
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ č. 3
ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

Pořizovatel: Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

za období 02/2017 – 02/2021

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 Staré Sedlo se nachází v Karlovarském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Sokolov, výměra jejího území je 650 hektarů. K 31.12.2020 bylo v obci evidováno celkem 832 
obyvatel.

Územní plán Staré Sedlo (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 Staré Sedlo byl vydán Zastupitelstvem obce Staré Sedlo dne 11.02.2009 usnesením č. 2, formou 
opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 27.02.2009.

Změna č. 1 Územního plánu Staré Sedlo byla vydána Zastupitelstvem obce Staré Sedlo dne 
25.11.2015 usnesením č. 11 formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 19.12.2015.

Změna č. 2 Územního plánu Staré Sedlo byla vydána Zastupitelstvem obce Staré Sedlo dne 
17.09.2020 usnesením č. 23 formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 02.02.2021.

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

Zpráva za období 02/2009 – 02/2013 byla předložena zastupitelstvu obce k projednání dne 
07.02.2013, schválena byla dne 20.06.2013.

Zpráva za období 02/2013 – 02/2017 byla schválena dne 9.02.2017.

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 Staré Sedlo 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 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 Staré Sedlo včetně vyhodnocení změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plán vydán a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.
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Platný ÚP Staré Sedlo po změně č. 1 a 2 vymezuje celkem 120,16 ha zastavitelných ploch s rozdílným 
způsobem využití. Z toho 44,45 ha plochy bydlení; 2,79 ha plochy smíšené obytné venkovské; 0,29 ha 
plochy rekreace zahrady; 0,09 ha plochy občanského vybavení komerční; 67,27 ha plochy výroby; 
2,69 ha plochy infrastruktury; 2,48 ha plochy rekreace sportovní, 0,01 ha plochy technické obsluhy. 
(viz Tab.č.1)

Od vydání Územního plánu Staré Sedlo došlo k částečnému využití rozvojových ploch vymezených 
Územním plánem Staré Sedlo, konkrétně se jedná o 18,20 % zastavitelných ploch využitých pro 
bydlení, 21,20 % ploch využitých jako smíšené obytné vesnické. Využití plochy komerční je 100 %. 
K využití došlo spíše u menších ploch v zastavěném území. (viz Tab.č.1)

Úřad územního plánování se domnívá, dle vlastního průzkumu, neboť mu je území známo, že využity 
jsou i ostatní lokality, ačkoliv na nich ve sledovaném období nebyl realizován žádný záměr. Důvodem 
pro toto tvrzení je umístění těchto lokalit – jedná se o pozemky náležící ke stávajícím objektům 
(rodinné domy, chaty, chalupy) a plní funkci zahrad. Celkem je takto vymezeno 3,55 ha.

V sídle Staré Sedlo byly konkrétně zcela využity lokality č. 15, 21, 22, 29, 31, 35, 39, 41, 52, 53, 
částečně č. 46, 47, 50. Zcela nevyužité jsou lokality č. 4, 14, 16, 17, 18, 7, 8, 10, 30, 34, 42, 43, 44, 45, 
54.

Z celkové výměry 120,16 ha navržených rozvojových ploch jich bylo využito 7,3 %. Obec Staré Sedlo 
uvažuje s lokalitou 34 a 54 využít pro výstavbu cca 48 rodinných domů.

Změna č. 1 a 2 ÚP Starého Sedla, 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.

Tab.č.1

Zábor ploch 
Staré Sedlo       

Funkční využití

Výměra 
navrhov. (ha) 

ÚP Změna č.1
Změna č. 
2 celkem ha

využito celkem ha 
(průzkumem)

využito v 
%

BV 43,7 0,56 0,19 44,45
4,54 ha + 3,55 

ha 18,20%
VP 67,27   67,27 0 0%

doprava 2,85 -1,27 1,11 2,69 0 0%
SV 2,04 0,75  2,79 0,59 ha 21,20%
TO 0,1   0,1 0 0%
RS 2,48   2,48 0 0%
RZ   0,29 0,29 0 0%
OK   0,09 0,09 0,09 100%

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.
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Při uplatňování ÚP Staré Sedlo nedošlo k zásadním změnám podmínek, na základě kterých byl 
Územní plán Staré Sedlo vydán.

