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ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOKOLOV 
Návrh Změny územního plánu – Vyhodnocení vlivů Změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
 

 
Podkladem pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu Sokolov je smlouva o dílo č. 

484/2018 na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Sokolov, uzavřená mezi Městem 
Sokolov jako zadavatelem Změny územního plánu a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., 
Praha 8, Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu. Pořizovatelem územního plánu je 
Městský úřad Sokolov. 

Zadání Změny č. 2 Územního plánu bylo projednáno a schváleno 8. 2. 2018 usnesením č. 
5/26ZM/2018 v Zastupitelstvu města Sokolov. Změna č. 2 ÚP je pořizována na základě 
usnesení zastupitelstva města 4/ZM27/2018 ze dne 22. 3. 2018 zkráceným postupem. 

Při projednání Zadání Změny č. 2 územního plánu Sokolov: 
• Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém 

stanovisku zn. 4049/ZZ/17 ze dne 27. 11. 2017 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. 3971/ZZ/17 ze dne 11. 12. 2017 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů 
Změny č. 2 Územního plánu Sokolov na životní prostředí. Zpracování variantního řešení však 
neuplatnil. Dle tohoto stanoviska je nutné se zaměřit zejména na vyhodnocení rozsahu vlivů 
koncepce na imisní situaci v dané lokalitě, ovlivnění hlukové situace, zvláště pak na rozsah 
vlivů koncepce vzhledem k dotčenému území a populaci a opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů, dále pak vyhodnocení vlivů koncepce na 
ekosystémy, rostliny a živočichy, přírodní zdroje, krajinu, vodu a půdu. 

 
Při zpracovávání Vyhodnocení vlivu Změny územního plánu na životní prostředí (SEA) 

je třeba zpracovat také Vyhodnocení vlivů Změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. Tato dokumentace se zpracovává na základě přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti.  

Pod bodem A. této přílohy je zařazeno Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 Územního plánu 
Sokolov na životní prostředí (SEA), které se zpracovává dle přílohy č. 1 stavebního zákona. 
Vyhodnocení vlivu Změny územního plánu na životní prostředí (SEA) je uvedeno 
v samostatné dokumentaci. Vyhodnocení vlivu Změny územního plánu na prvky systému 
Natura 2000 se nezpracovává. 

 

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL 

POŽADAVEK NA TOTO VYHODNOCENÍ 
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního plánu Sokolov na životní prostředí 

(SEA) bylo zpracováno samostatně v říjnu 2018, zpracovatelem je RNDr. Jan Křivanec – 
EKOSLUŽBY; osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 34737/ENV/16 ze dne 17. 6. 2016. 
Vyhodnocení je uvedeno v samostatné dokumentaci. 
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, 
POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA 

TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL 
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního plánu Sokolov na území Natura 2000 

nebylo požadováno a proto ani zpracováno. 
 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 

SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADECH 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (ORP) Sokolov byly 

aktualizovány naposledy v r. 2016 (4. aktualizace). 
 

C.1. Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území 

C.1.1. Horninové prostředí a geologie 

Ve správním území se uplatňují: 
 
Hnědé uhlí 
V území se v současné době uplatňují 3 výhradní ložiska, 2 dobývací prostory a 1 

chráněná ložisková území: 
 

výhradní ložisko dobývací prostor a CHLÚ změna 
3118000 Alberov – Lom Jiří DP 30019 (a CHLÚ) Alberov aktualizován název VL 
3081300 Svatava – Medard  DP 30017 (a CHLÚ) Svatava aktualizován název VL 
3081700 Tisová u Sokolova – 
Silvestr 

CHLÚ 0817000 Tisová I. aktualizován název VL, aktualizován 
rozsah VL 

 
Stavební kámen 
 

výhradní ložisko dobývací prostor způsob těžby změna 
3150700 Vítkov u Sokolova 70914 Vítkov současná povrchová — 

 
ložiska nevyhrazených nerostů způsob těžby změna 
3150701 Vítkov u Sokolova současná povrchová doplněno 
3223000 Staré Sedlo u Sokolova dřívější povrchová doplněno 
3193900 Hrušková – Spálený vrch dosud netěženo — 

 
schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů změna 
9362100 Staré Sedlo u Sokolova doplněno 

 
Tyto územní prvky zasahují do ploch řešených Změnou č. 2 ÚP: 
• do dobývacích prostorů (které je možné zároveň opovažovat za CHLÚ) zasahují plochy 

smíšené obytné SO 19, SO 20, dopravní infrastruktury DP 26, DP 27, výroby a 
skladování PV 3 (část), a smíšené výrobní SV 14, SV 15;  

• do chráněného ložiskového území zasahují plochy: bydlení BI 19, smíšené obytné 
SO 5–rozšíření, SO 18–rozšíření (část), SO 22 (část), SO 23, SO 24, SO 25 (část), 
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dopravní infrastruktury DK 9 (část), DP 21, DP 24, DP 25 (část), DP 32, DP 33, 
DP 34, DP 35, DP 37 (část);  

• do výhradních a nevýhradních ložisek a do prognózních zdrojů nezasahuje žádná 
plocha změny v území. 

 
V roce 1991 byly v rámci útlumového programu uhelného hornictví pro tuto pánev 

vyhlášeny usnesením vlády č. 490/1991 Sb. tzv. územně ekologické limity maximálně 
možného rozsahu lomové těžby, označené též jako závazné linie pro těžbu a zakládání 
výsypek. V rámci nich se nacházejí území, která dosud nebyla dotčena hornickou činností a 
tato zde nesmí být zahájena a realizována. 

Žádná z ploch změn v území navržených Změnou č. 2 ÚP nezasahuje do ploch uvnitř 
závazných linií těžby. 

 
Poddolované území 
 

číslo název k.ú. popis změna 
Sokolov 259 Sokolov 1 
Vítkov 

paliva upraven název PÚ, rozsah 
upřesněn 

Sokolov  
Vítkov  

338 Staré Sedlo u 
Sokolova 1 

Hrušková 

rudy a paliva 

 
263 Vítkov Vítkov nerudy – fluorit  
268 Novina Novina nerudy – fluorit  
5257 Vítkov u Sokolova Vítkov radioaktivní suroviny a jiné  
5256 Hrušková Hrušková nerudy – fluorit  

324 Třídomí – Hrušková Hrušková 
rudy a nerudy – železné rudy, 
polodrahokamy 

 

315 Alberov Sokolov paliva  
332 Královské Poříčí Sokolov paliva  
213 Citice Sokolov paliva  

196 
Bukovany u 
Sokolova 

Sokolov paliva – hnědé uhlí, kaolín 
 

5601 Sokolov 2 Sokolov paliva upraven zákres 

 
Do poddolovaných území zasahují všechny plochy změn řešené Změnou č. 2 ÚP 

s výjimkou ploch SO 20, SV 1–rozšíření a VP 13. 
 
Změna č. 2 ÚP nemá vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP Sokolov 

(2016). 
 

C.1.2. Vodní režim 

Ve správním území se uplatňují: 
• oprávnění při správě toku a vodních toků – v šířce 8 m podél Ohře a 6 m u ostatních 

toků, 
• záplavová území Ohře, Svatavy a Lobezského potoka, 
• zóna zasažení při protržení vodních děl Jesenice, Horka a Skalka, 
• do k.ú. Sokolov zasahuje pásmo II. stupně IIb (dříve ochranné pásmo III. stupně) 

přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. 
 
Do oprávnění při správě vodních toků z ploch řešených Změnou č. 2 ÚP zasahuje pouze 

plocha SV 15.  
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V řešeném území byly vymezeny následující zaplavovaná území: 
• Ohře (Q100, Q20, Q5, aktivní zóny) – stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, 

odbor ŽPaZ ze dne 25. 3. 2008, č.j. 1157/ZZ/08 
• Lobezského potoka (Q100), stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, dne 23. 9. 

2005, č.j. 3326/ZZ/05. 
• Svatavy, stanoveno rozhodnutím OkÚ Sokolov dne 18.12. 2001, č.j. ŽP/1554/01. 
 
Do záplavového území z ploch řešených Změnou č. 2 ÚP zasahují plochy: smíšené 

obytné SO 20, SO 25, dopravní infrastruktury DP 26, DP 30, výroby a skladování PV 3, 
smíšené výrobní SV 14, SV 15. Z nich do aktivní zóny zasahují plochy: smíšené obytné 
SO 25 a výroby a skladování PV 3. 

 
Změna č. 2 ÚP nemá vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP Sokolov 

(2016). 
 

C.1.3. Hygiena životního prostředí 

Změna č. 2 ÚP nemá přímý vliv na klima a radonové riziko.  
ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro výrobu PV 3, PV 4 a plochy smíšené výrobní 

SV 14, SV 15, SV 16, kde by mohly být umístěny provozy způsobující zvýšení znečištění 
ovzduší nebo vznik odpadů, hluku a vibrací v území.  

 
Změna č. 2 ÚP může mít záporný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016): 
• oslabení slabých stránek – nevhodné umístění průmyslových objektů uvnitř sídel 

(plochy PV 3 a PV 4 – v obou případech se však jedná o rozvoj stávajících areálů a je 
směřován od okraje sídla vně), 

• nevyužití příležitostí – vyloučení umisťování výrobních zdrojů s negativním vlivem na 
ŽP (v řešených plochách PV 3 a PV 4 není zcela vyloučeno). 

 
C.1.4. Ochrana přírody a krajiny 

Do řešeného území zasahují přírodní hodnoty: 
• významné krajinné prvky ze zákona – lesy, vodní plocha a toky, nivy, 
• významné krajinné prvky registrované (TTP – výskyt vstavačů, Zámecký park, Husovy 

sady) 
• prvek systému Natura 2000 CZ0410021– EVL Nadlesí, 
• vymezený ÚSES, 
• památné stromy (Dub na Novině, Stříbrný javor v Husových sadech, Lípa u pomníčku 

v Hruškové, Jilm pod Starou Ovčárnou) 
 
Z těchto územních prvků nezasahuje do ploch řešených Změnou č. 2 ÚP žádný.  
Plochy pro ÚSES jsou revidovány s ohledem na požadavky A1 ZÚR KK a na požadavky 

Změny č. 2 ÚP. 
 
