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IČ: 00259284
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OÚ Citice
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Obec Citice
________________________________________________________________________________________________________________

Č.j. : .....................

V Citicích dne .....................

ÚZEMNÍ PLÁN CITICE
Zastupitelstvo obce Citice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“ nebo „SZ“), v platném znění, za pouţití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy
č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vydává

Územní plán Citice

A. Textová část Územního plánu Citice
1 Vymezení zastavěného území .................................................................................................. str. č. 6
2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................................ str. č. 6
3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně … ...................................................................................................................................... str. č. 6
4 Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její
umísťování ................................................................................................................................. str. č. 14
5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
vyuţití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. .......................................................................... str. č. 16
6 Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití, s určením převaţujícího účelu
vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití,
popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, intenzity vyuţití pozemků v plochách)........................................................................ str. č. 21
7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................... str. č. 44
8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo ......................................................................................................................... str. č. 45
9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, včetně
podmínek pro jeho prověření ..................................................................................................... str. č. 53
10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií podmínkou
pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vloţení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti ................................................................. str. č. 53
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11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich vyuţití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9
……………………………………………………………………………............................................ str. č. 53
12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ........................................................................ str. č. 53
13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ……………….......... str. č. 54
14 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního
zákona ....................................................................................................................................... str. č. 54
15 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ......... str. č. 54
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Citice (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15. 8. 2010. Tato hranice ZÚ je
zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Citice (dále jen ÚP) kromě
v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech výkresech
grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Stávající sídelní struktura na území obce zůstane zachována:
Na území obce budou i nadále rozvíjena dvě samostatná izolovaná sídla obec Citice a místní část
Hlavno, které se budou vzájemně přibliţovat.
Obě sídla budou rozvíjena jako obytně obsluţné satelity města Sokolova s důrazem na dostavbu
všech proluk v zastavěném území (ZÚ), na přestavbu nevyuţitých areálů občanského vybavení a
areálů výroby a na sanaci a revitalizaci území v minulosti negativně dotčených těţbou uhlí.
Kamenolom Dasnice je navrţen k likvidaci a následné sanaci a rekultivaci. Nákladové ţelezniční
nádraţí Citice zůstává zachováno v plném rozsahu. V prostoru výsypky Gustav je zohledněna
probíhající lesnická rekultivace.
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URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Zástavba obce Citice na pravém břehu Ohře zůstává beze změny se zapracováním cyklotrasy podél
Ohře. Část MŠ, která slouţila jiným účelům, bude zpět rekonstruována pouze pro účely MŠ.
Vlastní obec Citice na levém břehu Ohře bude rozvíjena jako obytně obsluţné sídlo téměř výlučně v
hranicích ZÚ, kromě plochy bydlení na západním okraji obce, plochy bydlení u hřbitova a plochy
smíšeného bydlení na jihozápadním okraji obce. V obci budou výrazně rozšířena veřejná prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku (park u hřbitova, centrální park v místě sanovaných důlních vleček,
park u fotbalového hřiště), plochy občanského vybavení i plochy smíšené obytné. V obci nebude
rozšiřována výroba.
Sídlo Hlavno se bude rozvíjet jako klidové obytné sídlo s minimálním zázemím sluţeb a veřejného
prostranství. Část zemědělské farmy bude přestavěna na areál drobné výroby. Obytné plochy Hlavna
se přibliţují k obci Citice.
V kulturní krajině jsou řešena opatření k rozvoji a zachování přírodního bohatství, opatření ke sníţení
negativních civilizačních důsledků na okolí.
3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury a postavení jednotlivých
sídel na území obce Citice:
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obec Citice
ÚP zohledňuje nové podmínky v území spojené s ukončením těţby v okolí a navrací obci Citice

původní funkci obsluţného a obytného sídla s kompaktní souvislou zástavbou. Historická náves bude
rozšířena o nové veřejné prostranství s centrálním parkem a to na místě sanovaných násypů důlních
vleček v centru obce. V obci budou dostavěny proluky a to zejména ve vazbě na sanovanou
severozápadní trasu důlní vlečky kolem hřbitova, která bude přestavěna na místní komunikaci. Touto
komunikací budou pak obslouţeny oboustranně nové plochy pro bydlení v samotném centru obce.
Další plochy pro bydlení vyplňují zbytkové plochy mezi silnicí do Bukovan a stávající zástavbou obce.
V obci je navrţeno víceúčelové hřiště, stávající fotbalové hřiště je rozšířeno a doplněno o sociální
zázemí a parkoviště. Pro obsluhu území budou vyuţity stávající kapacity sluţeb, přestavěné bývalé
objekty občanské vybavenosti charakteru veřejné infrastruktury v centru obce a přestavěné
hospodářské objekty západně pod hřbitovem. Areál hřbitova bude doplněn parkovištěm a parkem.
Stávající zahrádky na okrajích obce budou zachovány a rozšířeny výhradně na zbytkových plochách
podél ţelezniční tratě č. 140. Zahrádky v centrální části obce za OÚ budou sanovány na plochu
veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s moţností umístění víceúčelového hřiště.


sídlo Hlavno
Sídlo Hlavno bude rozvíjeno podél stávající průjezdné silnice z Citic do Dasnic v prostoru

vymezeném na jihu ţelezniční trasou č. 140 a na severu záhumenkovou polní cestou. Zastavitelné
plochy obalují historickou centrální část Hlavna, která nebyla dotčena těţbou. Ve vazbě na navrţený
areál drobné výroby jsou řešeny plochy smíšené obytné. Na východním okraji Hlavna u silnice do Citic
je plocha sluţeb doplněná veřejným prostranstvím s veřejnou zelení charakteru parku. Severně od
průjezdné silnice budou dostavěny proluky v ZÚ a to opět s důrazem na bydlení a sluţby. Stávající
hřiště bude podstatně rozšířeno. Na západním okraji Hlavna jsou navrţeny další plochy pro bydlení
jiţně podél silnice se zohledněním historických cest.
Veškerá zástavba v obou sídlech na území obce Citice si i nadále zachová svůj venkovský charakter
s objekty do max. II.NP s podkrovím nebo III.NP. Této hmotové skladbě se zcela vymykají:
-

bytové domy na pravém břehu Ohře

Navrţená výstavba nebude vytvářet prostorové ani hmotové dominanty.
Výstavba objektů vyšších jak III. NP je v Citicích neţádoucí. Výstavba objektů vyšších jak II. NP je
v Hlavně neţádoucí.
3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění
území, M 1:5 000 a na v. č. 2. 1. Hlavní výkres, M 1:5 000.
Na území obce jsou navrţeny zastavitelné plochy v obou izolovaných sídlech.
ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo jako plochy
za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:
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Zastavitelné plochy - Citice
Označení

Popis plochy

Katastrální

Sídlo

Zpŧsob vyuţití plochy - rozloha (ha)

území

plochy
C/Z-B1

Plocha u hřbitova východně od přístupové komunikace

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,2526

C/Z-B2

Plocha u hřbitova západně od přístupové komunikace

Citice

Citice

Bydlení - BV – 0,1533

C/Z-B3

Dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce v Linci severně od

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,5199

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,3020

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,2648

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,2282

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,8992

bývalé silnice do Bukovan
C/Z-B4

Plocha na západním okraji obce v Linci severně od silnice
III/21217 do Bukovan

C/Z-B5

Dostavba ZÚ na západním okraji obce v Linci jiţně od silnice
III/21217 do Bukovan

C/Z-B6

Dostavba ZÚ centrální části obce severně od průjezdné silnice
III/21217 do Bukovan

C/Z-B7

Dostavba ZÚ centrální části obce jiţně od průjezdné silnice
III/2127 do Bukovan

C/Z-B8

Dostavba ZÚ severního okraje obce

Citice

Citice

Bydlení - BV - 1,2288

C/Z-B9

Dostavba ZÚ u nádraţí

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,2236

C/Z-B10

Plocha na západním okraji obce v Linci severně nad silnicí

Citice

Citice

Bydlení - BV - 0,0997

III/21218 do Hlavna
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C/Z-R1

Zahrádkářská osada na východním okraji obce

Citice

Citice

Rekreace - RZ - 0,2621

C/Z-O1

Sociální zázemí stávajícího fotbalového hřiště

Citice

Citice

Občanské vybavení - OS - 0,1633

C/Z-O2

Dětské víceúčelové hřiště jiţně u hřbitova

Citice

Citice

Občanské vybavení - OS - 0,2411

C/Z-O3

Plocha sluţeb v centru obce jiţně u silnice do Bukovan

Citice

Citice

Občanské vybavení - OV - 0,0467

C/Z-P1

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVz1 - 1,1017

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,2116

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,1072

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 0,0426

hřbitova
C/Z-P2

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
křiţovatce v Linci

C/Z-P3

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
severovýchodním okraji obce

C/Z-P4

Veřejné prostranství s místní obsluţnou komunikací v jiţní části
obce

C/Z-P5

Veřejné prostranství s pěšími cestami v centrální části obce

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 0,3450

C/Z-P6

Veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 0,3413

Citice

Citice

Smíšené obytné - SV - 0,2156

obce
C/Z-S1

Plocha na jiţním okraji obce v Linci
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C/Z-S2

Plocha na západním okraji obce v Linci severně od silnice

Citice

Citice

Smíšené obytné - SV - 0,2923

C/Z-S3

III/21217
Bukovan
Plocha nado
severu
obce Citice

Citice

Citice

Smíšené obytné - SV - 0,7394

C/Z-D1

Parkoviště u hřbitova

Citice

Citice

Dopravní infrastruktura - DS - 0,0508

C/Z-D2

Parkoviště u fotbalového hřiště

Citice

Citice

Dopravní infrastruktura - DS - 0,1694

Zastavitelné plochy - Hlavno
Označení

Popis plochy

H/Z-B1

Katastrální

Sídlo

Zpŧsob vyuţití plochy - rozloha (ha)

území

plochy
Dostavba ZÚ na západě sídla a v centru sídla severně nad

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 2,4061

silnicí III/21218 do Citic
H/Z-B2

Dostavba ZÚ jiţně pod silnicí III/21218 do Citic

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 0,0851

H/Z-B3

Plocha na jihovýchodním okraji sídla

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV – 1,9540

H/Z-B4

Plocha na západním okraji sídla severně nad komunikací do

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 0,6001

Hlavna
H/Z-B5

Plocha na západním okraji sídla jiţně pod komunikací do Hlavna

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 2,7965

H/Z-B7

Plochy na východním okraji Hlavna severně od silnice do Citic

Hlavno

Hlavno

Bydlení - BV - 0,9784
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H/Z-O1

Plocha sluţeb na východním okraji sídla jiţně u silnice III/21218

Hlavno

Hlavno

Občanské vybavení - OV - 0,3047

do Citic
H/Z-O2

Plocha sluţeb v centrální části sídla

Hlavno

Hlavno

Občanské vybavení - OV - 0,1164

H/Z-O3

Víceúčelové hřiště v centrální části sídla

Hlavno

Hlavno

Občanské vybavení - OS - 0,3164

H/Z-P1

Veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,2213

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,2829

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,0742

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,2885

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,1542

Hlavno

Hlavno

Veřejné prostranství - PVk - 0,1099

sídla
H/Z-P2

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
východním okraji sídla včetně revitalizace občasného vodního
toku

H/Z-P3

Veřejné prostranství s místní komunikací na západním okraji
sídla

H/Z-P4

Veřejné prostranství s místní komunikací na jihozápadním okraji
sídla včetně propojení se stávající komunikací v historické
zástavbě

