, SV 14, 

SV 15, SV 16, 
• plochy technické infrastruktury TI 1, TI 2, 
• plochy veřejných prostranství VP 4, VP 9, VP 10, VP 11, VP 12, VZ 1, VZ 2, VZ 4 
Výstavba v těchto plochách je možná pouze při respektování požadavků na zakládání 

staveb v poddolovaném území. 
/.../ 
 
 

IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP 
Grafická část odůvodnění Změny č. 3 ÚP Sokolov obsahuje výkresy: 
 
B1. Koordinační výkres       1 :   5 000 
B2. Výkres širších vztahů        1 : 50 000 
B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 :   5 000 
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LEGENDA :

hranice øešeného území

katastrální hranice

Hranice

1 : 5000

B3

B3. Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu

Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu

Ochrana lesa

lesní plochy

ochranné pásmo lesa

stav návrh

Ochrana zemìdìlského pùdního fondu

BPEJ

stav návrh

Zpøístupnìní lesních a zemìdìlských pozemkù

úèelové komunikace a polní cesty

Zábory

zemìdìlský pùdní fond

hranice ploch záborù

platného ÚP Sokolov
hranice odsouhlasených záborù dle 

ke dni 1. 5. 2020
hranice zastavìného území 
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V. POUČENÍ 
 
Poučení: 
 
Proti Změně č. 3 Územního plánu Sokolov vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění). 
 
 
 
 
 
Místostarosta:………….....…………………       Starosta:………………………………. 
 
 
 
 