Změna č. 2 ÚP má kladný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP Sokolov 

(2016): 
• posilování slabých stránek – nefunkčnost částí ÚSES; úpravou LBK 5 a zrušením 

LBC 8 dojde k lepšímu řešení systému LÚSES a zvýšení funkčnosti. 
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C.1.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Zemědělský půdní fond 
Změnou č. 2 ÚP se vymezuje řada nových zastavitelných ploch. 
Výměra řešených ploch:   33,1451ha z toho: 

Plochy mimo ZPF:   27,1336 ha 
ZPF:     6,0115 ha z toho: 
v zastavěném území:   2,9266 ha 
mimo zastavěné území:  3,0849 ha z toho: 
plochy dříve odsouhlasené  0,0000 ha 
nový zábor ZPF   3,0849 ha 

 
Nad rámec zastavěného území a dříve vymezených zastavitelných ploch byla vymezena 

plocha: 
• 214 – SV 16: Jedná se o smíšenou výrobní plochu. Zastavitelná plocha, vymezená 

v proluce mezi dvěma dříve vymezenými zastavitelnými plochami stejného způsobu využití 
(SV 8, SV 9). Cílem je scelení využití území po zrušení lokálního biocentra LBC 8 (vyřazeno 
pro nadbytečnost). Dosud platné navržené využití pro ÚSES sice nebylo vyhodnoceno (v 
souladu s metodickým pokynem) jako zábor ZPF, de facto se však v této lokalitě 
s nezemědělským využitím již podle současně platného ÚP nepočítá. Plocha je ze všech stran 
obklopena zastavitelnými plochami a lze předpokládat spíše využití pro zeleň. Plocha se dle 
A1 ZÚR KK nachází v nadmístní rozvojové ploše pro ekonomické aktivity č. 4 Průmyslová 
zóna Sokolov – Vítkov. 

 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Ve Změně č. 2 ÚP Sokolov dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, je 

navrhován zábor PUPFL v rozsahu cca 10,52 ha. 
• Plocha SO 20 – smíšené obytné plochy, zastavitelná plocha mimo zastavěné území 

v dříve odsouhlasených zastavitelných plochách. Změna záměru využití 
odsouhlasených ploch. 

• Plocha DP 44 – dopravní infrastruktura – parkoviště v ul. Slavíčkově; zastavitelná 
plocha vymezená na veřejném prostranství, okrajově zasahuje pozemek PUPFL. Jedná 
se o nový zábor. Plocha se nachází v zastavěném území. 

• Plocha PV 3 – průmyslová výroba a skladování – plocha se vymezuje pro rozvoj 
stávající plochy PV – chemičky, a to z menší části také na úkor pozemků PUPFL. 
Jedná se o nový zábor. Plocha se nachází v zastavěném území. 

• Plocha PV 4 – průmyslová výroba a skladování – plocha se vymezuje pro rozvoj 
stávajícího areálu výroby zařazeného do ploch typu PV. Změna záměru využití 
odsouhlasených ploch. 

 
Změna č. 2 ÚP může mít záporný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016): 
• oslabení slabých stránek – rozšiřování zastavěných a zastavitelných ploch na úkor ZPF 

a PUPFL. 
 

C.1.6. Veřejná dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 
V oblasti dopravy se v řešeném území uplatňují plochy, koridory a liniové prvky: 
• silnice D6, II/210, II/181 a řada silnic III. třídy, 
• železniční trať č. 140. 



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území 8

Změnou č. 2 ÚP dochází k menším změnám jinak převážně stabilizované silniční a 
komunikační sítě: 

• část plochy DK 3 pro obchvat silnice II/210  se převádí na plochy stabilizované, 
• plocha DK 9 – vymezena pro řešení lokální dopravní závady na ul. Spartakiádní, 
• plocha VP 13 – vymezena pro realizaci točny v centru sídla Hrušková, 
• plocha VP 8 pro pěší komunikaci se ruší, 
• upřesňuje se dříve navržená cyklostezka. 
 
Změnou č. 2 ÚP dochází ke změnám ploch pro odstavování vozidel: 
• Plochy dříve vymezené jako DP, DG a DO se sdružují do jednoho druhu ploch, 

označených jako Dopravní infrastruktura – parkoviště DP. 
• Ruší se plocha DP 4 po realizaci a mění se na stabilizovanou plochu. 
• Ruší se plocha DP 11 a mění se plochu veřejného prostranství. 
• Zmenšuje se plocha DP 13 po částečné realizaci a mění se na stabilizovanou plochu. 
• Nově se vymezují parkoviště a plochy pro parkovací domy DP 20 až DP 44.  
 
Změna č. 2 ÚP může mít kladný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016): 
• posílení slabých stránek – přetížení komunikací nákladní dopravou + využití příležitosti 

– budování obchvatů: bude sníženo dobudováním přeložky silnice I/210, 
• posílení slabých stránek – deficit parkovacích míst + snížení ohrožení – Nárůst 

individuální automobilové dopravy: Změna ÚP vymezuje větší počet zastavitelných 
ploch v sídle pro snížení deficitu. 

 
C.1.7. Veřejná technická infrastruktura 

Změnou č. 2 ÚP dochází k menším změnám:  
• vymezují se a upravují se koridory pro vedení VVN dle A1 ZÚR KK, 
• ruší se dříve vymezený návrh přeložky vedení VN v ul. Mánesově, 
• upravuje se dřívější vymezení tras teplovodů z Elektrárny Tisová dle A1 ZÚR KK. 
 
Řešené plochy stabilizované i navržené budou napojeny na stávající systém technické 

infrastruktury, na stávající nebo dříve navržená vedení. 
 
Změna č. 2 ÚP nemá vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP Sokolov 

(2016). 
 

C.1.8. Sociodemografické podmínky 

Změnou č. 2 ÚP dochází k menším změnám: 
• rozšiřuje se nabídka ploch pro bydlení o plochy BI 18 a BI 19, a ploch smíšených 

obytných o plochy SO 19, SO 20, SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 25, SO 26, 
v rámci nichž může být umístěno i občanské vybavení, 

• rozšiřuje se nabídka ploch pro odstavování vozidel (veřejná dopravní infrastruktura) 
DP 20 až DP 44. 

 
Změna č. 2 ÚP může mít kladný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016): 
• posílení slabých stránek – vysoká míra nezaměstnanosti: v území jsou vymezovány 

plochy, v nichž bude zvýšena nabídka pracovních příležitostí. 
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C.1.9. Bydlení 

Změnou č. 2 ÚP dochází k menším změnám: 
• rozšiřuje se nabídka ploch pro bydlení o plochy BI 18 a BI 19, a ploch smíšených 

obytných o plochy SO 19, SO 20, SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 25, SO 26. 
 
Změna č. 2 ÚP může mít kladný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016): 
• posílení silných stránek – růst kvality bydlení + posílení slabých stránek – vysoké stáří 

domovního fondu: řešeno návrhem přestavby a regenerace dožilých obytných ploch 
SO 22, SO 23, SO 24, 

• posílení slabých stránek – nedostatek parkovacích ploch na sídlištích – řešeno návrhem 
ploch pro parkování DP 20 až DP 44, 

• využití příležitostí – vymezování vhodných zastavitelných ploch pro bydlení: vymezena 
nová plocha smíšená obytná SO 20 mimo zastavěné území na býv. výsypce pro 
budoucí rozvoj sídla, 

• využití příležitostí – doplňování veřejné infrastruktury do ploch pro bydlení – řešeno 
návrhem ploch pro parkování DP 20 až DP 44. 

 
C.1.10. Rekreace 

Změnou č. 2 ÚP dochází k menším změnám: 
• rozšiřuje se nabídka ploch pro rekreaci v zahrádkách o plochu RZ 3. 
 
Změna č. 2 ÚP může mít kladný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016): 
• posílení silných stránek – existující zahrádkářské osady s chatkami: doplněno o plochu 

RZ 3. 
 

C.1.11. Hospodářské podmínky 

Změnou č. 2 ÚP dochází k menším změnám: 
• rozšiřuje se nabídka ploch pro výrobu a skladování o plochy PV 3 a PV 4, a ploch 

smíšených výrobních o plochy SV 14, SV 15, SV 16. 
 
Změna ÚP může mít kladný vliv na závěry SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP 

Sokolov (2016):  
• posílení silných stránek – nabídka rozvojových ploch pro podnikání: zvýšení rozsahu 

ploch určených pro výrobu a smíšené výrobní plochy, 
• posílení slabých stránek – vysoký podíl nezaměstnaných: snížení nezaměstnanosti, 
• posílení slabých stránek – existence nevyužívaných opuštěných průmyslových areálů + 

využití příležitostí – asanace a využití opuštěných průmyslových areálů: přestavba 
areálu drážního brownfield – plocha SV 14, 

• snížení ohrožení – velká část zaměstnanců a firem závislá na 3 největších 
zaměstnavatelích ve ORP: zvýšení pestrosti nabídky, 

• snížení ohrožení – růst nezaměstnanosti v souvislosti s ukončováním těžby hnědého 
uhlí: nová nabídka pracovních příležitostí. 
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C.2. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného 
rozvoje území (URÚ) 

ÚAP ORP Sokolov uvádí v rámci města Sokolov toto hodnocení: 
 

 Z – enviromentální piliř H – hospodářský pilíř S – sociální pilíř 
 1 2 3 4 5 C 6A 6B 8 9 10 C 6A 6B 7 8 9 C 
Sokolov - - - + + - + + + + + + + - + - +  + 

 
Tendence 2014 – 2016: stejné. 
Pilíř životního prostředí je vyhodnocen negativně, ostatní dva pilíře pozitivně. 
Změna č. 2 ÚP posiluje hospodářský pilíř a sociální pilíř, pilíř životního prostředí 

ponechává dle návrhu platného ÚP. 
 

C.3. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Dle ÚAP ORP Sokolov jsou evidovány na území Sokolova tyto záměry: 
 

kód 
záměru  

popis záměru řešení ve Změně č. 2 ÚP Sokolov 

C70 Arboretum Antonín RBC je Změnou č. 2 ÚP rušeno, plocha je měněna na 
stabilizovanou plochu lesní. 