H/Z-P5

Veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na
východě sídla

H/Z-P6

Veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji
sídla

H/Z-S1

Plocha na jihozápadním okraji sídla jiţně u areálu drobné výroby

Hlavno

Hlavno

Smíšené obytné - SV – 1,1265

H/Z-D1

Parkoviště u hřiště

Hlavno

Hlavno

Dopravní infrastruktura - DS - 0,0388

11

ÚP CITICE

3.4 PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000 a na v. č. 2. 1. Hlavní výkres,
M 1:5 000.
Na území obce jsou navrţeny přestavbové plochy v sídlech Citice a Hlavno a to jako přestavba dnes nefunkčních areálů spojená často s asanací území:
Přestavbové plochy - Citice
C/P-O1

Přestavba části bývalé MŠ

Citice

Citice

Občanské vybavení - OI - 0,0255

C/P-O2

Přestavba areálu školní druţiny na vybavení sluţeb

Citice

Citice

Občanské vybavení - OV - 0,0579

C/P-P1

Přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s místní

Citice

Citice

Veřejné prostranství - PVk - 1,1830

Citice

Citice

Veřejná prostranství - PVz1 - 0,8491

Citice

Citice

Veřejná prostranství - PVz1 - 0,4107

Citice

Citice

Smíšené obytné - SM - 0,2560

komunikací
C/P-P2

Sanace a revitalizace tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku v centru obce včetně pěší
cesty na historickou náves

C/P-P3

Přestavba zahrádek za OÚ na veřejné prostranství s veřejnou
zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm

C/P-S1

Přestavba hospodářských objektů na západním okraji obce
v Linci

S/P-S2

Přestavba areálu školy na smíšené obytné území

Citice

Citice

Smíšené obytné - SM - 0,2071

C/P-S3

Přestavba areálu školní druţiny na smíšené obytné území

Citice

Citice

Smíšené obytné - SM - 0,1743

C/P-D1

Rekonstrukce místní komunikace do Sokolova

Citice

Citice

Dopravní infrastruktura - DS - 0,6243
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Přestavbové plochy - Hlavno
H/P-V1

Přestavba části areálu zemědělské výroby na výrobu drobnou

Hlavno

Hlavno

Výroba a skladování - VD - 0,3084
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných a
přestavbových plochách jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná
prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí (PVz3), veřejná prostranství s veřejnou
zelení charakteru parku (PVz1), jejichţ součástí mohou být i víceúčelová hřiště, a veřejné prostranství
s veřejnou zelení (PVz).
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichţ součástí je veřejná zeleň,
na v. č. 2. 1. Hlavní výkres, M 1:5 000.
ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení: izolační zeleň podél
ţeleznice a podél řeky Ohře v ZÚ, zeleň v Hlavně v rozsahu registrovaných VKP.
ÚP navrhuje tato nová veřejná prostranství s veřejnou zelení: v Citicích park u hřbitova, park v centru
obce v místě sanované důlní vlečky, park

za OÚ v místě asanovaných zahrádek, park

s revitalizovaným občasným vodním tokem na východním okraji Hlavna u obsluţné plochy.
ÚP stabilizuje na území obou sídel vybrané dosud nezastavěné zahrady jako vyhrazenou soukromou
zeleň, která není určená k zastavění.
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vţdy jako součást vlastního areálu.
Obytná zeleň u bytových domů je zahrnuta do plochy hromadného bydlení.
Zahrady u rodinných domů jsou zahrnuty do plochy bydlení individuálního venkovského typu.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V ÚP je řešena doprava silniční a dráţní:
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné a přestavbové plochy dopravní
infrastruktury na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
ÚP zachovává stávající koncepci dráţní dopravy celostátního významu na území obce beze změny
(ţelezniční trasa 140 a nákladové nádraţí). ÚP zachovává vlečku z nádraţí Citice do elektrárny
Tisová.
ÚP výrazně mění koncepci účelové místní dráţní dopravy: veškeré trasy bývalých důlních vleček
budou sanovány a revitalizovány na veřejná prostranství v zástavbě a na místní komunikace v krajině.
ÚP zachovává stávající koncepci silniční dopravy na území obce beze změny. Jako plochy dopravy
jsou řešeny parkoviště v obou sídlech, komunikace v krajině dle KPÚ a obnova místní komunikace do
Sokolova při okraji výsypky Gustav.
V rozvojových plochách nejsou řešeny místní komunikace obsluţné ani zklidněné, které by
v budoucnu mohly omezit vyuţití území.
ÚP nenavrhuje na území obce ţádné aktivity ve vazbě na sportovně rekreační vyuţívání řeky Ohře
vodáky.
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ÚP nenavrhuje na území obce ţádné aktivity letecké dopravy a to ani v prostoru výsypky Gustav.
ÚP navrhuje cyklostezku po stávajících účelových komunikacích výsypky Gustav a místních
komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice – Sokolov.
Poznámka:
- vybrané stávající místní komunikace obsluţné i zklidněné jsou v ZÚ územně stabilizovány jako
veřejná prostranství s komunikačním koridorem a shromaţďovací plochou, ostatní stávající
komunikace jsou součástí ploch s rozdílným způsobem vyuţití.
4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i
plynovodů na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
4.2.1 Vodní hospodářství
ÚP zachovává a dále rozvíjí stávající systém zásobování Citic i Hlavna pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Horka.
ÚP navazuje na stávající koncepci čištění odpadních vod v obci Citice v místní ČOV Citice na
pravém břehu řeky Ohře. Veškeré splaškové vody jak z Hlavna, tak i z Citic budou výtlakem
převedeny a likvidovány na stávající místní ČOV Citice.
4.2.2 Zásobování elektrickou energií
ÚP stabilizuje stávající venkovní vedení VVN 220 kV a 110 kV beze změny.
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic
a venkovního vedení VN 22 kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území
obce jsou navrţeny nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.
4.2.3 Zásobování plynem
ÚP zachovává stávající systém zásobování obce Citice i sídla Hlavno plynem. Nová zástavba obou
sídel bude na tento systém napojena.
4.2.4 Zásobování teplem
ÚP zachová stávající trasu parovodu Tisová - Bukovany - Habartov beze změny. Zástavba Citic a
Hlavna na levém břehu Ohře bude vytápěna individuálně s maximálním důrazem na plyn. Stávající
zástavba na pravém břehu Ohře zůstane i nadále vytápěna centrálně z elektrárny Tisová.
4.2.5 Sdělovací rozvody
Stávající trasy dálkových kabelů budou zachovány beze změny. Na území obce nebude navrhována
ţádná veřejná stanice GSM.
4.2.6 Nakládání s odpadem
ÚP řeší likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce
centrálním svozem mimo území obce. Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou
vybavenost i rekreaci budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v
obci. ÚP nenavrhuje na území obce ţádnou skládku ani ţádnou samostatnou plochu pro sběrný dvůr
nebezpečného a nadměrného odpadu.
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4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY


ÚP zachovává stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
(ozn. OI) na území obce Citice beze změny kromě bývalých školních budov I. a II. stupně v centru
obce, které jsou navrţeny k přestavbě na komerční vyuţití.



ÚP rozšiřuje MŠ o přestavbu části jejího provozu, která dočasně neslouţila účelům MŠ.

4.3.1 Ostatní občanské vybavení
Na území obce Citice se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však nepředstavují
veřejnou infrastrukturu. ÚP respektuje beze změn ostatní stávající plochy a stavby občanského
vybavení. ÚP navrhuje na území obce Citice zastavitelné plochy občanského vybavení zejména pro
rozvoj sluţeb a sportu.
4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:


VEŘEJNÁ

PROSTRANSTVÍ

S KOMUNIKAČNÍM

KORIDOREM

A

VEŘEJNOU

SHROMAŢĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk
ÚP řeší v zastavěném území a v zastavitelných i přestavbových plochách sídel na území obce Citice
místní komunikace sběrné, obsluţné i zklidněné jako součásti veřejných prostranství s komunikačním
koridorem a shromaţďovací plochou. Tato navrţená veřejná prostranství mají vazbu na stávající
systémy komunikací v sídlech. V Citicích jsou veřejná prostranství s komunikačními koridory navrţena
na sanovaných tělesech důlních vleček. Rozvojové plochy jsou řešeny pouze se základní dopravní
kostrou místních komunikací, které navíc vycházejí ze stávající cestní sítě krajiny a respektují
schválené KPÚ Hlavno.
ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné a přestavbové plochy,
které jsou zobrazeny v grafické části vlastního ÚP na v. č. 2. 3. Hlavní výkres - koncepce veřejné
infrastruktury, M 1:5 000.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, která představují jak veřejná
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku, tak veřejná prostranství s veřejnou zelení
s ochrannou a izolační funkcí i veřejná prostranství s veřejnou zelení.

Viz blíţe kap.3.5. návrh systému sídelní zeleně.

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŦ APOD.
5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 2. 2. Hlavní výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000.
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ÚP zachovává základní krajinný ráz Podkrušnohorské oblasti s lesozemědělskou krajinou
Kynšperské vrchoviny na rozhraní se Sokolovskou pánví.
ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy ke sníţení ohroţení v území způsobené
civilizačními vlivy, opatření na zvýšení retenčních schopností krajiny a k ochraně a rozvoji přírodního
dědictví. ÚP v krajině respektuje polní účelové cesty dle řešení KPÚ.
5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2. 2. Hlavní
výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000. ÚSES je samostatně jako část koncepce krajiny
zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP ve schématu A.1. Krajina - ÚSES, M 1:5 000.
ÚP přebírá ze ZÚR KK nadregionální prvky ÚSES a zpřesňuje je do podrobnosti katastrální mapy.
Většina území obce leţí v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru řeky Ohře.
ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability, které vymezuje (zpřesňuje) do podrobnosti
katastrální mapy. Funkční vyuţití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Citice
musí být v souladu s navrţenými charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

BIOKORIDORY NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

K 40

Spojnice - název:

Amerika - Svatošské skály

Biogeografický význam:

nadregionální BK - vodní osa

Funkčnost:

funkční BK

Navazující koridory-rŧzná opatření: zachovat stávající charakter vodního toku s ostrovy
a břehovými porosty
Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 166, 168/1, 168/11, 168/4, 168/7, 168/8, 168/9, 171,
-172, 173/10, 174/10, 174/14, 174/16, 174/2, 174/21, 174/22,
174/3, 174/33, 174/34, 174/35, 174/4, 174/44, 174/46, 174/47,
174/48, 234, 265

Pořadové číslo:

K 40

Spojnice - název:

Amerika - Svatošské skály

Biogeografický význam:

nadregionální BK - mezofilní osa

Funkčnost:

funkční BK

Navazující koridory-rŧzná opatření: zachovat porosty domácích dřevin, postupně nahrazovat
výsadby topolů, vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro
šetrné obhospodařování trvalých travních porostů
Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 334/1, 336, 337, 339, 355/2, 356/2, 356/3,
356/5, 357/1, 357/11, 357/6, 357/7, 357/8, 358, 359/1, 359/3,
359/4, 381/1, 385/1, 389, 390, 391, 420, 423
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BIOCENTRA MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

1

Název:

Lom nad Hlavnem

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

ponechat spontánnímu vývoji; pozor na černé skládky

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 333/2, 401/1, 333/11, 333/3, 333/10, 333/12, 381/1
Hlavno, 149/1, 227/1

Pořadové číslo:

2

Název:

Tři rybníky u pastviny

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování trvalých travních porostů, zachovat porosty
dřevin, při úpravách rybníčků chránit jejich pobřeţí

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 207, 208/7, 208/1

Pořadové číslo:

3

Katastrální území:

Hlavno

Název:

Pod tratí

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování trvalých travních porostů, zachovat porosty
dřevin, při úpravách rybníka chránit pobřeţní partie

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 170/6, 168/1, 236/1, 168/7, 170/8, 170/5, 170/7,
170/3, 170/2, 170/1

BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŢENÉ
Pořadové číslo:

4

Název:

U zastávky

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

navrţené BC

Návrh opatření:

porosty topolů nahrazovat olší, dubem, jasanem, vrbou apod.,
sekat bolševníky a netýkavku

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 334/1, 334/2, 334/3, 381/1
Hlavno, 167, 227/1, 166
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Pořadové číslo:

5

Název:

U drtírny

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

navrţené BC

Návrh opatření:

vodní plochu a navazující dřeviny ponechat spontánnímu
vývoji, louku šetrně vyuţívat

Katastrální území, p. p. č.:

Citice, 357/10, 357/11, 357/1, 359/1, 359/2, 357/9, 359/8

BIOKORIDORY MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

3

Spojnice - název:

hranice obce - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

zachovat nebo obnovit přirozený charakter toku s břehovými
porosty, v navazujícím lesním porostu zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 223/1, 229, 221/1, 222/2, 224, 223/6

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NAVRŢENÉ
Pořadové číslo:

1

Spojnice - název:

BC 1 - BC 2

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navrţený BK

Návrh opatření:

keřové a stromové porosty ponechat spontánnímu vývoji,
dosadit skupinky dřevin v chybějících místech, vymezit plochy
pro případné šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 140/1, 140/6, 208/1, 140/8, 208/3, 140/10, 258/1,
208/6, 140/5, 140/9, 264/3, 140/3

Pořadové číslo:

2

Spojnice - název:

BC 2 - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navrţený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování trvalých travních porostů, zachovat porosty
dřevin, dosadit skupinky dřevin v chybějících místech,
v lesním porostu zvýšit podíl listnáčů, zejména dubu a lípy

Katastrální území, p. p. č.:

Hlavno, 215/6, 214/2, 214/4, 186, 213/9, 206, 201/1, 255/2,
201/2, 202, 205, 241/7, 199/6
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5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
ÚP zohledňuje navrţené komunikace dle KPÚ v k.ú. Hlavno. ÚP navrhuje obnovu místní komunikace
z Citic podél paty výsypky Gustav do Sokolova. Tělesa důlních vleček jsou sanována a revitalizována
pro potřebu místních komunikací a veřejné sídlení zeleně. Stávající trasa parovodu Tisová - Bukovany
- Habartov je zachována ve stávající trase beze změny. ÚP navrhuje cyklostezku po stávajících
účelových komunikacích výsypky Gustav a místních komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice –
Sokolov.
ÚP nenavrhuje přes prostor výsypky Gustav ţádnou novou komunikaci v souvislosti s plánovaným
jezerem Medard severně od obce.
5.4 OPATŘENÍ KE SNIŢOVÁNÍ OHROŢENÍ ÚZEMÍ
ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke sniţování ohroţení v území:


X1.A Sniţování ohroţení v území zpŧsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami:
X1.A.1. - zvyšování retenčních schopností území




X1.B Sniţování ohroţení v území zpŧsobené civilizačními vlivy:


X1.B.2. - sanace a rekultivace výsypky Gustav - zalesnění



X1.B.3. - sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
ÚP navrhuje na území obce další protipovodňová opatření kromě výše popsaných opatření ke
zlepšení odtokových poměrů:
- vymezení koridoru pro revitalizaci občasného toku na jihovýchodním okraji Hlavna jako součást
parku
5.6. OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚP navrhuje zpřesnění vymezené nadregionální a místní úrovně prvků ÚSES na území obce Citice
do podrobnosti katastrální mapy. ÚP nenavrhuje ţádné úpravy krajiny pro zaloţení vybraných, dnes
nefunkčních prvků ÚSES.


X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví



X2.1. vymezení prvků ÚSES

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ÚP nenavrhuje na území obce ţádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.
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5.8 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŢÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP jednoznačně zvýší rekreační potenciál území obce těmito návrhy:
-

sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice,

-

sanace a rekultivace výsypky Gustav - lesnická a zemědělská biologická rekultivace,

-

komunikace v k.ú. Hlavno dle KPÚ,

-

obnova místní komunikace při patě výsypky Gustav z Citic do Sokolova,

-

návrh zahrádkářské osady ve zbytkovém území Citic mezi ţelezniční tratí a silnicí,

-

návrh cyklostezky Bukovany – Citice – Sokolov na účelových komunikacích výsypky Gustav a
místních komunikacích.

5.9 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŦ
ÚP řeší likvidaci negativních důsledků těţby surovin na území obce: kamenolom Dasnice je navrţen
k likvidaci a následně k sanaci a rekultivaci, tělesa důlních vleček jsou navrţena k sanaci, rekultivaci a
následnému vyuţití jako veřejné prostranství s místní komunikací nebo veřejnou zelení. Je
zapracována probíhající biologické rekultivace výsypky Gustav.

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŢITÍ PLOCH S

ROZDÍLNÝM ZPŦSOBEM VYUŢITÍ,

S URČENÍM PŘEVAŢUJÍCÍHO VYUŢITÍ (HLAVNÍ VYUŢITÍ) POKUD JE MOŢNÉ JEJ STANOVIT,
PŘÍPUSTNÉHO

VYUŢITÍ,

NEPŘÍPUSTNÉHO

VYUŢITÍ,

POPŘÍPADĚ

PODMÍNĚNÉHO

PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ,

VČETNĚ

ZÁKLADNÍCH

PODMÍNEK

KRAJINNÉHO

RÁZU

(NAPŘÍKLAD

VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŢITÍ POZEMKŦ V PLOCHÁCH)
Území obce Citice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem vyuţití. Tyto navrţené plochy
s rozdílným způsobem vyuţití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Citice.
Navrţené plochy s rozdílným způsobem vyuţití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2. 1.
Hlavní výkres, M 1:5 000:
ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem vyuţití:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální venkovského typu - BV
* Plochy rekreace
- rekreace - zahrádkářské osady - RZ
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 SZ - OI
- občanské vybavení - ostatní sluţby - OV
- občanské vybavení - sport - OS
- občanské vybavení - hřbitov - OH
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromaţďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
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- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Sídelní zeleň vyhrazená
- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
- doprava dráţní - DD
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba těţká - VT
- výroba drobná - VD
- výroba zemědělská - VZ
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní - NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy těţby nerostŧ
- plochy těţby nerostů - NT
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexŧ zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesnická
v - vodohospodářská
o - ochranná
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem vyuţití stanovuje ÚP hlavní, přípustné,
podmínečně přípustné a nepřípustné vyuţití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní
podmínky prostorového uspořádání území.
6.1 PLOCHY BYDLENÍ
* Bydlení hromadné - BH
A. Hlavní vyuţití
bydlení v bytových domech.
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B. Přípustné vyuţití
1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se
zázemím obytné zeleně,
2. bydlení v nízkopodlaţních bytových domech se zázemím obytné zeleně,
2

3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m ,
4. veřejné stravování do 20 míst,
5. vestavěná zařízení kulturní, sluţby, církevní, zdravotnická a zařízení školská,
6. vestavěná sportovní zařízení,
7. garáţe slouţící pro obsluhu území,
8. provozy nerušících sluţeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném
danou funkcí,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. ubytovací zařízení pouze do 50 lůţek,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů,
4. samostatně stojící řadové garáţe do 10 kusů, včetně manipulační plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující ţivotní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 60,
2. maximální podlaţnost IV. NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 35 %.
* Bydlení individuální venkovského typu - BV
A. Hlavní vyuţití
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí
nerušících obsluţných funkcí místního významu.
B. Přípustné vyuţití
1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného
hospodářského zvířectva a zázemím uţitkových zahrad,
2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy slouţící pro obsluhu tohoto území,
4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m

2,

5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní,
7. zařízení výrobních a nevýrobních sluţeb,
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8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. ubytování pouze do kapacity 50 lůţek v 1 objektu,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. samostatně stojící řadové garáţe do 10 kusů včetně manipulační plochy,
4. nízkopodlaţní bytové domy do 2. max. 3.NP.
D. Nepřípustné vyuţití
1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující ţivotní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 30,
2. maximální podlaţnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 60.
* Rekreace - zahrádkářské osady - RZ
A. Hlavní vyuţití
zahrady sdruţené do zahrádkových osad.
B. Přípustné vyuţití
1. zahrádková osada bez moţnosti výstavby jakýchkoliv staveb pro rodinnou rekreaci a jiných
provozních objektů,
2. sady, zahrady slouţící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin,
3. plochy parkovišť slouţící pro potřebu zahrádkové osady,
4. nevybavená víceúčelová hřiště,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury,
7. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
2

1. skleníky do 25 m ,
2

2. bazény do 40 m .
D. Nepřípustné vyuţití
jakékoliv trvalé stavby
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6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
A. Hlavní vyuţití
plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury.
B. Přípustné vyuţití
1. stavby, plochy a zařízení slouţící pro:
a) vzdělávání a výchovu,
b) sociální sluţby a péče o rodinu,
c) zdravotní sluţby,
d) kulturu,
e) veřejnou správu,
f) ochranu obyvatelstva,
g) lázeňství,
2. součástí areálů jsou garáţe, zařízení technické infrastruktury a údrţby provozů,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy,
2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech.
D. Nepřípustné vyuţití
1. bytové domy,
2. rodinné domy,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. stavby pro rodinnou rekreaci,
5. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 60,
2. maximální podlaţnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 25.
* Občanské vybavení - ostatní sluţby - OV
A. Hlavní vyuţití
plochy občanského vybavení obsluţného charakteru místního významu.
B. Přípustné vyuţití
2

1. areály maloprodeje do 300 m prodejní plochy,
2. zařízení pro ubytování, stravování,
3. zařízení pro nevýrobní sluţby,
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4. zařízení pro vědu a výzkum,
5. zařízení cestovního ruchu,
6. nízkopodlaţní bytové domy s podílem 30 % vestavěných nevýrobních sluţeb,
7. kynologické areály,
8. zařízení zábavy,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
byty v nebytovém domě do 20 % podlahové plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
1. provozy výroby všeho druhu,
2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 60,
2. maximální podlaţnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 25.
* Občanské vybavení - sport - OS
A. Hlavní vyuţití
plochy pro tělovýchovu a sport.
B. Přípustné vyuţití
1. sportovní areály,
2. sportovní haly,
3. nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,
4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven,
5. zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť,
6. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
7. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
byty v nebytovém domě do 30 % podlaţní plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
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4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 50,
2. maximální podlaţnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 30 %.
* Občanské vybavení - hřbitov - OH
A. Hlavní vyuţití
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením.
B. Přípustné vyuţití
1. hřbitovy
2. rozptylová loučka,
3. urnový háj,
4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím,
5. doprovodné sluţby - prodej květin,
6. vodní plochy,
7. krematoria se smuteční síní,
8. márnice, kaple, kostely.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. byty v nebytovém domě pouze do 30 % podlahové plochy,
2. parkoviště pouze pro potřeby dané funkce a lokality.
D. Nepřípustné vyuţití
jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 15,
2. maximální podlaţnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 75.
6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromaţďovací plochy - PVk
A. Hlavní vyuţití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s obsluţnou místní komunikací nebo se zklidněnou obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem.
B. Přípustné vyuţití
1. náměstí, náves,
2. trţiště,
3. nábřeţí,
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4. pěší a obchodní ulice,
5. místní komunikace obsluţné a zklidněné v sídlech,
6. součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) doprovodná zeleň, trávníky,
c) mimolesní zeleň,
d) květinové záhony,
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy,
f) chodníky,
7. součástí trţišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území.
D. Nepřípustné vyuţití
jakékoliv jiné trvalé stavby.
* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
A. Hlavní vyuţití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných přestavbových plochách obce s
veřejnou zelení.
B. Přípustné vyuţití
1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí,
2. udrţovaná doprovodná zeleň podél komunikací,
3. udrţovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků,
4. součástí veřejných prostranství je:
-

