
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ č.3
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

Pořizovatel: Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

za období 2017 – 2022

určený člen zastupitelstva: starosta obce František Pešek

Zpráva o uplatňování je zpracována v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ust. § 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
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Úvod

Obec Šabina se nachází v karlovarském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Sokolov, výměra jejího území je 507 hektarů. K 1.1.2022 bylo v obci evidováno celkem 345 obyvatel.

Územní plán Šabina (dále také „ÚP“) byl pořízen dle postupu ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). 

ÚP Šabina byl vydán Zastupitelstvem obce Šabina dne 10.02.2009 usnesením č. 2, formou opatření 
obecné povahy a nabyl účinnosti dne 27.02.2009.

Změna č. 1 Územního plán Šabina byla vydána Zastupitelstvem obce Šabina dne 28.11.2016 
usnesením č. 47/2016, formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 20.12.2016.

Změna č. 2 Územního plán Šabina byla vydána Zastupitelstvem obce Šabina dne 13.04.2022 
usnesením č. 10/2022, formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 10.05.2022.

Po vydání změny č. 2 Územního plánu Šabina bylo vyhotoveno úplné znění zahrnující změny č. 1 a 2.

Zpráva o uplatňování za období 2009 – 2013 byla schválena byla dne 25.02.2013 usnesením č. 146.

Zpráva o uplatňování za období 2013 – 2016 byla schválena dne 13.02.2017 usnesením č. 5/2017.

Zpracování zprávy o uplatňování ÚP (dále jen „Zpráva“) vyplývá z ustanovení § 55 stavebního 
zákona, kde je uvedeno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání 
územního plánu a poté nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém 
období. Obsahové náležitosti Zprávy jsou dány ustanovením § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“). 

Pořizovatel před zahájením prací na návrhu Zprávy za spolupráce obce Šabina vzal v úvahu nové 
souvislosti v území, zejména stavební řízení a vycházel také z vlastního průzkumu. 

Výsledný návrh byl zpracován v souladu s výše uvedenými právními předpisy, prověřen byl soulad 
s Aktualizací č. 1,2,3, 4 a 5 Politiky územního rozvoje ČR a soulad s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace 
č. 1 (dále také „A-ZÚR KK“). Zapracovány byly také nové skutečnosti z aktualizovaných Územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Sokolov (dále také „ÚAP“) týkající se daného 
území, s návazností na širší vztahy.

a) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Šabina včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě, kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.

Platný ÚP Šabina po změně č. 1 a 2 vymezuje celkem 177 ha zastavitelných ploch s rozdílným 
způsobem využití. Z toho 10,39 ha plochy bydlení; 5,45 ha plochy smíšené obytné venkovské; 
1,2 ha plochy občanského vybavení komerční; 2,85 ha plochy výroby; 0,006 ha plochy technické 
infrastruktury; 0,132 ha plochy veřejných prostranství; 157 ha plochy dopravní infrastruktury pro 
rychlostní silnici R6. (viz Tab.č.1)
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Od vydání Územního plánu Šabina došlo k částečnému využití rozvojových ploch vymezených 
Územním plánem Šabina, konkrétně se jedná o plochy dopravní infrastruktury 157 ha je 
kompletně využita pro rychlostní silnici R6, bez záboru ZPF. Dále podle údajů, které má 
pořizovatel k dispozici, bylo k 30.5.2022 využito 30% ploch bydlení vesnického BV; 46% ploch 
smíšených venkovských SV; plocha technické infrastruktury kompletně využita; 66% ploch 
veřejných prostranství PVk; 2% ploch výroby V1.

Plochu B2, je dle pořizovateli známých informací (závazných stanovisek ÚÚP, rozhodnutích 
a územních souhlasů) brát jako zcela využitou. Plochy B3, B4 jsou využívány jako zahrady k RD, 
doporučení pořizovatele, pro to tyto plochy stabilizovat. Plocha B5 je vydáno závazné stanovisko 
ÚÚP k výstavbě RD. Plocha B6 je využívaná jako pastvina pro koně, včetně zázemí pro ně.