H71 Výrobní plochy v lokalitě U rybníka a 
Na Dušánkovém – plochy pro rozvoj 
podnikání mezi D. Rychnovem a 
Sokolovem 

Nachází se mimo řešené území na k.ú. Dolní Rychnov. 

J75 Likvidace řadových garáží na Jižním 
lomu 

Není předmětem změny (jedná se o stávající plochu 
přestavby SV 1). 

J76 Asanace cihlových bytových domů 
v ul. Hornická a Heyrovského 

vymezeny jako plochy regenerace a přestavby SO 22, 
SO 23, SO 24 

J77 Asanace cihlových bytových domů 
v ul. Hornická a Heyrovského 

vymezeny jako plochy regenerace a přestavby SO 22, 
SO 23, SO 24 

J78 Asanace cihlových bytových domů 
v ul. Hornická a Heyrovského 

vymezeny jako plochy regenerace a přestavby SO 22, 
SO 23, SO 24 

S71 Areál střediska správy a údržby 
dálnice D6 – výstavba 

Není předmětem změny (jedná se o stávající zastavitelnou 
plochu SV 9). 

 
Dle ÚAP ORP Sokolov jsou evidovány na území Sokolova tyto problémy k řešení 

v ÚPD (problémy řešené ve stávajícím ÚP nejsou komentovány): 
 

kód 
problému  

název problému  podrobnější popis  řešení ve Změně č. 2 ÚP 

OH03  Staré ekologické zátěže  staré haldy z chemičky (Momentive 
Specialty Chemicals, a.s.), odpad 
z chemičky, depo ČD, areál za 
Gesteinigtem, Jižní lom 

Depo ČD – vymezeno jako 
brownfield, plocha přestavby 
na smíšenou výrobní plochy 
SV 14. 
Jižní lom – vymezena plocha 
smíšená obytná SO 20. 

OH72  zástavba v záplavovém území  centrum města Není předmětem změny. 
OH73  vysoký radonový index  území severní část katastrálního 

území Hrušková 
Není předmětem změny. 

SL01  Střety lokálních záměrů  navzájem nefunkční LBC 8 a záměr 
rozšíření plochy SV 8, SV 9. 

LBC 8 zrušen a vymezena 
plocha smíšená výrobní 
SV 16. 
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SL02  Střety lokálních záměrů 
navzájem  

budova automotoklubu a záměr 
vybudování parkoviště 

Není předmětem změny. 

SR01  Střety lokálních záměrů se 
záměry ZÚR  

záměr arboreta Antonín a v ZÚR 
vymezený RBC 1169 Antonín 

Střet již pominul vydáním 
A1 ZÚR KK a zrušením 
RBC. Plocha je Změnou č. 2 
ÚP měněna na 
stabilizovanou plochu lesní. 

ZD03  Problematická křižovatka  u soudu ul. Jednoty a 
K.H.Borovského, u KB ul. B. 
Němcové a Jeronýmova, ul. 
Sokolovská a K.H. Borovského 

Není předmětem změny. 

ZD20  Problematická křižovatka  chybějící přechod pro chodce přes 
frekventovanou komunikaci 
směrem na sídliště Vítězná 

Není předmětem změny. 

ZD41  nevyužívaná železnice  nevyužívané vlečky ve výrobních 
areálech na okraji města 

Není předmětem změny. 

ZH73  nadměrná hluková zátěž 
silniční  

ul. Kraslická Není předmětem změny. 

ZH74  území se zhoršenou kvalitou 
ovzduší  

zápach, producentem je firma 
Momentive Specials, zasahuje 
téměř celé město 

Není předmětem změny. 

ZH75  území se zhoršenou kvalitou 
ovzduší  

zápach, producentem je firma 
Dehonit Falke  

Není předmětem změny. 

ZH76  území se zhoršenou kvalitou 
ovzduší  

prach, producentem je kamenolom 
Vítkov 

Není předmětem změny. 

ZH77  území se zhoršenou kvalitou 
ovzduší  

prach, těžba hnědého uhlí, lom Jiří Není předmětem změny. 

ZH82  nadměrná hluková zátěž  producentem hluku je kovošrot, 
který tím obtěžuje sousední 
zástavbu pro bydlení 

Není předmětem změny. 

ZI72  závady technické 
infrastruktury  

Hrušková, chybí kanalizace i 
dálkový vodovod 

Není předmětem změny. 

ZI74  nedostatky v odkanalizování  chybí v ulici J. K. Tyla Není předmětem změny. 
ZK02  Negativní dominanta v krajině  rozvodna Vítkov ve volné krajině, 

nadzemní parovod, těžební činnost 
– velkolom Jiří, opuštěné garáže na 
Jižním lomu 

Není předmětem změny. 

ZU13  Negativní dominanta v sídle  areál ESO, chátrající objekt 
Českého domu, nevzhledný objekt 
ČD, plocha bývalého autobusového 
nádraží, nadzemní parovod, bytové 
domy v Hornické a Heyrovského 
ul., komín CHZ, rozestavěná 
budova u Těšovic 

bytové domy v Hornické a 
Heyrovského ul. – 
vymezeny jako plochy 
regenerace a přestavby 
SO 22, SO 23, SO 24, 

ZU14  Další urbanistické závady  areály garáží v sídle, ul. 
Sokolovská, "Bohemka", Šenvert  

Není předmětem změny. 

ZU77  narušení historické struktury 
sídla  

panelová zástavba v těsné blízkosti 
historického jádra  

Není předmětem změny. 

 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 

OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK 

NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ 

V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH 
Jiné skutečnosti nebyly zaznamenány. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH 

V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
E.1. Politika územního rozvoje 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (2015), 
vyplývají pro území města Sokolov tyto požadavky: 

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

rozvoje území  
 

úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých 
případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, 
v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup 
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty. 

V řešeném území se uplatňuje více typů krajiny 
vzhledem k přechodovému charakteru místa. 
Schválený ÚP tuto skutečnost respektoval a vymezil 
jednotlivé funkce v území s ohledem na specifičnost 
území – městské území jako území pro umístění 
převažujících rozvojových záměrů; podhorská krajina 
Hruškové a Noviny pro venkovské funkce (využívání 
ZPF, PUPFL, znovuvyužití nevyužitých ploch, 
dostavba proluk stávajících sídel. 
Změna č. 2 ÚP tuto koncepci zachovává, stávající 
hodnoty jsou respektovány. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů. 

Venkovská krajina je stabilizována, netrpí 
nedostatkem lidských zásahů. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí 
dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. 

Volná krajina je Změnou č. 2 ÚP zasažena 
minimálně, primární sektor je stabilizovaný, 
zemědělská půda je respektována, plochy pro ÚSES 
jsou korigovány s ohledem na vydanou A1 ZÚR KK. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí 
míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Územní plán prostorově-sociální segregaci 
nenavrhuje ani nepodporuje. Nové plochy jsou 
rozděleny na více menších ploch tak, aby došlo 
k lepšímu srůstání nové zástavby se starou. 
Odděleným území bude pouze plocha SO 20 na 
Jižním lomu, která je propojena do města pěší lávkou 
přes Ohři. 

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

Zachování komplexnosti pohledu je v tomto případě 
garantováno zvažováním možností území a 
zařaditelnosti jednotlivých záměrů, jejich rozmístění 
v prostoru a způsob využití, při zvážení ochrany 
známých hodnot.  



Změna č. 2 územního plánu Sokolov – Vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území 13

úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a 
následné koordinování prostorových, odvětvových a 
časových hledisek. 

Změna č. 2 ÚP řeší větší počet drobných změn, 
komplexnost řešení prověřil a zajistil původní ÚP a 
jeho základní koncepce, která se nemění. 

(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. 

V platné ÚP jsou navrženy plochy v několika typech 
ploch s rozdílným způsobem využití (plochy výroby, 
smíšené výrobní, občanského vybavení a plochy 
hromadné rekreace); ve všech těchto plochách je 
možno vytvářet nové pracovní příležitosti v místě. 
Změna č. 2 ÚP tuto koncepci doplňuje vymezením 
ploch  PV 3, PV 4, SV 14, SV 15, SV 16. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost.  

V původním ÚP byly navrženy plochy pro bydlení 
jak městského charakteru v Sokolově, tak 
venkovského charakteru v Hruškové. Změna č. 2 ÚP 
tuto koncepci nemění. 

(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. 

Významná část změn řešených Změnou č. 2 ÚP je 
situována v zastavěném území, a to jak ve formě 
zástavby proluk, tak ploch přestavby. Od doby 
vydání ÚP Sokolov ve znění Změny č. 1 ÚP došlo 
k drobným změnám v území. 
Nové rozvojové plochy jsou navrženy Změnou č. 2 
ÚP převážně v zastavěném území. Zároveň se tím 
chrání i nezastavěná krajina. Další rozvoj je navržen 
tak, aby v krajině nevznikaly solitéry zástavby. 

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

Nové záměry jsou umístěny organicky v návaznosti 
na stávající aktivity stejného druhu, převážně 
v zastavěném území. 
Nové plochy těžby se nenavrhují. 
Plochy navržené mimo zastavěné území a dříve 
vymezené zastavitelné plochy zahrnují jedinou 
plochu, obklopenou dříve vymezenými 
zastavitelnými plochami, tj. Změna č. 2 ÚP 
nezasahuje do nezastavěného území. 
Plochy jsou umísťovány tak, aby nedocházelo 
k narušení obytného prostředí sídla ani k zásahu do 
ploch ochrany přírody a krajiny a jejích hodnot, 
včetně ploch pro územní systém ekologické stability. 
Plochy systému Natura 2000 a další plochy ochrany 
přírody byly respektovány. 
Plochy pro ÚSES byly do ÚP zapracovány 
v předchozí etapě, Změnou č. 2 ÚP se upřesňují jak 
s ohledem na požadavky A1 ZÚR KK, tak na místní 
potřeby. 
Krajinný ráz bude i nadále tvořen plochami 
kompaktní zástavby města s převažující funkcí 
obytnou, krajiny zemědělské a krajiny lesů. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Změna č. 2 ÚP neumísťuje nové liniové stavby 
dopravní a technické infrastruktury mimo zastavěné 
území, s výjimkou tras VVN (nebrání migraci) a tras 
teplovodů (podzemní stavby). Volná krajina je co do 
propustnosti stabilizována. Ke srůstání sídel 
nedochází. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi 
před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 

V území se nachází dostatek ploch veřejné zeleně 
v městské zástavbě, třebaže část ploch je měněna ve 
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úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 
specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a 
zachování prostupnosti krajiny. 

prospěch ploch dopravní infrastruktury (parkoviště a 
parkovací domy); zbylé plochy jsou dostatečné pro 
denní rekreaci obyvatel. Krajina navazující na město 
je tvořena převážně zemědělskými plochami, které 
přechází směrem ke Slavkovskému lesu v pastviny a 
lesní porosty, které v širším okolí města umožňují 
dostatek pasivní pobytové rekreace obyvatel. 
Změna č. 2 ÚP stávající koncepci nemění. 