a) mimolesní zeleň,

-

b) vodní toky a plochy,

-

c) odvodňovací otevřené strouhy,

-

d) pěší chodníky, cyklostezky,

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení.
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. občanské vybavení slučitelné s účelem.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládeţ.
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D. Nepřípustné vyuţití
jakékoliv jiné trvalé stavby.
* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
A. Hlavní vyuţití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení charakteru parku.
B. Přípustné vyuţití
1. součástí parku jsou:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky,
c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udrţovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí ţivých plotů,
k) solitéry jednotlivých stromů.
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládeţ.
D. Nepřípustné vyuţití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.
* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
A. Hlavní vyuţití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a zastavitelných plochách sídel s veřejnou zelení
s ochrannou funkcí.
B. Přípustné vyuţití
1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce.
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem.
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C. Podmínečně přípustné vyuţití
trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
D. Nepřípustné vyuţití
jakékoliv jiné trvalé stavby
6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní vyuţití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem vyuţití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné vyuţití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a uţitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdruţené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40 m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
jakékoliv jiné trvalé stavby
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 5,
2. maximální podlaţnost 1 NP ,
3. minimální % ozelenění plochy 85 %.
6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
* Smíšené obytné městského typu - SM
A. Hlavní vyuţití
bydlení v bytových domech v obcích a příměstských oblastech, obsluţná sféra a nerušící výrobní
činnost místního významu.
B. Přípustné vyuţití
1. bydlení v bytových nízkopodlaţních domech,
2. administrativa, stravování,
3. nevýrobní sluţby,
4. zázemí turistického ruchu,
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5. rodinné bydlení s uţitkovými zahradami,
6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 500 m

2,

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. zařízení místní správy a církve,
11. nerušící zařízení drobné výroby,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství .
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1 500 m

2

pouze v případě, ţe nezvýší výrazně

dopravní zátěţ území,
2. objekty ubytování do 100 lůţek,
3. nerušící zařízení dopravy, čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, ţe nezvýší výrazně
dopravní zátěţ území.
D. Nepřípustné vyuţití
1. provozy těţké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 50,
2. maximální podlaţnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 40.
* Smíšené obytné venkovského typu - SV
A. Hlavní vyuţití
bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským
zázemím, obsluţná sféra a nerušící výrobní činnosti.
B. Přípustné vyuţití
1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2. bydlení ve spojení s podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a sluţeb,
3. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náleţejících bytů,
4. rodinné bydlení s uţitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně
záhumenkového hospodářství,
5. bytové domy,
6. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. nerušící zařízení drobné výroby,
8. zařízení místní správy a církve,
9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. areály a provozy výrobních a nevýrobních sluţeb,
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11. pozemky související dopravní infrastruktury,
12. pozemky související technické infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
2

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 500 m ,
2. objekty ubytování do 100 lůţek,
3. nerušící zařízení dopravy,
4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, ţe nezvýší výrazně dopravní zátěţ území.
D. Nepřípustné vyuţití
1. provozy těţké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 60,
2. maximální podlaţnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25 %.
6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
* Doprava silniční - DS
A. Hlavní vyuţití
plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení.
B. Přípustné vyuţití
1. pozemky silnic III. třídy, pozemky místních komunikací sběrných,
2. pozemky místních komunikací obsluţných v krajině, polní účelové cesty v krajině (pozn. lesní cesty
do 3 m součást LPF),
3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
5. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraţí, zařízení MHD, terminály),
6. parkoviště, odstavná stání,
7. hromadné a řadové garáţe,
8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot,
9. areály údrţby pozemních komunikací,
10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování,
11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. byty v nebytových domech do 20 % podlaţní plochy,
2. polní a lesní cesty širší neţ 3 m.
D. Nepřípustné vyuţití
1. bytové domy,
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2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
* Doprava dráţní - DD
A. Hlavní vyuţití
plochy drah a pozemky zařízení slouţící dráţní dopravě.
B. Přípustné vyuţití
1. plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť a doprovodné
zeleně,
2. nádraţí, stanice, ţelezniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty,
3. dráţní telekomunikační zařízení,
4. sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy,
5. správní budovy,
6. vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraţí,
7. veřejná prostranství,
8. ostatní liniová technická infrastruktura,
9. zařízení dráţních dep, opraven, vozoven.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. byty pouze v nebytovém domě do 20 % podlaţní plochy,
2. překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem dráhy.
D. Nepřípustné vyuţití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. objekty k individuální rekreaci.
6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
* Technická infrastruktura - TI
A. Hlavní vyuţití
pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení.
B. Přípustné vyuţití
1. zařízení pro zásobování elektrickou energií,
2. zařízení pro zásobování plynem,
3. zařízení pro zásobování teplem,
4. zařízení ostatních produktovodů,
5. zařízení spojová,
6. zařízení pro zásobování vodou,
7. zařízení pro čištění odpadních vod,
8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu,
9. manipulační plochy,
10. přístupové komunikace,
11. pozemky související dopravní infrastruktury.
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C. Nepřípustné vyuţití
1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci,
2. byty v nebytových domech.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 60,
2. maximální podlaţnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25.
6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
* Výroba - těţkého prŧmyslu a energetiky- VT
A. Hlavní vyuţití
zařízení pro úpravu a prvotní zpracování surovin a jejich skladování, které mají podstatně rušivé
účinky na okolí.
B. Přípustné vyuţití
1. hutnictví, těţké strojírenství, chemický, gumárenský a plastikářský průmysl,
2. stavební výroba, výroba skla, keramiky a porcelánu, energetika,
3. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu,
4. správní budovy jako součást areálu,
5. zařízení stravování v areálu,
6. samostatné skladové areály,
7. čerpací stanice pohonných hmot,
8. zařízení pro výrobu elektrické a tepelné energie,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné vyuţití
1. byty v nebytových domech,
2. rodinné domy,
3. bytové domy,
4. objekty k individuální rekreaci,
5. zařízení zemědělské výroby.
D. Podmínky prostorového uspořádání
koeficient míry vyuţití území KZP = 80.
* Výroba drobná - VD
A. Hlavní vyuţití
zařízení drobné výroby všeho druhu.
B. Přípustné vyuţití
1. sklady v areálech, veřejné provozy,
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2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení,
3. čerpací stanice pohonných hmot,
4. řemeslné provozy všeho druhu,
5. stavební dvory,
6. vědecká a výzkumná pracoviště,
7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectvo,
8. výrobní a nevýrobní sluţby všeho druhu,
9. areály fotovoltaických elektráren,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. byty pouze v nebytových domech do 20 % podlahové plochy,
2

2. nákupní centra do 2 000 m prodejní plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 60,
2. maximální podlaţnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 20 %.
* Výroba zemědělská - VZ
A. Hlavní vyuţití
zařízení zemědělské prvovýroby, převáţně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích.
B. Přípustné vyuţití
1. sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka a drůbeţe,
2. skleníky,
3. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí,
siláţní ţlaby, seníky,
4. sádky, areály rybářství,
5. vinné sklepy,
6. areály fotovoltaických elektráren,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. byty v nebytovém domě do 20 % podlahové plochy,
2. správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu.
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D. Nepřípustné vyuţití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 70,
2. maximální podlaţnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 15.
6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
* Plochy vodní a vodohospodářské - W
A. Hlavní vyuţití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou.
B. Přípustné vyuţití
1. obecné uţívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny,
2. výstavby vodních děl,
3. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod,
4. výstavba zařízení pro umoţnění migrace ryb o ostatních vodních organismů,
5. umisťovat hydrogeologické vrty,
6. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území,
7. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:
8. řeky a potoky,
9. mokřady a mokřiny,
10.dočasné vodní plochy,
11. jezera,
12. rybníky,
13. jiné prohlubeniny naplněné vodou,
14. otevřené meliorační kanály.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. těţba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému sníţení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost povolena
vodoprávním úřadem,
2. zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů.
D. Nepřípustné vyuţití
1. umisťování dálkových produktovodů,
2. vytváření bariér,
3. zakládání skládek,
4. sniţování kvality a kvantity vod,
5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně,
6. umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem.
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6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
* Plochy zemědělské - NZ
A. Hlavní vyuţití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce.
B. Přípustné vyuţití
1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná,
2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce,
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí vyuţívání zemědělských pozemků dle stanoveného
druhu pozemku a způsobu vyuţití pozemku,
4. hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeţe,
5. plochy zemědělské účelové výstavby (areály ţivočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace,
přístřešky pro dobytek, siláţní ţlaby atd.),
6. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů,
7. pěstování bylin a dřevin k energetickému vyuţití,
8. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti,
9. vedení turistických, cyklistických a lyţařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po
stávajících komunikacích,
10. zakládání technických a přírodních prvků ke sniţování ohroţenosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny,
11. zemědělská půda obhospodařovaná,
12. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství,
13. pozemky související dopravní infrastruktury,
14. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umoţňovaly racionální zemědělské
obhospodařování území,
2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uţivatelem.
D. Nepřípustné vyuţití
1. vyuţívání území k zastavění jinou funkcí neţ zemědělskou, nebo rozšiřování stávajících staveb
pokud to není navrţeno tímto územním plánem,
2. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.
6.12 PLOCHY LESNÍ
* Plochy lesní - NL
A. Hlavní vyuţití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce.
B. Přípustné vyuţití
1. výstavba a údrţba lesní dopravní sítě,
2. půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření,
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3. vedení turistických, cyklistických a lyţařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách
a umisťování rozcestníků s tím souvisejících,
4. jednoduché stavby vyuţívané k vykonávání práva myslivosti,
5. ekostabilizační opatření,
6. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty),
lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné
vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouţí lesnímu hospodářství.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky...) a to pouze na plochách, které jsou
přirozeně bez dřevinné vegetace,
2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou,
3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků,
4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, ţe neexistuje
jiné řešení staveb tak, aby došlo k co nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků.
D. Nepřípustné vyuţití
1. vyuţívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrţeno tímto územním plánem,
2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční vyuţití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem.
6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ
* Plochy přírodní - NP
A. Hlavní vyuţití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny,
produkční funkce je potlačena.
B. Přípustné vyuţití
1. zvláště chráněná maloplošná území,
2. zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II. zóna,
3. památné stromy s ochranným pásmem,
4. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu,
5. biokoridory nadregionálního, regionálního významu,
6. biokoridory lokálního významu pokud se vyskytují na ostatních plochách,
7. registrované významné krajinné prvky,
2

8. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 1000 m na ostatních plochách,
9. plochy se smluvní ochranou,
10. plochy evropsky významných lokalit lokálního významu,
11. vedení turistických, cyklistických a běţeckých tras po stávajících komunikací,
12. výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin
13. stavby a zařízení pro sniţování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.
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C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. rekreační vyuţití kulturní krajiny pouze v případě, ţe nedojde k poškození stávajících přírodních
hodnot v území,
2. výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro zajištění
dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody,
3. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou
přírody,
4. výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se
upřednostňují biologické formy,
5. oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin.
D. Nepřípustné vyuţití
1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyţadující intenzivní formy,
2. zakládání skládek,
3. umisťování nových staveb,
4. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů,
5. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu.
6.14 PLOCHY TĚŢBY NEROSTŦ
* Plochy těţby nerostŧ - NT
A. Hlavní vyuţití
území kulturní krajiny určené k hospodárnému vyuţívání nerostů, těţební činnosti a úpravě nerostů.
B. Přípustné vyuţití
1. pozemky, které jsou, byly nebo budou vyuţity pro těţbu surovin (doly, lomy, pískovny),
2. pozemky, které souvisí s těţbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů
(výsypky, odvaly a kaliště),
3. pozemky na kterých se vyskytují technologická zařízení pro těţbu a zpracování nerostů,
4. dopravní a technická infrastruktura související s těţbou nebo zpracováním či manipulací nerostných
surovin.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
zajištění následné bezzásahovosti území v případě, ţe existují předpoklady (na základě půdněekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva.
D. Nepřípustné vyuţití
1. na plochách, na kterých se v současnosti těţí nebo bude těţit není přípustné umisťování jakýchkoliv
trvalých staveb nebo dočasných staveb, pokud přímo nesouvisí s těţbou,
2. přes plochy, na kterých se v současnosti těţí nebo bude těţit, vést jakékoliv inţenýrské sítě a
budovat nové komunikace, které nesouvisí přímo s těţbou,
3. provádět takové činnosti a pouţívat takové technologie při těţbě, které ovlivní kvalitu a mnoţství
podzemních vod.
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6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx
A. Hlavní vyuţití
Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního
vyuţívání krajiny.
Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené přírodní – NSp,
b) plochy smíšené zemědělské – NSz,
c) plochy smíšené lesní – NSl,
d) plochy smíšené vodní a vodohospodářské – NSv,
e) plochy smíšené s ochrannou funkcí – Nso.
B. Přípustné vyuţití
1.extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území,
vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběţné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu,
2. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení,
3. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou (a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) vyuţívány kompromisně.
C. Nepřípustné vyuţití
1. umisťovat stavby, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobou,
2. hospodařit na pozemcích způsobem vyţadujícím velkovýrobní technologie,
3. měnit vodní reţim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací,
4. provádět terénní úpravy značného rozsahu.
* Plochy smíšené přírodní - NSp:
A. Hlavní vyuţití
funkční nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné vyuţití
1. hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběţné ochraně území, dle plánů péče o
zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, dle lesních
hospodářských plánů a osnov, nebo dle jiných dokumentů týkajících se hospodaření v území,
v ostatních případech extenzivní formy hospodaření,
2. jedná se o plochy v prvcích biokoridorů, v lokalitách a oblastech NATURA 2000, v ochranných
pásmech zvláště chráněných území, v III. a IV.zónách velkoplošně chráněných územích,
3. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a sniţující ohroţenost území,
4. vedení cyklistických, turistických a lyţařských tras a naučných stezek po stávajících komunikací,
5. extenzivní formy hospodaření.
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C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, rozcestníků a
odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody,
2. zařízení dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který i nadále umoţní plnění přírodních
funkcí a nejsou v rozporu s vládním nařízením, plánem péče či projektem ÚSES,
3. rozšiřování stávajících sídelních útvarů, pokud nedojde k odstranění chráněných přírodních prvků a
budou splněny podmínky orgánů ochrany přírody.
D. Nepřípustné vyuţití
1. intenzivní hospodaření a změna ve vyuţití pozemků, pokud tak není stanoveno v příslušných
dokumentacích,
2. výstavba dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který znemoţní plnění přírodních funkcí,
3. velkoplošné odvodňování pozemků,
4. odstraňování stávající geograficky a stanovištně vhodné vegetace,
5. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území,
6. činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů.
* Plochy smíšené zemědělské - NSz
A. Hlavní vyuţití
extenzivně vyuţívaná zemědělská půda.
B. Přípustné vyuţití
1. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací a vodních toků,
2. změna kultury ,
3. hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběţné ochraně území, dle plánů péče o
zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, v ostatních
případech extenzivní formy hospodaření,
4. odstraňování invazních druhů,
5. jedná se o zemědělskou půdu v:
a) - prvcích biokoridorů,
b) - v přírodních parcích,
c) - v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků,
d) - v nivách vodních toků,
e) - v lokalitách a oblastech NATURA 2000,
f) - v ochranných pásmech zvláště chráněných území,
g) - v III. a IV. zónách velkoplošně chráněných území,
h) - v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a příp. II. stupně,
6. jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné pouţívat intenzivní technologie,
7. funkční nevyhrazené plochy kulturní krajiny.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. pro umisťování zařízení technické a dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu nebo nadmístního
významu respektovat podmínky orgánů vodoprávních a orgánů ochrany přírody a krajiny,
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2. zvyšování ekologické stability v území formou výsadby geograficky původních a stanovištně
vhodných dřevin, rušení melioračních zařízení atd.., pokud to není v rozporu s ostatními vymezenými
funkcemi v území, popřípadě s plánovanými aktivitami v území,
3. výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyţařských cest pouze v případě, ţe to
není v rozporu s ochranou území,
4. zakládání opatření v krajině ke sniţování ohroţenosti území, které jsou ve veřejném zájmu, přičemţ
je nutné upřednostnit biologické formy,
5. - nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra,
hygienická zařízení.
D. Nepřípustné vyuţití
1. celoplošné zalesňování,
2. vyuţívání území k zastavění, pokud se nejedná o stavby podporující stávající funkce v území, nebo
pokud to není navrţeno tímto územním plánem,
3. scelování ploch zemědělské půdy,
4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.
* Plochy smíšené lesní - NSl
A. Hlavní vyuţití
funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné vyuţití
1. hospodaření dle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov,
2. technická či biologická opatření zabezpečující mimoprodukčních funkci lesních porostů,
3. jedná se o lesní půdu v:
a) – v prvcích biokoridorů,
b) – v přírodních parcích,
c) – v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků,
d) – v nivách vodních toků,
e) – v lokalitách a oblastech NATURA 2000,
f) – v ochranných pásmech zvláště chráněných území,
g) – v III. a IV. zónách velkoplošně chráněných území,
h) – v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a příp. II. stupně,
4. jiné pozemky, u kterých není z jiných důvodů vhodné pouţívat intenzivní technologie,
5. lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
1. výstavba a údrţba lesní dopravní sítě pouze na základě dodrţení podmínek orgánu ochrany přírody
a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů,
2. vedení turistických, cyklistických a běţkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání
práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů,
3. nová výstavba pouze objektů přímo souvisejících s lesní výrobou, s ochranou přírody a krajiny
nebo s vodním hospodářstvím, pokud jsou nezbytně nutné,
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4. umísťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního
a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a
vodoprávních orgánů.
D. Nepřípustné vyuţití
1. umísťování nových nebo rozšiřování stávajících staveb,
2. odlesňování pozemků.
* Plochy smíšené vodní a vodohospodářské - NSv
A. Hlavní vyuţití
funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné vyuţití
1. hospodaření dle podmínek uvedených vodoprávním úřadem, vládním nařízením nebo akčním
programem,
2. jedná se o plochy v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích vodních toků a
řek, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde ochrana
vod zamezuje intenzivnímu hospodaření,
3. plochy u kterých je jejich vyuţití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod.
C. Nepřípustné vyuţití
1. těţba nerostů a zemin pokud není udělena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením,
2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, mimo vodní díla v záplavovém území
aktivní zóně potoků a řek,
3. skladování nebezpečných látek,
4. meliorace, pokud není stanovena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním nařízením,
5. velkoplošné odlesňování stávajících lesních porostů nebo zalesňování ostatních pozemků bez
souhlasu vodoprávních úřadů.
* Smíšená ochranná krajinná zóna - NSo:
A. Hlavní vyuţití
plochy na rozhraní dvou nebo více ploch rozdílného funkčního vyuţití území.
B. Přípustné vyuţití
1. výsadba geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin a keřů,
2. odstranění pionýrských a invazních dřevin a keřů,
3. začlenění ploch do interakčních prvků,
4. likvidace invazních druhů dřevin a rostlin,
5. stavby a zařízení pro sniţování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků,
6. extenzivní zemědělská činnost na travních porostech.
C. Podmínečně přípustné
1. umisťování tras nadzemního a podzemního vedení, pokud nebude omezena ochranná funkce,
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2. výstavba účelové komunikace, pokud není moţné vést trasu přes jiné plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
1. umisťování nebo rozšiřování staveb,
2. odlesnění,
3. úplné odstranění stávajících keřů a dřevin.

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŦM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací, M 1:5 000.

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŢNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 SZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 SZ
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)


Dopravní infrastruktura

D1 - parkoviště u hřbitova - rozv.pl. C/Z-D1
D2 - parkoviště u fotbalového hřiště - rozv.pl. C/Z-D2
D3 - rekonstrukce místní komunikace do Sokolova - rozv.pl. C/P-D1
D4 - parkoviště u hřiště - rozv.pl. H/Z-D1
D6 - polní a přístupové cesty dle KPÚ
D7 - cyklostezka


Technická infrastruktura

Navržené plochy pro stavby v území:
- ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)


X1.A. Sniţování ohroţení v území zpŧsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

* X1.A.1. - zvyšování retenčních schopností území
7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŢNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 SZ)
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)


Technická infrastruktura

Navržené koridory pro inženýrské sítě v území:
- vodovod pitný
- kanalizace splašková
- výtlačný řad kanalizace
- STL plynovod
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8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ÚP vymezuje na území obce Citice další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
pro která lze uplatnit předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně
pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.


Občanské vybavení

O1 - přestavba části bývalé MŠ - rozv.pl. C/P-O1
* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l) SZ)


Veřejná prostranství

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromaţďovací plochy
PPK1 - veřejné prostranství s místní obsluţnou komunikací v jiţní části obce - rozv.pl. C/Z-P4
PPK2 - veřejné prostranství s pěšími cestami v centrální části obce - rozv.pl. C/Z-P5
PPK3 - veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce - rozv.pl. C/Z-P6
PPK4 - přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s místní komunikací - rozv.pl. C/P-P1
PPK5 - veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P1
PPK6 - veřejné prostranství s místní komunikací na západním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P3
PPK7 - veřejné prostranství s místní komunikací na jihozápadním okraji sídla včetně propojení se
stávající komunikací v historické zástavbě - rozv.pl. H/Z-P4
PPK8 - veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P6
* Veřejná prostranství s veřejnou zelení
PPZ1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo hřbitova - rozv.pl. C/Z-P1
PPZ2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na křiţovatce v Linci - rozv.pl. C/Z-P2
PPZ3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severovýchodním okraji obce rozv.pl. C/Z-P3
PPZ4 - sanace a revitalizace tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru
parku v centru obce včetně pěší cesty na historickou náves - rozv.pl. C/P-P2
PPZ5 - přestavba zahrádek za OÚ na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s
víceúčelovým hřištěm - rozv.pl. C/P-P3
PPZ6 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východním okraji sídla včetně
revitalizace občasného vodního toku - rozv.pl. H/Z-P2
PPZ7 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východě sídla - rozv.pl. H/Z-P5
* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) SZ)


X1.B. Opatření ke sniţování ohroţení v území zpŧsobené civilizačními vlivy

X1.B.2. - sanace a rekultivace výsypky - zalesnění
X1.B.3. - sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice


X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1 – vymezení prvků ÚSES:
K40 - nadregionální biokoridor - osová část
1 - místní biocentrum funkční
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2 - místní biocentrum funkční
3 - místní biocentrum funkční
4 - místní biocentrum nefunkční
5 - místní biocentrum nefunkční
6 - místní biokoridor funkční
7 - místní biokoridor nefunkční
8 - místní biokoridor nefunkční
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) SZ)


Dopravní infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

D1

parkoviště u hřbitova - rozv.pl. C/Z-

Citice

374/35, 374/31, 377/1

Obec Citice

Citice

39/1, 419

Obec Citice

Citice

374/1, 388/1, 369/1, 374/20, 369/2

Obec Citice

D1
D2

parkoviště u fotbalového hřiště - rozv.pl.
C/Z-D2

D3

rekonstrukce místní komunikace do
Sokolova - rozv.pl. C/P-D1

D4

parkoviště u hřiště - rozv.pl. H/Z-D1

Hlavno

252

Obec Citice

D6

polní a přístupové cesty dle KPÚ

Hlavno

173/1, 168/1, 168/3, 209/1, 215/5, 217/19, 217/1,

Obec Citice

209/1, 204/1, 202, 173/1, 174/26, 234, 174/39,
173/8, 173/7, 265, 174/3, 174/44, 174/35, 174/21,
174/34, 174/33, 174/10, 234, 174/16, 174/48,
174/46, 174/14, 173/10, 189/1, 197/4, 197/8, 197/6,
188/5, 197/1, 197/4, 197/8, 197/5, 162, 27, 28
D7

cyklostezka

Citice

103, 331/30, 332/5, 369/1, 374/1, 374/31, 374/34,

Obec Citice

386, 388/2, 388/6, 392/1, 392/3, 401/2, 403/1, 405,
408/1, 409/1, 410, 411, 430/1, 430/3, 430/4, 430/5,
430/6, 430/7, 430/8, 433/1, 433/2, 433/3
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Technická infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíţ
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

čerpací stanice splašků

Citice

419, 164

Obec Citice

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


X1.A. Sniţování ohroţení v území zpŧsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

X1.A.1.

zvyšování

retenčních

schopností

Hlavno

156/6, 156/10, 156/7, 156/11, 156/12

Obec Citice

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ

území

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


Občanské vybavení

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

prospěch bude uplatněno
předkupní právo
O1

přestavba části bývalé MŠ - rozv.pl.