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

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

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov (dále jen „ÚAP“) byly 
zpracovány 30.10.2008 a poslední úplná aktualizace byla pořízena k 31.12.2020.  

Z ÚAP vyplývají k řešení ve správním obvodu obce Staré Sedlo tyto problémy:

  OH06 Stará důlní - díla dědičná štola Jana Křtitele 
  OH26 Stará důlní díla Staré Sedlo 
  OH70 zástavba v záplavovém území - koryto potoka revitalizováno na max. Q20 
  ZU26 Nedostatečné občanské vybavení - chybí škola, lékař, sociální služby, bankomat 
  ZU74 nevhodné funkce v území - bývalá hasičárna, nyní shromaždiště nepořádku

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

c) Vyhodnocení souladu Územního plánu Staré Sedlo 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. 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 a 5 pro správní 
území obce Staré Sedlo vyplývá, stanovení republikových priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území. Správní území obce se nachází v rozvojové oblasti OB12: 
Rozvojová oblast Karlovy Vary je území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města 
Karlovy Vary se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností. ÚP Staré Sedlo 
Změna č. 2 nabyla účinnosti po schválení Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 Politiky územního rozvoje 
České republiky.   ÚP Staré Sedlo respektuje republikové priority a je zpracován v souladu s PÚR 
ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5.  

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou Karlovarským krajem jsou Zásady územního 
rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (dále také „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.



Návrh zprávy o uplatňování č. 3 Územního plánu Staré Sedlo

Městský úřad Sokolov/PESO
06/2021

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

- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- území obce se nachází v nadregionální rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary převzatou a 

zpřesněnou z PÚR ČR; nové ekonomické aktivity, zejména nadmístního významu, 
přednostně umisťovat do rozvojových ploch: Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo

- území obce se nachází v rozvojové ploše: Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo [3] – 
lokalizace – východně od Sokolova a dálnice D6, na území obcí Sokolov a Staré Sedlo

- vymezení územní rezervy Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, jihozápad [ R21 ] 
Lokalizace – v přímé návaznosti na jihozápadní hranici plochy průmyslové zóny Sokolov 
– Staré Sedlo [ 3 ].

- vymezení ploch a koridorů skladebných částí ÚSES nadregionální a regionální úrovně; 
NK40(MB) Amerika - Svatošské skály, NK40(V) Amerika - Svatošské skály, RC1141 
Údolí Ohře, RK1016 K40 – Milíře, RK20116 K40 - Prameniště u Hruškové

- vymezení oblastí vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B) s vlastní krajinou 
Sokolovská pánev (B.3), Karlovarsko – sever (B.4), zasahuje i na území obce Staré Sedlo

- vymezení oblastí vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní 
krajinou Slavkovský les – sever (C.3) 

- vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na 
území obce

Úřad územního plánování konstatuje, že Územní plán Staré Sedlo 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 Staré Sedlo v rozsahu zadání 
změny.

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

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny Územního plánu Staré Sedlo 
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.

Ptačí oblast ani Evropsky významná lokalita se na území obce nenachází. Ze zprávy nevyplývá 
pořízení změny ÚP Staré Sedlo. Z těchto důvodů pořizovatel nepředpokládá potřebu zpracovávat 
vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny Územního plánu Staré Sedlo, je-li 
zpracování variant vyžadováno.
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Ze Zprávy nevyplývá pořízení změny ÚP Staré Sedlo, a proto není ani požadováno zpracování 
variant.

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

Návrh na pořízení nového ÚP Staré Sedlo se nestanovuje.

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

Při uplatňování ÚP Staré Sedlo 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 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

ZPF - zemědělský půdní fond
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