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

Plochy rekreace a liniové prvky – cyklistické trasy a 
stezky byly vymezeny v platném ÚP, Změna č. 2 ÚP 
pouze místně upřesňuje systém cyklistických tras. 
 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to 
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. 

V ÚP je tato infrastruktura řešena. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci mění pouze v návaznosti na 
požadavky A1 ZÚR KK (koridory technické 
infrastruktury pro vedení VVN a pro vedení 
teplovodů). 
 
 

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým 
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo 
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 
Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. 
třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků). 

Systém nadřazených komunikací je řešen v platném 
ÚP, trasa D6 je realizovaná a stabilizovaná, nově se 
stabilizovala také část přeložky sil. II/210. Změna č. 
2 ÚP stávající koncepci dopravní infrastruktury 
nemění. Negativní vlivy dopravy na obytnou 
zástavbu byly postupně v území eliminovány 
realizací dříve navržených obchvatů. Nové plochy 
hygienické ochrany jsou navrhovány v dostatečné 
vzdálenosti od nadřazených dopravních os, v případě 
plochy SO 20 je odstup od ul. Citické tvořen dříve 
vymezenými plochami pro podnikání. 
 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti 
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os.  

Území je dostatečně obslouženo veřejnou 
autobusovou i železniční dopravou. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
 

Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro 
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před 
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
(např. železniční, cyklistickou). 

Rozvoj města navržený Změnou č. 2 ÚP je možno 
obsloužit stávajícím systémem veřejné dopravy. 
Hlavní komunikace města zohledňují potřeby 
průjezdu veřejné autobusové dopravy. Železniční 
doprava je využívána a podporována. 
Nové rozvojové plochy nebudou zatíženy hlukem ze 
stávajících komunikací. 

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

Výrobní zóny jsou v ÚP vymezeny již v platném ÚP, 
umístěny byly převážně mimo obytné zóny, nové 
plochy také v návaznosti na dálnici D6. Změna ÚP 
toto řešení zachovává, pouze doplňuje dílčí změny 
pro rozvoj stávajících areálů PV 3 a PV 4 a územní 
rezervy PV 100 a PV 101. 
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úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
zemědělských areálů. 
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) 
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména 
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.  

Území není ohrožováno sesuvy ani erozemi. 
Záplavové území je vyhlášeno, včetně aktivní zóny. 
Plochy vymezené Změnou č. 2 ÚP nejsou situovány 
do záplavového území, výjimkou jsou pouze plochy 
SO 20 smíšená obytná plocha (okrajově), SO 25 
smíšená obytná plocha (okrajově), DP 26 parkoviště, 
DP 30 parkoviště (okrajově), PV 3 průmyslová 
výroba a skladování (část), SV 14 smíšená výrobní 
plocha (okrajově), SV 15 smíšená výrobní plocha 
(okrajově). 
Plochy pro rozlivy nebyly vymezeny. 

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
 
 

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

Záplavové území je vyhlášeno, včetně aktivní zóny. 
Nové rozvojové plochy nebudou situovány do 
záplavového území, s výjimkou ploch uvedených 
v bodě (25). U těchto ploch se jedná převážně o 
zástavbu proluk v zastavěném území, mimo aktivní 
zónu záplavového území. U plochy SO 20 se 
předpokládá zvýšení ochran plochy výstavbou 
protipovodňových opatření. 
Mimo záplavové území je v platném ÚP vymezeno 
dostatečné množství ploch pro případné přemístění 
stávajících funkcí v záplavovém území. 

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

Problematika byla řešena v předchozí etapě ÚP. 
Změna č. 2 ÚP stávající koncepci nemění. 
 

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

Problematika byla řešena v předchozí etapě ÚP. 
Změna č. 2 ÚP stávající koncepci nemění. 
Město má vyhovující silniční síť a kvalitní obsluhu 
veřejnou dopravou (železniční i autobusovou). 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je 
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností. 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
Stávající veřejná prostranství jsou chráněna, pouze 
jsou některé plochy dosud veřejně přístupné nově 
určeny pro umístění parkovišť a parkovacích domů 
pro zvýšení kapacity pro odstavování vozidel. Nová 
veřejná prostranství jsou Změnou č. 2 ÚP vymezena 
jako plocha VP 13 pro umístění točny na místní 
komunikaci v Hruškové.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých 
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy 
veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu 

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
Veřejná doprava je území města Sokolov dostatečná. 
Hrušková je dobře dostupná osobní individuální 
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úkol vliv Změny č. 2 ÚP Sokolov 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a 
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům 
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a 
užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

dopravou po silnicích III. třídy. 
Síť pěších a cyklistických cest je dostatečná, 
reprezentovaná převážně účelovými komunikacemi. 

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

Problematika je řešena v platném ÚP. Změna č. 2 ÚP 
stávající koncepci nemění. 
Zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod je 
v ÚP řešeno standardně – skupinový vodovod, 
kanalizace a ČOV v městské části území a 
v Hruškové, individuální zásobování a čištění 
v odlehlých částech sídla. 

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

Na území města se nenavrhují plochy pro výrobu el. 
energie z obnovitelných zdrojů mimo stávající malé 
vodní elektrárny. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit 
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské 
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Kvalita bytového fondu ve městě je uspokojivá, 
bytové domy jsou převážně v dobrém stavebním 
stavu. Jako plochy přestavby z důvodů zkvalitnění 
bytového fondu jsou vymezeny plochy SO 22, SO 23 
a SO 24 – přestavba stávajících bloků bytových 
domů po dožití. 

 
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. 
Koridor železniční trati ŽD 3 Cheb–Karlovy Vary–Chomutov–Most–Ústí nad Labem byl 

Aktualizací č. 1 PÚR zrušen (byl realizován). 
 
ke kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 
Řešené území 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 byl 
již do ÚP Sokolov zapracován v minulých etapách. 

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

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(2) Rozvíjení polycentrické sídelní struktury: 
a) podporou rozvojových aktivit a kooperačních vazeb 
velkých měst a ostatních center osídlení: v pásu 
koncentrovaného osídlení mezi Chebem, Kynšperkem nad 
Ohří, Habartovem, Sokolovem, Chodovem, Novou Rolí, 
Karlovými Vary a Ostrovem, 

Sokolov bude rozvíjen dle platného ÚP 
Sokolov, Změna č. 2 ÚP stávající koncepci 
rozvoje respektuje. 

(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, 

ÚP Sokolov předpokládá s ohledem na místní 
podmínky města plný rozvoj v území mezi 
hranicí katastru, lesem Antonín a dálnicí. Toto 
území je již nyní kompaktním zastavěným 
územím, převážně ostatní plochy včetně ploch 
brownfieldů po těžbě a většina územního 
rozvoje se odehrává v rámci tohoto vymezení. 
Změna č. 2 ÚP nenavrhuje rozvoj mimo toto 
území s výjimkou drobných ploch v zastavěném 
území sídla Hrušková. 

(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního 
zázemí, rozvíjení obytné funkce se souběžným rozvíjením 
tomu odpovídající veřejné infrastruktury. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov. 

(5) Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou 
strukturou osídlení a slabou hospodářskou základnou, také 
s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb. 

Netýká se města Sokolov. 

(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. 

Výrobní zóny jsou v ÚP vymezeny již 
v platném ÚP, umístěny byly převážně mimo 
obytné zóny. Změna ÚP toto řešení zachovává, 
pouze doplňuje dílčí změny pro rozvoj 
stávajících areálů PV 3 a PV 4 a územní rezervy 
PV 100 a PV 101. 

(7) Rozvíjení lázeňství a souvisejících aktivit, a to při 
zachování důsledné ochrany přírodních léčivých zdrojů, 
zdrojů minerálních vod, jakož i ostatních vlastností a hodnot 
utvářejících charakter lázeňského území a jeho okolí. 

Netýká se města Sokolov. 

(8) Rozvíjení rekreace a cestovního ruchu a podpora 
přeshraničních vazeb pro využívání rekreační infrastruktury, 
včetně využívání přírodních a kulturně historických hodnot 
příhraničního území jako atraktivit cestovního ruchu, a to při 
respektování jejich nezbytné ochrany. 

Města Sokolov se týká pouze v omezené míře 
(poznávací turistika, cyklistika, vodáctví), 
řešeno v platném ÚP. 

(9) Ochrana a další využívání zdrojů nerostných surovin 
(zejména hnědého uhlí a keramických surovin) s ohledem na 
přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními 
principy udržitelného rozvoje. 

Zdroje nerostných surovin jsou evidovány a 
využívány ve stabilizovaném územním rozsahu. 
Změna č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 

(10) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou 
silniční a železniční síť mezinárodního a republikového 
významu, především kapacitního propojení s rozvojovou 
oblastí republikového významu OB1 Praha. 
 

Netýká se města Sokolov. 
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(11) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení správních a 
sídelních center s krajským městem, sousedními kraji 
(Plzeňským, Středočeským a Ústeckým) a přilehlým územím 
SRN. 

Netýká se města Sokolov. 

(12) Odstranění dopravních závad spojených s nežádoucím 
zpomalováním nadmístní dopravy, zejména v zastavěném 
území. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov řešeno 
návrhem obchvatů města, většina z nich již byla 
realizována (s výjimkou kratšího úseku sil. 
II/210). 

(13) Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované 
hromadné dopravy osob. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. 

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

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění, pouze upřesňuje trasu 
cyklistické stezky CY 2. 