Citice

340/2, -340

Obec Citice

C/P-O1
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Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromaţďovacími plochami

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ prospěch
bude uplatněno předkupní právo

PPK1

veřejné prostranství s místní obsluţnou

Citice

402, 386, 205/1

Obec Citice

Citice

386, 404, 374/32, 378, 377/1, 377/2

Obec Citice

Citice

386, 387, 408/1, 405

Obec Citice

Citice

37/1, 374/31, 377/1, 388/6, 375, 374/32, 388/1,

Obec Citice

komunikací v jiţní části obce - rozv.pl.
C/Z-P4

PPK2

veřejné prostranství s pěšími cestami
v centrální části obce - rozv.pl. C/Z-P5

PPK3

veřejné

prostranství

s

místní

komunikací na severním okraji obce rozv.pl. C/Z-P6
PPK4

PPK5

přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné
prostranství s místní komunikací - rozv.pl.

392/1, 388/5, 374/34, 403/1, 388/2, 388/3, 369/4,

C/P-P1

121/1, 412, 121/7, 121/6, 374/31, 388/1

veřejné prostranství s místní komunikací

Hlavno

156/10, 156/3, 156/7, 153/2, 156/12, 156/8, 156/11

Obec Citice

Hlavno

189/1, 185

Obec Citice

Hlavno

183/2, 184, 183/1, 238/1, 77/1, 56/1, 56/2, 77/2,

Obec Citice

na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P1

PPK6

veřejné prostranství s místní komunikací
na západním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P3

PPK7

veřejné prostranství s místní komunikací
na jihozápadním okraji sídla včetně

75/1, 244

propojení se stávající komunikací v
historické zástavbě - rozv.pl. H/Z-P4

PPK8

veřejné prostranství s místní komunikací

Hlavno

141/1, 142, 141/4, 140/8

Obec Citice

na východním okraji sídla - rozv.pl. H/Z-P6
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Veřejná prostranství s veřejnou zelení

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

PPZ1

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Citice

375, 374/31, 374/35, 374/34, 378, 377/1

Obec Citice

Citice

210, 386

Obec Citice

Citice

388/6

Obec Citice

Citice

374/34, 401/2, 403/1, 182, 169/1, 374/31, 386,

Obec Citice

charakteru parku okolo hřbitova rozv.pl. C/Z-P1

PPZ2

veřejné

prostranství

s

veřejnou

zelení

charakteru

parku

na

křiţovatce v Linci - rozv.pl. C/Z-P2
PPZ3

veřejné

prostranství

s

zelení

charakteru

parku

severovýchodním

veřejnou

okraji

na

obce

-

rozv.pl. C/Z-P3
PPZ4sanac revitalizace tělesa důlní vlečky na
veřejné

prostranství

s

veřejnou

403/2, 403/11, 403/12, 409/1, 60

zelení charakteru parku v centru
obce

včetně

pěší

cesty

na

historickou náves - rozv.pl. C/P-P2
PPZ5

přestavba zahrádek

za OÚ

veřejné

prostranství

s

zelení

charakteru

na

Citice

418, 45, 39/1, 42, 44

Obec Citice

Hlavno

156/7, 156/6, 156/11, 156/12

Obec Citice

veřejnou
parku

s

víceúčelovým hřištěm - rozv.pl. C/PP3
PPZ6 Veřejn veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku na východním okraji
sídla včetně revitalizace občasného
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vodního toku - rozv.pl. H/Z-P2

PPZ7

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Hlavno

141/1

Obec Citice

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ prospěch

charakteru parku na východě sídla rozv.pl. H/Z-P5

* Veřejně prospěšná opatření


Sniţování ohroţení území zpŧsobené civilizačními vlivy

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

bude uplatněno předkupní právo
X1.B.2.

sanace a rekultivace výsypky -

Citice

zalesnění
X1.B.3.

sanace a rekultivace kamenolomu

374/54, 374/48, 374/55, 374/1, 430/2, 331/9, 431,

SU, a.s.

331/36, 374/21, 374/47, 374/1
Hlavno

217/4, 217/5

SU, a.s.

p. p. č.

právnická osoba, v jejíţ prospěch

Dasnice

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


X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1 – vymezení prvkŧ ÚSES
označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

bude uplatněno předkupní právo
K40

nadregionální biokoridor - osová
část

Citice

334/1, 336, 337, 339, 355/2, 356/2, 356/3, 356/5,

Česká republika

357/1, 357/11, 357/6, 357/7, 357/8, 358, 359/1,
359/3, 359/4, 381/1, 385/1, 389, 390, 391, 420,
423
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K40

nadregionální biokoridor - osová

Hlavno

část

166, 168/1, 168/11, 168/4, 168/7, 168/8, 168/9, 171,

Česká republika

-172, 173/10, 174/10, 174/14, 174/16, 174/2,
174/21, 174/22, 174/3, 174/33, 174/34, 174/35,
174/4, 174/44, 174/46, 174/47, 174/48, 234, 265

1

místní biocentrum funkční

Citice

333/2, 401/1, 333/11, 333/3, 333/10, 333/12, 381/1

Obec Citice

1

místní biocentrum funkční

Hlavno

149/1, 227/1

Obec Citice

2

místní biocentrum funkční

Hlavno

207, -208/7, 208/1

Obec Citice

3

místní biocentrum funkční

Hlavno

170/6, 168/1, 236/1, 168/7, 170/8, 170/5, 170/7,

Obec Citice

170/3, 170/2, 170/1
4

místní biocentrum navrţené

Citice

334/1, 334/2, 334/3, 381/1

Obec Citice

4

místní biocentrum navrţené

Hlavno

167, 227/1, 166

Obec Citice

5

místní biocentrum navrţené

Citice

357/10, 357/11, 357/1, 359/1, 359/2, 357/9, 359/8

Obec Citice

3

místní biokoridor funkční

Hlavno

223/1, 229, 221/1, 222/2, 224, 223/6

Obec Citice

1

místní biokoridor navrţený

Hlavno

140/1, 140/6, 208/1, 140/8, 208/3, 140/10, 258/1,

Obec Citice

208/6, 140/5, 140/9, 264/3, 140/3
2

místní biokoridor navrţený

Hlavno

215/6, 214/2, 214/4, 186, 213/9, 206, 201/1, 255/2,

Obec Citice

201/2, 202, 205, 241/7, 199/6
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9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŦ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŢNÉHO BUDOUCÍHO
VYUŢITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP na území obce Citice nevymezuje ţádnou plochu územní rezervy.

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŦ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŢITÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŦTY PRO POŘÍZENÍ
STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŢENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
ÚP vymezuje na území obce plochy, pro které je prověření změn jejich vyuţití nezbytné ověřit
v územní studii:
Bydlení:
H/Z-B5 - plocha na západním okraji sídla jiţně pod komunikací do Hlavna - BV. V této ploše bydlení
bude umístěno jedno soustředěné a celistvé veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku
s moţností umístění víceúčelového hřiště a to mimo plochy PVz vymezených v KPÚ o velikosti min.
2

2 000 m k.ú. Hlavno, ozn. PVz1
H/Z-B3 - plocha na jihovýchodním okraji sídla - BV. V této ploše bydlení bude umístěno jedno
soustředěné a celistvé veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku o velikosti min
2

1 000 m s moţností umístění víceúčelového parku, ozn. PVz1 a to mimo plochu navrţeného parku
H/Z-P2.
Stanovuje se tato lhůta pro pořízení, schválení a vloţení obou územních studií do evidence územně
plánovací činnosti: 12/2015.

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŦ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŢITÍ A ZADÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU
ÚP nevymezuje na území obce ţádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro
rozhodování o jejich vyuţití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí textové části návrhu ÚP
Citice není tedy ţádné zadání regulačního plánu.

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Rozvoj území obce Citice je řešen pouze v jedné etapě bez udání časového horizontu.
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13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO
KTERÉ MŦŢE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT
ÚP nevymezuje na území obce ţádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu, pro
kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŦSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177
ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP vymezuje tyto plochy, na které nelze pouţít zkrácené stavební řízení:
-

obnova místní komunikace podél paty výsypky Gustav do Sokolova - C/P-D1,

-

veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku u hřbitova - C/Z-P1,

-

plocha bydlení u hřbitova - C/Z-B1,

-

plocha bydlení v centru obce - C/Z-B6,

-

parkoviště u hřbitova - C/Z-D1.

15 ÚDAJE O POČTU LISTŦ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŦ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část vlastního Územního plánu Citice je vypracována v rozsahu 54 stran textu včetně titulní
strany a obsahu i včetně vloţených tabulek.