Plochu S2 navrhuje pořizovatel, dle terénního šetření, do zastavěného území jako stabilizovanou 
plochu, jedná se o 1 majitele s RD, kde je v plánu ještě jeden RD. Plochy S3 a S4 jsou využívány 
jako zahrady.

Změna č. 1 a 2 ÚP Šabina, která v souladu se zákonem aktualizovala zastavěné území, rozvojové 
plochy, které byly již zastavěny, překlopila do ploch stabilizovaných a vymezila nové rozvojové 
plochy. Další stavby v tomto období byly pouze doplňkové ke stavbám hlavním, nebo byly 
realizovány ve stabilizovaných plochách.

Tabulka 1
Zábor ploch 
Šabina       

Funkční využití

Výměra 
navrhov. (ha) 

ÚP Změna č.1 Změna č.2 celkem ha
využito celkem ha 

(průzkumem)
využito v 

%
BV (B2-B12) 8,56 0,85 0,9764 10,3864 2,9823 30,00%

doprava DO-1 a DO-
2 157,034   157,034 157,034 100%

SV 5,45  0 5,45 2,4985 45,84%
TO (TO1) 0,006   0,006 0,006 100%

PVk 0,0447 0,0526 0,0347 0,132 0,0447 66%
V1 / V2 1,8079  1,04 2,8479 0,0464 2%

OK1 1,2   1,2 0 0%

Vzhledem k velikosti vymezených, zastavitelných ploch a k celkem stabilnímu počtu obyvatel, 
kdy dle českého statistického úřadu se vývoj počtu obyvatel od roku 2014 – 2020 téměř nemění, 
nevyplývá potřeba vymezování nových zastavitelných ploch.

Při naplňování ÚP Šabina nebyly od doby jeho vydání zjištěny negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území a územní rozvoj obce Šabina neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty 
území.

b) Problémy k řešení v Územním plánu Šabina vyplývající z územně analytických podkladů.

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov (dále jen „ÚAP“) byly 
zpracovány 30.10.2008 a poslední úplná  5. aktualizace byla pořízena k 31.12.2020. 
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Z ÚAP vyplývají k řešení následující problémy ve správním obvodu obce Šabina:

• OH80 - zástavba v záplavovém území kolem řeky Ohře
• OH86 – zástavba v záplavovém území, v záplavovém území je cca 10 RD
• ZD56 – omezující průjezd významné silnice obcí; komunikace vede středem obce, problém 

s rychlostí ve směru od Kynšperka n/O
• ZI99 – závady technické infrastruktury; Černý Mlýn – plynovod
• ZU32 – nedostatek občanské vybavenosti; chybí infrastruktura, zejména obchod

Problémy vyplývající z ÚAP a týkající se správního území obce Šabina nejsou buď územním plánem 
řešitelné (jedná se o stávající limity v území), nebo již platná územně plánovací dokumentace obce 
umožňuje jejich řešení.

• chybné převzetí dat k nadzemním vedení 220kV včetně jeho ochranného pásma, které 
prochází správním území obce Šabina

Zapracování dat chybného vedení, bude řešené následující změnou územního plánu obce Šabina.

c) Vyhodnocení souladu Územního plánu Šabina s Politikou územního rozvoje ČR a územně 
plánovací dokumentací vydanou Karlovarským krajem.

Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena vládou 
České republiky dne 15.04.2015 usnesením vlády č. 276 a nabyla účinnosti dne 17.4.2015.

Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 2 a 3, která byla schválena vládou 
České republiky dne 02.09.2019 usnesením vlády č. 629, 630 a nabyla účinnosti dne 01.10.2019.

Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 4, která byla schválena vládou 
České Republiky dne 12.7.2021 usnesením vlády č. 618 a nabyla účinnosti dne 01.09.2021.

Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 5, která byla schválena vládou 
České Republiky dne 17.8.2020 usnesením vlády č. 833 a nabyla účinnosti dne 11.9.2020.