(15) Vytváření územních podmínek pro vymezování sítí 
pěších, cyklistických a lyžařských turistických tras, zejména 
nadregionálního a regionálního významu, včetně související 
podpůrné infrastruktury, při respektování přírodních, 
krajinných, kulturně historických a civilizačních hodnot 
území. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. 

(16) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně 
rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy SRN. 

Ve Změně č. 2 ÚP je doplněn koridor pro trasu 
VVN E12. Ostatní koridory vymezené v A1 
ZÚR KK jsou již v ÚP Sokolov zapracovány. 

(17) Podporování rozvoje systémů odvádění a čištění 
odpadních vod, včetně snižování množství srážkových vod 
odváděných kanalizací a zlepšení podmínek pro jejich 
zasakování, zejména v sídlech na území CHOPAV Krušné 
Hory, Chebská pánev a Slavkovský les a v ostatních 
vodohospodářsky významných územích. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. 

(18) Zlepšování stavu složek životního prostředí, především 
v silně urbanizovaných částech kraje, zejména postupné 
snižování zátěže hlukem a emisemi z dopravy a výrobních 
provozů. 

Není předmětem řešení Změny č. 2 ÚP. 

(19) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně 
historických a civilizačních hodnot nadmístního významu. 

Ochrana hodnot a jejich rozvoj je řešena 
v platném ÚP Sokolov. 

(20) Podporování opatření k ochraně a obnově jakosti vod, 
přirozeného vodního koloběhu v území a schopnosti území 
zadržovat vodu (infiltrace, retence), zejména v oblasti 
Chebské a Sokolovské pánve a v ostatních vodohospodářsky 
významných územích kraje. 

Netýká se města Sokolov. 

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

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna č. 2 
ÚP koncepci ÚP nemění. Protipovodňová 
opatření mohou být umístěna v rámci plochy SO 
20. 

 
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: 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
q) V územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ploch pro 
kapacitní silniční propojení s Metropolitní rozvojovou oblastí OB1 
Praha. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov 
(stávající dálnice D6), Změna č. 2 ÚP 
koncepci ÚP nemění. 

r) V ÚP dotčených obcí upřesnit vymezení rozvojových ploch: 
• Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo; 
• Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov; 

Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo 
vymezena v platném ÚP jako plochy PV 
1 a PV 2. Průmyslová zóna Sokolov – 
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• Průmyslová zóna Sokolov – Silvestr; 
•  Průmyslová zóna Ostrov – jih. 

Vítkov vymezena v platném ÚP jako 
plochy SV 8, SV 9 a Změnou č. 2 ÚP 
doplněny o plochu SV 16. 

s) V ÚP Sokolova a Svatavy upřesnit vymezení rekreační zóny 
nadmístního významu Medard-východ a ploch orientovaných na 
posílení funkce sídelního a obslužného zázemí této zóny. 

Do ÚP Sokolov se tyto záměry 
nepromítají s ohledem na územní 
vymezení. Zázemí jezera Medard je 
vymezeno od jihu železniční tratí a od 
jihovýchodu přeložkou sil. II/210, tyto 
stavby korespondují přibližně s hranicí 
správního území města Sokolov. 

t) V ÚP příslušných obcí vymezovat plochy pro další rozvoj lázeňské 
funkce a navazujících rekreačních a relaxačních aktivit. 

Netýká se města Sokolov. 

u) V ÚP obcí s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat 
plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 

v) Koordinovat záměry rekultivace a revitalizace ploch po povrchové 
těžbě nerostných surovin s urbanistickou koncepcí dotčeného území a 
s požadavky nového formování krajiny. 

Netýká se města Sokolov. Plochy po 
povrchové těžbě nerostných surovin jsou 
již rekultivované nebo zahrnuty do 
území, kde těžba stále probíhá. 

 
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. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
Společné úkoly pro územní plánování: 
d) V územních plánech dotčených obcí 
zajistit při zpřesňování vymezení ploch 
prostorovou koordinaci s ostatními záměry 
na využití území. 

Plochy vymezeny v platném ÚP jako zastavitelné plochy – č. 3 
jako plochy výrobní PV 1 a PV 2 a č. 4 jako plochy smíšené 
výrobní SV 8, SV 9. Změna č. 2 ÚP řešení nemění, pouze: 
• propojuje plochy SV 8 a SV 9 po zrušení nadbytečného LBC 8, 
• v ploše PV 1 a PV 2 zvyšuje % zastavění, 
• nově vymezuje územní rezervu pro plochu výrobní PV 100 a 
PV 101 v rozsahu plochy R21. 

 
ke kap. D.II. Dopravní infrastruktura 
Veškeré navržené stavby vymezené v pův. ZÚR KK byly v A1 ZÚR KK zrušeny. 

Většina těchto staveb již byla realizována, západní obchvat města je ve výstavbě. 
 

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]; 
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c) E11 – rozvodna 400 kV Vítkov [VPS E11]. 
Šířka koridorů E04 a E06 – 200 m. 

Zapracování do ÚP Sokolov: 
Beze změny; koridory E04, E06 a E11 již jsou v platném ÚP vymezeny. 

 
• (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. 

Zapracování do ÚP Sokolov: 
Změnou č. 2 ÚP se vymezuje koridor pro vedení E12 – vedení 2× 110 kV, TR Vítkov 
– TR Jindřichov. Pro koridor je dále vyžadováno: „minimalizace zásahů do lesních 
porostů; minimalizace vlivů na celistvost a předměty ochrany EVL Ramena Ohře.“ – 
tyto požadavky jsou v řešeném území splněny, protože vymezený koridor se nedotýká 
Ohře, a zásah do ploch lesa je minimální. 

 

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 se ve stávajícím ÚP nacházejí v mírně odlišném vedení a byly upraveny 
takto: 
a) T06 Sokolov – Březová je v současném ÚP delší než v A1 ZÚR KK, kde je 
ukončen dříve, než dorazí k průmyslové zóně, kterou má napojit. Trasa shodná se A1 
ZÚR KK je a mírně upřesněna oproti stávajícímu vedení tak, aby nevybočovala 
z koridoru vymezeného v A1 ZÚR KK; na tuto trasu navazuje zbylá část koridoru 
v souladu s dosud platným ÚP, tak, aby byl ukončen v průmyslové zóně PV 1, PV 2. 
b) T07 Sokolov – Dolní Rychnov je v ÚP Sokolov veden odlišně, je zalomen tak, aby 
se vyhnul stávajícím budovám; bohužel v A1 ZÚR KK je veden vzdušnou čarou přes 
stávající průmyslovou zástavbu. V ÚP Dolní Rychnov je vymezen dle A1 ZÚR KK. 
Změnou č. 2 ÚP se tedy mění trasa koridoru na méně vhodnou, avšak v souladu s A1 
ZÚR KK. Pro průchod průmyslovou zónou se doplňuje požadavek podzemního 
provedení vedení. 
 

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. 
Stávající ÚP Sokolov řešil NR-R ÚSES v souladu se ZÚR KK platným do 7/2018. V A1 

ZÚR KK došlo k úpravám některých prvků, které se nyní mění v ÚP Sokolov Změnou č. 2 
ÚP: 

• RBC 1169 Antonín – dochází k výraznému zmenšení a přesunu na západní břeh, 
včetně úpravy navazující trasy probíhajícího NRBK K40 (V),  
• RBK 994 – úprava trasy v k.ú. Čistá u Svatavy – v ÚP Sokolov beze změny. 
 

Dále dochází k úpravě NR-R prvků ÚSES v rámci vymezených koridorů z lokálních 
důvodů: 

• NRBK K40 (N) – odklonění trasy z důvodu požadavku rozvoje stávajícího areálu 
chemičky; odklonění je trasováno uvnitř vymezené šířky koridoru pro NRBK dle A1 
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ZÚR KK 
• NRBK K40 (V) – zúžení trasy o p.p.č. 842/1 k.ú. Sokolov a navazující parcely, 
protože tato parcela má charakter veřejného prostranství včetně úpravy zeleně a 
zpevněných ploch a neplní ani nemůže plnit funkci vodní osy a příbřežní zeleně (zeleň 
osy nivní je vedena po druhém břehu). 
 

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. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(2) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 
území Karlovarského kraje: 
a) Podporovat opatření k ochraně a rozvoji schopností krajiny 
zadržovat vodu (infiltrace, retence). 

Na území města Sokolov se neuplatňuje. 
Retence je podporována stávajícím 
jezerem Michal. 

b) Vytvářet územní podmínky: 
- pro ochranu vodního režimu, vydatnosti a jakosti zdrojů 
povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod; 
- pro minimalizaci zásahů do lesních porostů, zejména na území 
CHKO, přírodních parků a ve vodohospodářsky významných 
územích; 
- pro minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti 
na konkrétních územních podmínkách území; 
- pro ochranu a rozvoj druhové a biotopové rozmanitosti přírodně 
hodnotných ekosystémů. 

Tyto zásady byly zohledněny při řešení 
ÚP Sokolov i při řešení jeho následných 
změn. 

c) Chránit plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro 
akumulaci povrchových vod pro případné budoucí využití 
v podmínkách nepříznivého vývoje klimatu a kapacit vodních zdrojů. 

Na území města Sokolov se neuplatňuje. 

 
Ochrana hodnot je řešena ve stávajícím ÚP, Změna č. 2 ÚP nezasahuje do vymezených 

hodnot. 
 
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. 
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Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(4) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 
území Karlovarského kraje: 
a) Chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově 
chráněných sídel, včetně jejich vnějšího obrazu. 
b) Při umísťování staveb v okolí památkově chráněných území, 
areálů a souborů respektovat „genius loci“ daného místa, v případě 
památkově chráněných území se podmínka vztahuje na tato území. 
c) Chránit vizuální význam místních kulturních a historických 
dominant, zejména sakrálních a ostatních historických staveb 
v pohledovém obrazu sídel a v krajinných scenériích. 
d) Chránit dochované doklady historického utváření krajiny, 
historické těžby, výroby a techniky. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 
Navrhované změny se týkají drobných 
proluk v zastavěném území, většími 
plochami jsou pouze SO 20, PV 3 a PV 
4. Jejich umístění nezakládá nebezpečí 
zásahu do kulturních hodnot území. 