B. Grafická část Územního plánu Citice:

v. č. 1 Výkres základního členění území

M 1:5 000

v. č. 2.1. Hlavní výkres

M 1:5 000

v. č. 2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny

M 1:5 000

v. č. 2.3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

M 1:5 000

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1:5 000
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Odůvodnění
Odůvodnění Územního plánu Citice obsahuje textovou část a grafickou část.
A. Textová část odůvodnění Územního plánu Citice obsahuje následující kapitoly:

1 Postup při pořízení územního plánu ...................................................................................... str. č. 56
2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů ............................ str. č. 57
3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování ....................................................... str. č. 58
4 Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
.................................................................................................................................................... str. č. 58
5 Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ............................... str. č. 58
6 Vyhodnocení splnění zadání ………………………………………………….............................. str. č. 68
7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ................................................................................. str. č. 69
7.1 Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem vyuţití ........................................... str. č. 71
7.2 Limity vyuţití území .............................................................................................................. str. č. 77
7.3 Koncepce dopravního řešení ............................................................................................... str. č. 79
7.4 Koncepce občanského vybavení ......................................................................................... str. č. 80
7.5 Koncepce technického vybavení ......................................................................................... str. č. 81
7.6 Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ................................. str. č. 93
7.7 Koncepce návrhu ÚSES....................................................................................................... str. č. 94
7.8 Vymezení ploch přípustných pro dobývání loţisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění
.................................................................................................................................................... str. č. 97
7.9 Koncepce řešení poţadavků civilní ochrany ........................................................................ str. č. 98
7.10 Koncepce ochrany ţivotního prostředí .............................................................................. str. č. 99
8 Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí .................................................................................. str. č. 100
9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond ................... str. č. 101
9.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF........................... str. č. 101
9.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL ...................... str. č. 132
10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ..................................................................... str. č. 132
11 Vyhodnocení připomínek .................................................................................................... str. č. 151
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce Citice na svém zasedání dne 22.9.2005 schválilo usnesením č. 66/05 záměr
pořízení Územního plánu obce Citice (dále jen ÚPO). Pořizovatelem ÚPO byl Obecní úřad Citice.
V listopadu 2006 zpracovala Ing. arch. Alexandra Kasková průzkumy a rozbory k ÚPO v rozsahu dle
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 135/2001 Sb.
1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k úpravě podle tohoto zákona a zastupitelstvo obce Citice dne
24.1.2007 schválilo usnesením č. 4/07 ţádost o pořízení Územního plánu Citice (dále jen ÚP)
Městským úřadem Sokolov, odbor stavební a územního plánování. Zároveň schválilo usnesením
č. 5/07 ze dne 24.1.2007 zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP – starostu obce
p. Josefa Sháněla.
K 3.1.2008 zpracoval pořizovatel ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem za technické pomoci Ing.
arch. Alexandry Kaskové návrh zadání ÚP.
Pořizovatel zaslal dle § 47 stavebního zákona návrh zadání ÚP pod č.j. 5298/2008/SÚPÚP/LUSV ze
dne 22.2.2008 dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Zároveň pořizovatel zajistil
zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení o projednávání zadání ÚP veřejnou vyhláškou, a to na úřední desce obce Citice a na úřední
desce města Sokolov. Oznámení včetně návrhu zadání bylo zároveň zveřejněno i na internetových
stránkách obce Citice a města Sokolov.
Návrh zadání ÚP byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle poţadavků
dotčených orgánů, podnětů a připomínek a upravený návrh byl předloţen obecnímu zastupitelstvu
k projednání a schválení. Zastupitelstvo obce Citice projednalo návrh zadání na svém zasedání dne
28.5.2008 a vzalo na vědomí připomínky, které můţe dle § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit
kaţdý, poţadavky na obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které mohou uplatnit dotčené
orgány a podněty sousedních obcí. Usnesením č. 38/8 ze dne 28.5.2008 byl návrh zadání obecním
zastupitelstvem Citice schválen.
Pořizovatel předal dne 7.7.2008 návrh zadání projektantovi – Ing. arch Alexandře Kaskové a ta na
základě schváleného zadání ÚP zpracovala návrh ÚP. Zpracovaný návrh ÚP byl obci předán dne
20.1.2008.
Pořizovatel zaslal, dle § 50 stavebního zákona, dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému
úřadu oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Citice (dále jen společné jednání)
pod č.j. 4320/2009/SÚPÚP/MAPI, ze dne 28.1.2009. Termín společného jednání byl určen na
16.2.2009.
Návrh ÚP byl vystaven od 1.2.2009 do 18.3.2009. Dne 16.2.2009 se konalo společné jednání o
návrhu ÚP s dotčenými orgány. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska nejpozději do 30
dnů ode dne společného jednání a sousední obce mohly uplatnit své připomínky z hlediska
navazujícího území do 30 dnů ode dne společného jednání s tím, ţe se k později uplatněným
stanoviskům a připomínkám nepřihlíţí.
Pořizovatel dne 3.4.2009 předloţil návrh ÚP a zprávu o jeho projednání, která splňovala náleţitosti
stanovené prováděcím právní předpisem, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního
rozvoje, oddělení územního plánování. Dne 22.5.2009, obdrţel pořizovatel od Krajského úřadu
Karlovarského kraje stanovisko pod. č.j. 969/RR/09. Pokyn na úpravu ÚP byl projektantce zaslán dne
8.9.2009 pod č.j. 98783/09/SÚPÚP/VESO.
Upravený a posouzený návrh ÚP byl vystaven od 2.11.2010 do 21.12.2010 k veřejnému nahlédnutí
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na odboru stavebním a územního plánování Městského úřadu Sokolov a na obecním úřadu Citice, a
zároveň byl vystaven i na internetové adrese Městského úřadu Sokolov a Obecního úřadu Citice.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP se konalo dne 22.12.2010 na Obecním
úřadu Citice. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a
zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP, který byl projektantce zaslán dne
7.2.2011 pod č.j. 21463/2011/SÚPÚP/VLPO.
Dále pořizovatel s určeným zastupitelem přezkoumal soulad návrhu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního
zákona.

2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŦ


Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR 2008)
Území obce Citice leţí v rozvojové ose OS 7 Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Karlovy Vary -

Cheb - hranice ČR. Pro ÚP Citice (dále jen ÚP) nevyplývají ţádné konkrétní poţadavky.
 PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje:
ÚP tyto priority splňuje zejména v oblastech:
-

chrání přírodní a kulturní hodnoty území

-

hospodárně vyuţívá zastavěné území dostavbou všech proluk

-

zapracovává ÚSES, chrání krajinný ráz území

-

zapracovává opatření na ochranu před povodněmi opatření ke zvýšení retence území a ke
zvýšení ekologické stability území



-

vytváří rekreační zázemí obyvatel Citic

-

zkvalitňuje dopravní a technickou infrastrukturu
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK)

ZÚR KK byly vydány Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16.9.2010 a nabyly účinnosti dne
16.10.2010. ZÚR KK nemají na území obce Citice ţádné zvláštní poţadavky. Na území obce není
navrţena ţádná VPS, není zde vymezena ţádná evropsky významná lokalita Natura 2000 ani ţádná
ptačí oblast.
* ÚP zohledňuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
* ÚP vychází ze zpracované Urbanistické studie Citice, r. 1992
* ÚP zapracovává dokument Aktualizace ÚSES obce Citice, říjen 2006, RNDr. J. Křivanec
* ÚP respektuje schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlavno kromě LBK č.1
* ÚP zapracovává vydaná stavební rozhodnutí a stavební povolení
* ÚP zohledňuje Urbanistickou studii Sokolovsko - západ, jezero Medard, jehoţ součástí je i část
území obce Citice
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3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Citice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 § 19
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších změn.
Zpracovaný ÚP Citice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udrţitelný rozvoj na území
spravovaném obcí Citice.
V územním plánu navrţený rozvoj obce Citice nemá negativní vliv na veřejné zdraví při respektování
navrţené koncepce, dodrţení stanovených podmínek pro vyuţití ploch a pokynů pro rozhodování
v území.

4 VYHODNOCENÍ S POŢADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŦ
ÚP Citice byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle
příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších změn, a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších změn.

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŢADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŦ - SOULAD SE
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŦ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŦ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŦ
ÚP je v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů.
5.1 SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP
Na základě společného jednání o Návrhu ÚP obdrţel pořizovatel tato stanoviska dotčených orgánů a
krajského úřadu, ORR, která vyhodnotil:
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Čj.: 152-ÚP/2009 ze dne 11.02.2009
Věc: CITICE – návrh územního plánu obce.
K vašemu podání Čj. 4320/2009/SÚPÚP/MAPI
Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímţ jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a
stavební správy Praha, se sídlem Hradební 772/12 – 110 15 PRAHA 1 – Ing. Josef MAŇHAL,
oprávněný na základě pověření Ministryně obrany České republiky Čj.: 302/2008-8764, ze dne
7.února 2008, vydaného ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák.č. 219/2000 Sb., k vydávání
závazných stanovisek a uplatňování poţadavků ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dále obecně k jednání jménem České
republiky – Ministra obrany jako účastníka všech řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle zák. 222/1999 o zjišťování obrany České republiky
v platném znění, § 6, odst. 1, písmeno h) souhlasí s návrhem územního plánu obce Citice.
Na teritoriu Plzeňského, Karlovarského a část Středočeského kraje (okres Beroun a Příbram) je
k vydávání výše uvedených závazných stanovisek oprávněno samostatné pracoviště VUSS PRAHA,
Radobyčická 25-304 50 PLZEŇ, začleněné do struktury VUSS PRAHA, Hradební 772/12-111 21
Praha.
V řešeném území, nejsou evidovány ţádné objekty, sdělovací kabely ani jiné inţenýrské sítě, ke
kterým výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany ČR.
Kontaktní osoba: Ing. Josef Kohout, č.tel. 973 340 200
Ing. Josef MAŇHAL, ředitel


Vydán souhlas.

Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy IV
Zn.: 530/85/09-KRÁ-UL ze dne 09.02.2009
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Citice
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrţelo dne 28.1.2009 od Městského
úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu) o společném jednání o návrhu Územního plánu Citice se ţádostí o stanovisko.
K výše uvedenému oznámení ministerstvo konstatuje, ţe potvrzuje platnost svého předchozího
stanoviska č.j. 530/234/08-KRÁ-UL ze dne 25.3.2008 k návrhu zadání předmětné ÚPD.
Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV


Je zapracováno.

Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Sokolov
Čj.: PÚ/75/2009-130730 ze dne 02.02.2009
Věc: Stanovisko dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, k oznámení „Společného
jednání o návrhu územního plánu Citice“
Nadále platí naše stanovisko ze dne 18.03.2008, č.j.: PÚ/136/2008-3220
Bereme na vědomí, ţe projektant návrhu ÚP Citice akceptoval kromě místního biokoridoru BK č. 1
veškerá ostatní společná zařízení ze schváleného návrhu KPÚ v k.ú. Hlavno.
Posoudit důvod a vhodnost posunutí MBK 1 je kompetentní v této fázi řízení příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny.
K návrhu nemáme další připomínky.
Ing. Růţena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov


Bez připomínek.

Policie ČR, krajské ředitelství policie západočeského kraje
Čj.: KRPP-527-39/ČJ-2009-0300DP ze dne 19.02.2009
Věc: Návrh územního plánu obce Citice – sdělení
Na základě oznámení o vystavení návrhu územního plánu obce Citice po jeho posouzení na
internetové adrese sděluji, ţe v předloţené podobě je jeho posouzení z hlediska podmínek pro
bezpečnost a plynulost provozu neuskutečnitelné z následujících důvodů:
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1. V dopravní části nelze zjistit, o jaké funkční skupiny komunikací se v jeho návrhu jedná viz.
ČSN 736110. Vymezení funkčních skupin je základním předpokladem pro vymezení hlavního
dopravního prostoru daných komunikací a určení podmínek pro obsluhu na ně navazujících
objektů.
2. V návrhu není věnována pozornost provedení křiţovatek. Na území obce jich většina
nevyhovuje z hlediska úhlu kříţení a rozhledů. Chybí vytvoření podmínek pro moţnost jejich
úprav do normových parametrů (závazná část). Např. i křiţovatka silnic 21026 – 21217
zůstává v návrhu jako dopravně nebezpečná a provedením neodpovídající ČSN 736102.
Plk. Mgr. Vladimír TOMAN, vedoucí odboru


Připomínky nejsou v rámci ÚP relevantní.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Čj.: H555K2SO0215S/160209/Nov ze dne 16.02.2009
Věc: Stanovisko
orgánu ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 77 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
§4 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) k návrhu územního plánu Citice (společné jednání o návrhu územního plánu, §50 odst. 2
stavebního zákona).
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, územní pracoviště
Sokolov souhlasí s návrhem řešení územního plánu Citice, neboť předloţený návrh není v rozporu
s poţadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
(K

zadání

výše

uvedeného

ÚPN

jsme

vydali

stanovisko

dne

6.3.2008

pod

č.j.