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 pro správní 
území obce Šabina vyplývá, stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Správní území obce se nachází v rozvojové ose OS7: Rozvojová osa 
OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice ČR/Německo (-Bayreuth) je území 
ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením, západní část je ovlivněna rychlostní silnicí R6, 
navazuje na rozvojovou osu v zahraničí. Správní území se nachází  nově po aktualizaci č. 4 ve 
Specifické oblasti SOB9 – oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem a 
Specifické oblasti Sokolovsko SOB8. ÚP Šabina Změna č. 2 nabyla účinnosti po schválení 
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 Politiky územního rozvoje České republiky. ÚP Šabina respektuje 
republikové priority a je zpracován v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5.



 Zpráva o uplatňování č. 3 Územního plánu Šabina

Městský úřad Sokolov/PESO
09/2022

5

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou Karlovarským krajem jsou Zásady 
územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (dále jen „A-ZÚR KK“), 
tato plánovací dokumentace byla vydána Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.06.2018 
usnesením č. ZK 241/06/18 a nabyla účinnosti dne 13.07.2018.

Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, pro správní území 
obce Šabina vyplývá:

- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
- území obce se nachází v nadregionální rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy 
Vary-Cheb-hranice ČR/Německo (-Bayreuth) převzatou z PÚR ČR; upřesněné vymezení dílčí 
část OS7-B (Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Habartov, Chlum Svaté Maří, Kaceřov, 
Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Šabina) rozvíjet vazby s rozvojovou osou OS7, OS7-A 
- vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany 

na území obce
- vymezení veřejně prospěšných staveb – zásobování elektrickou energií – E12 Vedení 110kV, 

TR Vítkov – TR Jindřichov
- vymezení ploch a koridorů skladebných částí ÚSES nadregionální a regionální úrovně; 

NK40(N) Amerika - Svatošské skály, NK40(V) Amerika - Svatošské skály, RK992 Libavský 
vrch – Studánka, RK20118 Pod Bystřinou - RK992, RK20120 Pod pasekou - K40

- vymezení oblastí vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B) s vlastní krajinou Sokolovská 
pánev (B.3), zasahuje i na území obce Šabina

Úřad územního plánování konstatuje, že Územní plán Šabina je v souladu s platnými Zásadami 
územního rozvoje Karlovarského kraje.

d)  Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona.

Podle údajů, které má pořizovatel k dispozici, jsou navrhované plochy dostačující a nevyplývá potřeba 
navržení nových rozvojových ploch. Nelze vyloučit možnost, že v dalších případných změnách ÚP 
dojde k vymezení dalších zastavitelných ploch pro individuální potřebu vlastníků.

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Šabina v rozsahu zadání změny.

Vzhledem k nedostatečně využitým rozvojovým plochám nevyplývá ze Zprávy potřeba pořídit změnu
ÚP Šabina, a proto nejsou součástí této Zprávy pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Šabina.

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny Územního plánu Šabina na 
udržitelný rozvoj území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze 
vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Na území obce se nachází Evropsky významná lokalita Ramena Ohře kód Natura CZ0410020. Ptačí 
oblast se na území obce nenachází. Ze zprávy nevyplývá pořízení změny ÚP Šabina. Z těchto důvodů 
pořizovatel nepředpokládá potřebu zpracovávat vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj 
území.
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g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny Územního plánu Šabina, je-li 
zpracování variant vyžadováno.

Ze Zprávy nevyplývá pořízení změny ÚP Šabina, a proto není ani požadováno zpracování variant.

h) Návrh na pořízení Územního plánu Šabina, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) 
až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu

Návrh na pořízení nového ÚP Šabina se nestanovuje.

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování Územního plánu Šabiny zjištěny.

Při uplatňování ÚP Šabina nebyly od doby jeho vydání zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj 
území, proto nejsou uplatňovány požadavky na jejich eliminaci, minimalizaci, ani kompenzaci.

j) Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje.

Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje se nepodává.

Seznam zkratek:

PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, 2, 3, 4 a 5

RBC - regionální biocentrum

RBK - regionální biokoridor

ÚAP - územně analytické podklady

ÚP - územní plán

ÚSES - územní systém ekologické stability

VPO - veřejně prospěšné opatření

VPS - veřejně prospěšná stavba

A-ZÚR KK - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1

NRBK - nadregionální biokoridor

EVL - evropsky významná lokalita
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