 
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. 
i) Páteřní silniční a železniční síť a navazující soustava silnic II. a III. třídy, resp. 

regionálních železnic. 
k) Civilizační aspekty cílových kvalit vlastních krajin. 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(6) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot 
území Karlovarského kraje: 
a) Stabilizovat a dále rozvíjet města a obce v rámci polycentrické 
sídelní struktury vytvářením územních podmínek pro rozvoj jejich 
obytné, pracovní, obslužné a rekreační funkce. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. Změna 
rozvíjí obytné, pracovní, obslužné i 
rekreační funkce 

b) Zkvalitňovat a dále rozvíjet vybavenost a infrastrukturu 
lázeňských míst. 

Netýká se města Sokolov. 

c) Respektovat při dostavbě v zastavěných nebo výstavbě 
v zastavitelných územích dosavadní charakter okolní zástavby a 
kvalitu prostředí. 

Charakter a struktura zástavby je nově 
regulován v kap. 6.1., bod B4) 

d) Zkvalitňovat a rozvíjet vybavenost rekreačních středisek a 
sportovně rekreačních areálů nadmístního významu, včetně jejich 
napojení na páteřní sítě dopravní a technické infrastruktury. 

Je řešeno v platném ÚP Sokolov, Změna 
č. 2 ÚP koncepci ÚP nemění. 

e) Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci možných ztrát zásob 
nerostných surovin v případě nezbytných zásahů veřejně prospěšných 
staveb do ploch dobývacích prostorů a chráněných ložiskových 
území. 

Zásah do DP a CHLÚ na území města je 
nevyhnutelný, protože pod zastavěné 
území města zasahují stále ještě 2 DP a 1 
CHLÚ, které nebyly dosud zrušeny. 
Jedná se o ochranu ložisek buď již 
s dokončenou těžbou nebo s těžbou, 
které bude dokončena v blízké 
budoucnosti. 
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ke kap. F. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení 

 
Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
(3) Společné požadavky a podmínky pro zachování (ochranu nebo 
posílení) a dosažení (obnovu nebo nové vytvoření) cílových kvalit 
vlastních krajin při koordinaci územně 
plánovací činnosti obcí a v územně plánovací dokumentaci obcí: 
 

Společné požadavky a podmínky pro 
zachování (ochranu nebo posílení) a 
dosažení (obnovu nebo nové vytvoření) 
cílových kvalit vlastních krajin při 
koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a v územně plánovací dokumentaci 
obcí byly z hlediska věcného řešení již 
zohledněny při řešení ÚP Sokolov. 

a) Ve vlastních krajinách respektovat sídelní strukturu a její přirozený 
vývoj a dále stavby, areály a funkce, pro které ZÚR vymezují plochy 
a koridory, přitom minimalizovat jejich případné negativní dopady na 
stanovené cílové kvality. 

Sídelní struktura je respektována. Změna 
č. 2 ÚP se nedotýká řešení krajiny 
s výjimkou úpravy vymezení prvků 
ÚSES v souladu s A1 ZÚR KK. 

b) Zastavitelná území přednostně vymezovat v souladu se současným 
urbanistickým charakterem sídel a sídelní struktury území. 

Zastavitelná území svým charakterem 
navazují na stávající charakter ploch. 

c) Zastavitelné plochy doplňovat prvky krajinné zeleně tak, aby byl 
vytvořen plynulý přechod do krajiny. 
 

Vzhledem ke specifickému uspořádání 
města (vymezení území katastrálními 
hranicemi a plynulým přechodem do 
dalších obcí, hranice lomu, trasa dálnice) 
není tento úkol smysluplný. 

d) Výškovou hladinu zástavby v okrajích sídel přizpůsobovat 
plynulému přechodu siluety sídla do krajiny. 

Vzhledem k stávajícímu výškovému 
uspořádání (panelové věžáky na sídlišti 
v nejvyšším bodě sídla, komíny 
chemičky) nehrozí při výstavbě 
v zastavěném území nebezpečí narušení 
krajinného rázu. 

e) Nezasahovat negativně do historických struktur sídel (např. 
lánových lineárních a lánových radiálních vsí) a historického 
uspořádání částí krajin (plužin). 

Není v ÚP navrhováno, urbanistické 
hodnoty jsou respektovány. 

f) Nenarušovat negativně pohledové scenérie přírodních dominant, 
krajinných horizontů a horských hřbetů a jejich vizuální vztahy. *** 
g) Nenarušovat negativně pohledové scenérie sídel, jejich hodnotné 
stavební dominanty a jejich vizuální vztahy s okolními sídly a 
krajinou. *** 
k) Nevymezovat rozvojové plochy pro stavby a neumísťovat stavby, 
které by svými plošnými, vertikálními nebo prostorovými parametry 
mohly negativně narušit hodnoty krajiny – měřítko krajiny, její cílové 
kvality, přírodní nebo kulturně historické dominanty nebo 
panoramata sídel. 

Za zásah do krajiny je možné považovat 
pouze vymezení smíšené obytné plochy 
SO 22 na Jižním lomu na okraji území, 
které již dříve bylo vymezené jako 
zastavitelné (pro občanské vybavení). 
Vymezení plochy nenaruší žádné 
přírodní hodnoty, s výjimkou zásahu do 
PUPFL. S ohledem na konfiguraci terénu 
(dolík) a výstavbu v zeleni se 
nepředpokládá vliv na vedutu města. 

h) Chránit a respektovat v krajině historicky významné dochované 
projevy těžby a průmyslové činnosti. 

Takové objekty nebyly identifikovány. 

i) Zachovávat, obnovovat a citlivě doplňovat dochovanou síť 
místních cest zajišťující prostupnost krajin pro pěší a nemotorovou 
dopravu. 

Je řešeno v platném ÚP, Změna č. 2 ÚP 
řešení nemění. 

j) Zachovávat a obnovovat prvky a plochy rozptýlené nelesní zeleně 
jakožto prvků prostorového členění krajiny (i se souběžnou funkcí 
prvků ÚSES nebo izolační zeleně). 

Je řešeno v platném ÚP, Změna č. 2 ÚP 
řešení nemění. 

(4) Společné úkoly pro územní plánování: 
a) Územní plány rozpracují v urbanistické koncepci a v koncepci 
uspořádání krajiny: 
• společné požadavky dle článku (3), 
• cílové kvality vlastních krajin, 
• specifické podmínky cílových kvalit vlastních krajin. 
b) Na území obcí, které se nacházejí ve dvou nebo více vlastních 
krajinách, budou přiměřeným způsobem zohledňovány cílové kvality 
a specifické podmínky všech dotčených vlastních krajin. 

ÚP řešení krajiny stanovuje. Změna č. 2 
ÚP řešení krajiny nemění; v případě 
potřeby rozpracování cílové kvality 
vlastních krajin do podrobnějšího řešení 
bude řešeno v další změně ÚP. 
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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 ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
Specifické podmínky pro rozhodování o zachování a dosažení 
cílových kvalit (B.3): 
j) V oblastech probíhající a dokončené obnovy krajiny 
rekultivací po těžbě nerostných surovin doplňovat také sídelní 
funkce a cestní síť s ohledem na limity, funkce a požadavky 
rozvoje okolního území. 

Území po těžbě na území města Sokolov a 
v jeho okolí již je rekultivováno (golfové hřiště 
v Dolní Rychnově, areál Michal v k.ú. Vítkov u 
S.) nebo změny probíhají (rozsáhlé území 
Medard). Funkce jsou stanoveny v ÚP a cestní 
síť je stabilizována (cyklostezky navrženy).  

k) V oblastech probíhající těžby nerostných surovin a přípravy 
obnovy krajiny následnými rekultivacemi: 
• nově modelovat povrch s cílem vytvoření funkčně a 
esteticky kvalitní krajiny, 
• návrhy rekultivací přednostně orientovat na vytvoření 
lesozemědělských a vodních krajin, včetně doplnění sídelních 
funkcí. 

Území, kde ještě rekultivace není stanovena, se 
zde nachází pouze jedno, v okrajové lokalitě 
lomu Jiří (severovýchodně od Šenvertu). 
Rekultivace bude řešena v době dokončování 
těžby, území Sokolova se týká velmi okrajově. 

 
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 – je již zapracováno 
v platném ÚP, 
• E06 Vedení 400 kV, propojení TR Vítkov – TR Přeštice (PK) – je již zapracováno 
v platném ÚP, 
• E11 Rozvodna 400 kV Vítkov – je již zapracována v platném ÚP, 
• E12 Vedení 110 kV, TR Vítkov – TR Jindřichov – doplňuje se Změnou č. 2 ÚP  
• T06 Sokolov – Březová – upřesňuje se vymezení trasy jako průnik koridoru 
vymezeného v nadřazené dokumentaci A1 ZÚR KK a koridoru stávajícího dle ÚP, 
• T07 Sokolov – Dolní Rychnov – mění se vymezení trasy dle A1 ZÚR KK. 
 

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 
 

Požadavky ZÚR KK Splnění ve Změně č. 2 ÚP 
POVODŇOVÁ OCHRANA 
(7) Vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro 
zajištění povodňové ochrany na území obcí – Sokolov.  

Plochy pro protipovodňová opatření (liniové 
prvky) jsou vymezeny v platném ÚP. 

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

Plocha pro arboretum se po zrušení regionálního 
biocentra Změnou č. 2 ÚP mění z ploch 
přírodních na plochy lesní. Cyklostezka je 
vymezena v platném ÚP. 

 
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. 
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Vyhodnocení: Změna č. 2 ÚP Sokolov není v rozporu s A1 ZÚR Karlovarského kraje. 
 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – 
SHRNUTÍ 

F.1. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na zlepšování 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a jejich soulad 

Změna č. 2 ÚP bude mít pozitivní vliv na zlepšování územních podmínek pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad a mírně 
nepříznivý vliv na pilíř životního prostředí. 

 
F.1.1. Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP na pilíř životního prostředí 

Viz samostatná dokumentace SEA. 
 

F.1.2. Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP na pilíř sociální soudržnosti 

Pozitivní vlivy: 
• Rozšíření nabídky ploch pro bydlení v kvalitním obytném prostoru v dosahu centra – 

rozvoj počtu obyvatel, zlepšení demografické struktury, 
• Regenerace ploch bydlení v ul. Heyrovského a Hornická. 
• Rozvoj individuální rekreace – zahrádek. 
• Možnost vzniku občanského vybavení v plochách BI, BK, SO. 
• Zvýšením nabídky pracovních příležitostí, zvýšení koupěschopnosti obyvatel a 

celkovému zlepšení sociálních vztahů v širším území. 
• Dokončení přestavby silniční sítě. 
• Dovybavení území veřejnou dopravní infrastrukturou – plochy pro odstavování vozidel.  
• Rozvoj zásobování energiemi (el. energie, teplo). 
 
Negativní vlivy: 
• Možnost narušení obytného prostředí výstavbou v plochách PV 3, PV 4, SV 14, SV 15, 

SV 16 – riziko zvýšení zátěže území rušivými vlivy (hluk, prach, vibrace) a obslužnou 
dopravou. 

• Zvýšení dopravní zátěže stávajících komunikací, prostorová bariéra pro prostupnost 
sídla. 

 
F.1.3. Vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP na pilíř hospodářský 

Pozitivní vlivy: 
• Nabídka pracovních míst, snížení nezaměstnanosti – realizace ploch PV 3, PV 4, SV 

14, SV 15, SV 16. 
 
Negativní vlivy: 
• Nebyly zaznamenány. 
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F.2. Celkové zhodnocení ploch hodnocených negativně v dokumentaci 
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) 

Dokumentace SEA uvádí v kap. 6 toto zhodnocení Návrhu Změny č. 2 ÚP: 
 
Standardní návrhové plochy 
Všechny dále neuvedené plochy změn. 
 

Potenciálně problémové návrhové plochy 
Nové zastavitelné plochy DP, SV 14, SV 15. Návrhy jsou v rozsahu dle návrhu změny 

územního plánu akceptovatelné. 
 

Problémové návrhové plochy 
 
SO 20 
Plocha je v SEA hodnocena:  
„Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu a území a významné krajinné prvky, silně 

negativně vlivy na krajinný ráz. Negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší, biotopy, rostlinné a 
živočišné druhy a ekologickou stabilitu.“ 

Jedná se o zábor lesa nad 5 ha. 
Návrh SEA: Vypuštění plochy ze změny územního plánu; změny v území jsou 

akceptovatelné pouze v takovém rozsahu, aby byla zachována podstatná část lesního porostu 
 
Komplexní zhodnocení VVURÚ: 
Popis záměru: 

Základním problémem rozvoje města je jeho prostorové omezení. Sokolov je obec 
s rozšířenou působností a město velikosti, významu a dle býv. správního uspořádání okresní, 
také se jedná o město, které se nachází v rozvojové ose. Takové sídlo vyžaduje vymezení 
dostatečného rozsahu ploch pro rozvoj všech funkčních složek, tedy i složky obytné. 
Prostorové místění města však neumožňuje plošný rozvoj – od západu, severu a východu je 
omezeno hranicí správního území a od jihovýchodu trasou dálnice, za kterou již umísťování 
ploch pro bydlení nemá smysl. (Rozvoj mimo sídlo Sokolov byl v platném ÚP vymezen také 
v návaznosti na sídlo Hrušková, avšak pro větší vzdálenost není toto sídlo natolik atraktivní, 
jak se předpokládalo.) 

Proto se v rámci prostorových rezerv k.ú. Sokolov (severně a západně od dálnice) 
dlouhodobě hledají možnosti rozvoje. 

 
Z dlouhodobého hlediska se řeší tematika záměru společnosti BMW regionálního 

významu na plochách Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. v rozsahu obcí Lomnice, 
Dolní Nivy a Vintířov (mimo řešené území Změny č. 2 ÚP). Plocha je o rozloze cca 850 ha, 
jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic v rámci restrukturalizace území Sokolovska 
postiženého těžební činností.  

Náplní plochy je vývojové a výzkumné centrum automobilového průmyslu – zkušební 
dráhy a související zázemí pro vývoj a výzkum vozidel včetně automatizovaných jízdních 
systémů na Podkrušnohorské výsypce.  

Plocha se nachází v místech probíhajících sanací a rekultivací ploch po těžební činnosti 
(lesnická, zemědělská a hydrická rekultivace). 

Pro účely bydlení pro pracovníky záměru (předpokládá se, že zde bude zaměstnáno 
přibližně 800 lidí) se hledají plochy pro bydlení, a to jak v blízkosti záměru, tak v blízkosti 
Sokolova jako centra základní i vyšší vybavenosti. 
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Jednou z posledních lokalit na území města Sokolova je tzv. Jižní lom, kde byly 
v minulosti vymezeny zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sport v zeleni (plocha OZ 
1). Východní část tohoto záměru již byla zrealizována až po přeložku silnice II/210, západní 
část dosud zrealizována není mimo pás zeleně podél silnice. Změnou č. 2 ÚP se prověřuje 
záměna dříve vymezené zastavitelné plochy pro občanské vybavení pro sport v zeleni za 
smíšené obytné plochy. 

 
Přínosy plochy:  
• plocha zázemí pro výše citovaný areál BMW, 
• rozvoj města formou ucelené smíšené obytné plochy doplněné vybaveností, v krátké 

docházkové vzdálenosti do centra města (300 m od okraje ploch na přilehlý okraj 
Starého náměstí), s příhodným obytným prostředím a možnou dobrou dopravní 
obsluhou bez další zátěže dopravy ve městě (sousedství ul. Citické). 

 
Protiargumenty proti negativnímu hodnocení SEA: 
• Nejedná se o výstavbu ve volné krajině (jak je uvedeno v textu vyhodnocení SEA), ale 

o plochu navazující na zastavěná území a na dříve vymezené zastavitelné plochy 
města (SV 1, SV 2 pro smíšené výrobní plochy). 

• Jedná se sice o návrh záboru PUPFL, ale tento zábor již byl v minulosti odsouhlasen 
jako zastavitelná plocha pro jinou funkci, jednalo by se pouze o změnu zamýšleného 
využití. 

• Část území není porostlá vzrostlou zelení, ale jedná se veřejné prostranství 
s nezpevněným povrchem (veřejná zeleň, cesty, herní prvky). 

• Vliv úbytku vzrostlé zeleně na Jižním lomu na klima je v kontextu širšího území, tj. 
přilehlého lesa Antonín a nově realizovaného jezera Medard zanedbatelný (plocha 
SO 20 – 8,2 ha, les Antonín – 141,4 ha; jezero Medard – vodní plocha cca 500 ha). 

• Porosty v dané lokalitě mají charakter náletové zeleně na bývalé výsypce.  
• Zásah do krajinného rázu nebude významný, protože se jedná o nízko položenou 

lokalitu, krytou ze všech stran zelení a terénem. Zásah do krajinného rázu lze 
eliminovat např. vymezením ploch veřejné zeleně na okrajích zastavitelné plochy 
směrem k silnici ul. Citické. 

• Zhodnocení SEA s požadavkem úplného vypuštění je nepřiměřené. Plocha nad 5 ha 
není automaticky plochou, kterou nelze v ÚP vymezit, pouze dle přílohy zákona č. 
100/2001 Sb. v platném znění podléhá posouzení SEA. Předmětem posouzení by 
nemělo být plošné odmítnutí bez zvážení možnosti např. zmenšení. Posouzení přínosů 
a ztrát a její následná akceptace, úprava nebo případné plné zamítnutí náleží 
příslušným dotčeným orgánům a reprezentaci města. 

• Pokud je důvodem pro naprosté odmítnutí plochy SO 20 pouze nepřiměřeně velký 
zásah do PUPFL, neplyne z toho, jak velký zásah do PUPFL by byl přiměřený, aniž 
bylo navíc přihlédnuto k jeho již dřívějšímu odsouhlasení. Je-li zábor PUPFL nad 5 ha 
přílišným zásahem do území, je možné např. plochu SO 20 zmenšit pod rozsah 5 ha a 
ve zbylé části vymezit veřejnou zeleň (směrem k obchvatu sil. II/210 a v ploše 
záplavového území). 

 
Celkové zhodnocení, návrh řešení:  
Rozdělení plochy na vlastní plochu smíšenou obytnou v rozsahu pod 5 ha, ponechání 

ploch OZ směrem k obchvatu sil. II/210 a v ploše záplavového území jako veřejné a ochranné 
zeleně. 
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PV 3 
Plocha je v SEA hodnocena:  
„Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší a klima a ekologickou stabilitu, sině 

negativně vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vodu, biotopy, rostlinné a živočišné druhy, 
významné krajinné prvky a vlivy širšího dosahu. Negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu a území a 
krajinný ráz. Vlivy jsou dány charakterem plochy – chemická výroba – a výběrem plochy s likvidací 
podstatné části izolovaného lesního porostu.“ 

Návrh SEA: Zmenšit plochu o lesní pozemek p. č. 1184/1 s výjimkou východního 
úzkého cípu. 

 
Komplexní zhodnocení VVURÚ: 
Popis záměru: 

Jedná se o plochu výroby a skladování – průmyslové výroby, určené pro rozvoj 
stávajícího areálu chemičky Synthomer a.s. Jedná se o nejvýznamnější výrobní areál města co 
do plošného rozsahu i dopadu na charakter a ekonomiku města. V neposlední řadě se jedná o 
civilizační hodnotu celorepublikového významu. 

Žadatel vymezil v žádosti potřebnou plochu pro rozvoj v rozsahu st.p.č. 1210/239, 
1210/238, 1210/241, p.p.č. 1180/2, 1178/1, 1178/4, 1178/2, 1178/3, 1180/1, 1181, 1179, 
1189, 1184/2, 1184/3, 1210/242, 1184/1, 1206/1 k.ú. Sokolov v rozsahu cca 11,04 ha. 

Část plochy již je v současném ÚP vymezena pro výrobu a skladování a je proto z 
hlediska změny ÚP bezpředmětná; zbývající část představuje rozsah cca 9,41 ha. 

Tato plocha byla nejprve zmenšena Radou města z důvodu zachování alespoň části 
lesních porostů, a to tak, že byla vyloučena západní část p.p.č. 1184/1, výsledný rozsah po 
zásahu Města byl 6,98 ha. V tomto rozsahu bylo předáno zpracovateli změny ÚP. 

Následně zpracovatel změny ÚP z důvodu zajištění průchodu NRBK územím (na 
západní a severní straně) plochu opětovně zmenšil na 4,96 ha, což je cca 52 % reálného 
rozsahu žádosti na změnu. 

Zpracovatel SEA však požaduje další zmenšení, a to s vyloučením převážné části p.p.č. 
1184/1, na 3,87 ha, což je cca 41 % reálného rozsahu žádosti na změnu. 

Deklarované rozvojové potřeby areálu nelze zamítnou bez zvážení všech souvislostí. 
Zároveň není možné deklarovanou potřebnost prověřovat na úrovni územního plánu, protože 
se jedná a o oblast ekonomickou související se specifickou výrobou, kterou v důsledku může 
posoudit pouze sám investor. 

Zároveň je třeba uvést, že rozvoj areálu není myslitelný v jiné lokalitě než v lokalitě 
navazující na stávající areál. Stávající areál je prostorově citelně omezený, a to od jihu 
zástavbou města a od severu a východu řekou Ohří. Požadavek na rozvoj severozápadním 
směrem byl Změnou č. 2 ÚP vyhodnocen jako logický a v podstatě jediný možný. 

 
Přínosy plochy:  
• rozvoj hospodářské funkce významného stávajícího výrobního areálu. 
 
Protiargumenty proti negativnímu hodnocení SEA:  
• Zda je zmenšení, navrhované zpracovatelem SEA, akceptovatelné pro umístění 

požadovaného rozvoje, nelze na úrovni ÚPD posoudit. Uvedený pozemek PUPFL je 
však součástí pozemků v majetku žadatele a požadavek na rozvoj jím uplatněný je co 
do územního vymezení legitimní a rozumný. 

• Zásah do PUPFL (1,2 ha) zahrnuje pouze takový úsek p.p.č. 1184/1, aby byla 
zachována možnost vedení NRBK po zbývající části porostu. 

 
Celkové zhodnocení, návrh řešení:  
Prověření skutečného rozsahu potřeb rozvoje stávajícího areálu na straně investora, 
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v případě nezbytné potřeby celého rozsahu plochy vymezené v Návrhu Změny č. 2 ÚP zásah 
do ploch PUPFL vyhodnotit jako nezbytný.  

 
PV 4  
Plocha je v SEA hodnocena:  
„Silně negativně jsou hodnoceny vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, vodu a 

širší vlivy. Vlivy jsou způsobeny výrobním charakterem plochy a v rámci hodnocení SEA se 
vzhledem k poloze a velikosti plochy pokládají za akceptovatelné.“ 

 
Komplexní zhodnocení VVURÚ: 
Popis záměru: 

Jedná se o plochu výroby a skladování – průmyslové výroby, určené pro rozvoj 
stávajícího areálu RANAGRIS a.s. Rozvoj areálu není myslitelný v jiné lokalitě než v lokalitě 
navazující na stávající areál. 

Jedná se sice o návrh záboru PUPFL, ale tento zábor již byl v minulosti odsouhlasen jako 
zastavitelná plocha pro jinou funkci, jednalo by se pouze o změnu zamýšleného využití. 

 
Přínosy plochy:  
• rozvoj hospodářské funkce stávajícího výrobního areálu. 
 
SV 16  
Plocha je v SEA hodnocena:  
„Velmi silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ÚSES, negativně silně vlivy na ekologickou 

stabilitu, negativně vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, vodu, půdu a území a širší 
vlivy. 

Základním problémem plochy je likvidace lokálního biocentra č. 8 a snížení ekologické stability 
území.“ 

Návrh SEA: Navrhuje se zachovat biocentrum č. 8 v původním vymezení, tj. nevymezení 
plochy SV 16. 

 
Komplexní zhodnocení VVURÚ: 
Popis záměru: 

Plocha smíšená výrobní SV 16 je vymezena v proluce mezi dvěma dříve vymezenými 
plochami smíšenými výrobními SV 8 a SV 9. Vymezením plochy SV 16 dojde ke scelení 
plochy pro smíšené výrobní funkce pro logičtější umístění záměrů. 

Plocha je dále v rámci dokumentace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve 
znění Aktualizace č. 1 (dále také A1 ZÚR KK) vymezena jako nadmístní plocha pro 
ekonomické aktivity č. (4) Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov. Vymezením plochy SV 16 se 
územní plán uvádí do souladu s A1 ZÚR KK. 

Předmětem změny je vymezení plochy smíšené výrobní na místo plochy přírodní, která 
dosud představovala lokální biocentrum LBC 8. Biocentrum se ruší nejen z důvodu kolize 
s nadmístní plochou pro ekonomické aktivity, ale také z důvodu potřeby zajištění návaznosti 
prvků ÚSES mezi obcemi. Zrušení slepé větve ÚSES, která končí v lokálním biocentru LBC 
8, je smysluplné, protože její pokračování jižním směrem na území města Sokolov není 
možné z důvodu přehrazení trasy dálnicí D8 bez jakéhokoli průchodu (alespoň charakteru 
propustku). Zároveň se zajišťuje návaznost ploch pro ÚSES mezi sousedními obcemi 
nasměrováním slepé větve LBK do k.ú. Dolní Rychnov, kde se propojí s již dříve vymezeným 
LBK, které bylo dosud v nenávaznosti na LBK 5 na území města Sokolov. Toto LBK na 
území Dolního Rychnova je směřováno k propustku (cca 300 m západněji než je nyní LBC 8) 
a po průchodu pod dálnicí je navázáno na RBK 20113. Vzdálenost lokálních biocenter na 
tomto LBK je nyní cca 1490 m, přičemž maximální délka dle metodiky je 2000 m, tedy do 
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tohoto LBK není nezbytné pro dodržení limitních parametrů další LBC vložit. LBC 8 může 
být proto ze systému vypuštěno. V opačném případě by muselo být vymezeno nové LBC na 
k.ú. Dolní Rychnov (mimo řešené území Změny č. 2 ÚP Sokolov), a to zřejmě na porostech 
mezi golfovým hřištěm a dálnicí. Tento zásah však nepřísluší ÚP Sokolov. 

 
Protiargumenty proti negativnímu hodnocení SEA:  
• Veřejné zájmy neplynou pouze ze zákonů v oblasti ochrany ŽP, ale také ze samotného 

stavebního zákona a z tematických okruhů, které stavební zákon chrání a prosazuje (§ 18 odst. 
3 stavebního zákona, v platném znění). Vymezení nadmístních ploch v A1 ZÚR KK je 
vyjádřením nadmístních veřejných zájmů. Na krajské úrovni bylo stanoveno, že na ploše č. 4 
má veřejný zájem hospodářský přednost před jinými veřejnými zájmy. A1 ZÚR KK je 
závazný pro všechny subjekty v území stejnou měrou, zpracovatel vyhodnocení SEA tedy 
sice může poukazovat na veřejný zájem zachování biocentra, na úrovni krajské však již bylo 
prokázáno, že v dané lokalitě převažuje veřejný zájem jiného druhu.  

• Zároveň je třeba zdůraznit, že ZÚR KK jakož i A1 ZÚR KK prošly samostatným 
posuzováním SEA a plocha pro výrobu č. 4 (zahrnující plochy SV 8, SV 9 a SV 16 dle ÚP 
Sokolov) v něm byla posouzena a odsouhlasena. Posuzování plochy SV 16 ve Změně č. 2 ÚP 
Sokolov je tedy nadbytečné a porušuje princip zamezení dvojího posuzování. 

• Snaha o zvyšování ekologické stability území uvnitř plochy určené pro posílení 
hospodářského pilíře na úrovni krajské není opodstatněná. 

• Předmětem posouzení SEA není posuzování koncepce ÚSES, ale posouzení vlivů na 
fyzické složky území (viz příloha č. 1 stavebního zákona, bod 6.): „hodnotí se vlivy na 
obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, 
vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 
archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení“, 
tedy v tomto případě předpokládaných vlivů plochy SV 16 na uvedené složky.  

• Plochy pro ÚSES jsou procesy územního plánování vymezovány (jejich právní status 
vzniká vymezením v ÚPD) a proto jimi mohou být i měněny při zachování požadovaných 
parametrů a funkčnosti. Míjí se se smyslem územního plánování, aby bylo požadováno 
respektování jednou vymezeného biocentra „na věky“, bez nároku na možné přehodnocení, 
zvláště pokud byla vyhodnocena potřebnost úpravy systému ÚSES (viz dále). 

• Jak je uvedeno výše, navržená změna je potřebná i z důvodu zajištění návaznosti prvků 
ÚSES mezi obcemi, a to tak, že výsledný systém prochází – až na krátký úsek vedený v k.ú. 
Vítkov východně od komunikace z důvodu míjení zázemí golfového hřiště – skoro celý po 
území obce Dolní Rychnov. Pokud v tomto systému v současné doby chybí vložené lokální 
biocentrum, chybělo tam i při vydání ÚP Dolní Rychnov a tato hypotetická vada by měla být 
řešena změnou ÚP Dolní Rychnov, což zpracovatel Změny č. 2 ÚP Sokolov nemůže ovlivnit. 
Nicméně z hlediska prostorových parametrů jsou dosavadní vzdálenosti biocenter v k.ú.  
Dolní Rychnov vyhovující. 

• Zpracovatel Změny č. 2 ÚP Sokolov a VVURÚ vychází z předpokladu, že ke zrušení 
zbytku původně duplicitní větve lokálního ÚSES, která byla paralelně vedena ve dvou 
souběžných územních plánech (ÚP Sokolov a ÚP Dolní Rychnov) a následně byla část větve 
vedoucí na území města Sokolov zrušena Změnou č. 1 ÚP Sokolov (z podnětu příslušného 
dotčeného orgánu), není zpracovatel ÚSES zapotřebí. Toto posouzení však samozřejmě může 
dojít přehodnocení. Pokud pořizovatel, dotčený orgán nebo nadřízený orgán poukáže při 
projednání na právní či věcnou nezbytnost prověření této úpravy autorizovaným projektantem 
ÚSES, může tak být provedeno v další etapě pořizování. 

 
Celkové zhodnocení, návrh řešení:  
Ponechání vymezení plochy SV 16 v rozsahu Návrhu Změny č. 2 ÚP Sokolov. 