H555K2SO0505S/040308/Nov/215.31).
Ing. Edita Novotná, Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální


Vydán souhlas.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství
Zn.: 1007/ZZ/09 ze dne 12.03.2009
Věc: Stanovisko k návrhu územního plánu Citice
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství obdrţel dne 28.1.2009
oznámení o návrhu ÚP Citice a k tomuto sdělujeme následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (DiS. Chochel/594)
Příslušný orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov.


Nejsou kompetentní.

Posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí (Ing. Velík/221)
K návrhu zdejší odbor vydal stanovisko zn. 1231/ZZ/08 ze dne 25.3.2008 s tím, ţe k návrhu nemá
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství z hlediska posuzování vlivů
na ţivotní prostředí poţadavky na vyhodnocení vlivŧ Územního plánu Citice na ţivotní prostředí,
ani na zpracování variantního řešení.
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Bez připomínek.

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.


Bez připomínek.

Ochrana les. pŧd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Klíma/296)
K uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu obce Citice, je dle § 48, odst. 2, písm. b) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě městský
úřad Sokolov, odbor ţivotní prostředí.


Nejsou kompetentní..

Ochrana zemědělského pŧdního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského pŧdního fondu, ve znění
pozdějších předpisŧ, k návrhu územního plánu Citice.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen „krajský úřad“) příslušný dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ZPF“) posoudil předloţený návrh územního plánu Citice podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem na
postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) při zpracování a projednávání územně
plánovací dokumentaci vyplývající z vyhlášky MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněţ bylo přihlédnuto k metodickému pokynu
MŢP ČR – odboru lesa a půdy ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 včetně jeho přílohy stanovující
třídy ochrany zemědělského půdního fondu pro účely územního plánování (dále jen „metodický
pokyn“). Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu územního plánu Citice, jejímţ projektantem je
autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování listopad 2008, vyjádření
krajského úřadu č.j. 1234/ZZ/08 ze dne 25.3.2008 k zadání územního plánu Citice. V návrhu –
odůvodnění územního plánu bylo zpracováno v části 9. Vyhodnocení přepokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond včetně tabulkové části a grafické části. Srovnání
s jiným moţným řešením nebylo provedeno. Koncept nebyl zpracován. Návrh územního plánu Citice
řeší v celé správní území obce, tj. katastrální území Citice a Hlavno. Ve výměře předloţené
k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je v navrhovaném řešení cca 31,87 ha půdy.
Výměra navrhovaného záboru zemědělské půdy je 23,30 ha, z toho je 18,16 ha mimo zastavěné
území. Z toho 18,33 ha je předpokládané odnětí pro funkční vyuţití bydlení, 0,94 ha pro funkční
vyuţití občanské vybavení, 1,84 ha pro funkční vyuţití smíšené území, 2,19 ha pro funkční vyuţití
veřejné prostranství. Podstatná část záboru zemědělské půdy cca 21,08 ha je navrhována plochách
IV. a V. třídy ochrany zem. půdy. U části navrhovaných ploch je jiţ zábor 0,1994 ha ostatních ploch a
0,2814 ha zemědělské půdy odsouhlasen. Tyto části lokalit C/Z-B5, C/Z-B6 a C/Z-B3 nejsou zahrnuty
do tabulkové části Bilance. U některých lokalit (kontrola pouze zemědělské půdy u lokalit H/Z-B1, H/ZB3, H/Z-B4 a H/Z-B5) jsou uvedeny niţší výměry p.p.č., chybně uvedení BPEJ a tedy i třídy ochrany
zem. půdy. Celkový zábor půdy je tedy vyšší. Hranice zastavěného území je stanovena ke dni
15.7.2008. Krajský úřad k rozvojovým lokalitám na pozemcích zemědělského pŧdního fondu
řešeným v návrhu územního plánu Citice na základě posouzení předloţené dokumentace,
místního šetření dne 18.3.2009 zaujímá z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko:
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1. Lokalita X1.B.1 navrţená na zemědělské ploše a plocha NSzp dělící nevhodně plochu rezervy
R1 budou po vzájemném projednání s Městským úřadem Sokolov z návrhu dle zásad ochrany
zemědělského půdního fondu § 4 zákona o ochraně ZPF vypuštěny.
2. Lokality v k.ú. Hlavno označ. H/Z-S2, H/Z-B6, H/Z-B8 a část H/Z-B3 (plochy pro bydlení)
budou dle přiloţeného zákresu tohoto stanoviska vypuštěny. Lokality v k.ú. Hlavno označ.
H/Z-B5, H/Z-B5 (plochy pro bydlení) budou zmenšeny dle zákresu v příloze tohoto stanoviska.
Lokalitu v k.ú. Hlavno označ. H/Z-B9 (plocha pro bydlení) se doporučuje z návrhu vypustit.
Požadavky na změnu využití pozemků pro funkční bydlení jsou dle orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu vzhledem k charakteru a velikosti zastavěných částí obce
neúměrné.
3. S ostatními lokalitami se souhlasí a lze je zapracovat do dalšího stupně územního plánu.
4. V tabulkové části zemědělské přílohy: Uvést u podkladových tabulek jedná-li se o část p.p.č.
2

Uvést u Tab.č.2.2 sloupce IV. součet celkem I. etapa 93 141 m . Tabulka Přehled
navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle funkčního vyuţití lokalit bude zpracován na celkovou
výměru navrhovaného odnětí. Rozlišení na etapy postačí uvést v textové části.
5. Do záboru půdy je nutné vyčíslit i části navrhovaných ploch, kde je jiţ zábor 0,1994 ha
ostatních ploch a 0,2814 ha zemědělské půdy odsouhlasen. Jedná se např. o lokalitu označ.
C/Z-B5, C/Z-B6 a C/Z-B3 (nejsou uvedeny v Bilanci). Chybějící části lokalit budou zpracovány
do tabulkové části Bilance a bude upraveno Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ZPF včetně tabulkové části.
6. U některých lokalit jsou (kontrola pouze zemědělské půdy u lokalit H/Z-B1, H/Z-B3, H/Z-B4 a
H/Z-B5) uvedené niţší výměry p.p.č., chybné uvedení BPEJ. Lokalita H/Z-B3 se nachází
v zastavěném území i mimo, coţ není uvedeno v tabulce Bilance. Podklady jsou přílohou
tohoto stanoviska.
7. V tabulkách „Bilance“ v kolonce „Výměra celkem (ha)“ (sloupec 3) je nutno vyčíslit celkovou
výměru navrhovaného záboru, tzn. nejen výměru nově navrhovaného záboru, ale včetně
výměry záboru půdy lokalit odsouhlasených jiţ dříve (Pozn.: Uvedená celková hodnota bude
součtem výměr tzv. „nově navrţeného záboru“ a záboru dříve odsouhlaseného). Není potřeba
uvádět rozlišení nově navrhovaného

a odsouhlaseného záboru. Postačí pouze do kolonky

„Poznámka“ (sloupec 12) pak uvést informaci „ z toho dříve odsouhlasený zábor činí celkem
ha“. Po ukončení platnosti dokumentací mohou přestat platit i dříve odsouhlasené zábory
půdy v této dokumentaci.
8. Krajský úřad poţaduje očíslovat ve sloupci 1 tabulek „Bilanci“ jednotlivé lokality vzestupnou
řadou (1, 2, 3, atd…) a tato čísla lokalit uvádět v pomocných tabulkách

i v grafické části

výkresu předpokládaných záborů půdního fondu. Do kolonky „Poznámka“ uvést např.
„meliorace“ nebo „dříve odsouhlasený zábor“, atd…Je třeba, aby textová, tabulková a mapová
část územního plánu vzájemně korespondovaly a umoţňovaly jednoznačnou orientaci
v materiálu a to nejen pro pracovníky státní správy. Zvolený způsob označení ji neumoţňuje.
9. Doplnit grafickou část o: názvy sídel Citice, Hlavno, místy chybějící čísla BPEJ/třídy ochrany
zem. půdy.
10. Plocha rezervy Rozvojová plocha č. R1 – Hlavno není předmětem posuzování
z hlediska ochrany zemědělského pŧdního fondu. Poznámka v Tabulce č. 1 Strana č. 17
bude opravena na „Plocha územní rezervy R1 – navrhovaný zábor je uveden pouze
informativně“.
Upozornění: Toto stanovisko sed týká pouze pozemků taxativně vyjmenovaných v dokumentaci
návrhu územního plánu Citice odsouhlasených tímto stanoviskem V případě změny rozsahu
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záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích zemědělského půdního fondu) je nutné
dopracovat zemědělskou přílohu a znovu poţádat o stanovisko zdejší orgán ochrany ZPF.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
Příloha: dle textu


Budou akceptovány a zapracovány připomínky pod body 1,2 a 3 – 10.

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)
Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby –
Geofondu – www.geofond.cz – v rámci sloţky „Státní geologická sluţba“, oddíl „Informace o ŢP“, část
„Mapy loţiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“. Aktuální
informace o loţiskových objektech včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální
údaje) jsou trvale přístupné na záloţce „Webové aplikace“, oddíl „Přístup signálním informacím
z Informačního systému ČGS-Geofondu, VSTUP, „>VSTUP BEZ PŘIHLÁŠENÍ<“, „MAPOVÉ ÚLOHY
– INTERNET“, část „Surovinový informační subsystém (SURIS)“. Aktuální informace o poddolovaných
územích viz „MAPOVÉ ÚLOHY – INTERNET“, část „Vliv důlní činnost“. Aktuální informace o
sesuvných územích viz „MAPOVÉ ÚLOHY – INTERNET“, část „Sesuvy“. Případě, ţe se stavba
nachází v chráněném loţiskovém území, můţe dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o
umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat příslušný orgán podle zvláštních
předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po
projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení
stavby nebo zařízení. Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona ţadatel o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání
s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby
nebo zařízení. Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona ţadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloţit ţádost tímto závazným stanoviskem.


Konstatování.

Odpadové hospodářství (Růžková/285)
Dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v platném znění uplatňuje stanovisko k územním plánům obecní úřad s rozšířenou působností,
v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor ţivotního prostředí.


Nejsou kompetentní..

Vodní hospodářství (Bc. Valečková/229)
Příslušným úřadem k vyjádření je Městský úřad Sokolov.
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru ţivotního prostředí a zemědělství


Nejsou kompetentní.

Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend
Zn.: ODSA/8524/2009/Me ze dne 13.02.2009
Věc: Stanovisko
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Odbor dopravně-správních agend Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší
ţádosti pro potřeby projednání „Návrhu územního plánu obce Citice“ a sděluje, ţe s tímto návrhem
souhlasí.
Pro úplnost odbor ODSA sděluje, ţe pro jakýkoli zásah do tělesa komunikací III/21217, III/21217,
III/21026 a III/21029 v územním obvodu obce Citice, které jsou v majetku Karlovarského kraje, bude
nutný předchozí souhlas správce komunikací – Krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kraje,
p.o., našeho odboru a vyjádření Policie ČR OŘ DI Sokolov.
Karel Merxbauer v.r., silniční hospodářství


Vydán souhlas.

Městský úřad Sokolov, odbor ţivotního prostředí
Ze dne 06.03.2009
Věc: Vyjádření k návrhu územního plánu Citice
Dne 27.1.2009 obdrţel Městský úřad Sokolov, odbor ţivotního prostředí

oznámení o společném

jednání o návrhu územního plánu Citice, konaném dne 16.2.2009.
K uvedenému návrhu územního plánu Citice vydává odbor ţivotního prostředí Městského úřadu
Sokolov následující vyjádření:
ochrana zemědělského pŧdního fondu:
Příslušným orgánem ochrany ZPF k uplatnění stanoviska je KÚKK.


Nejsou kompetentní.

ochrana lesního pŧdního fondu a státní správa lesŧ:
Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s navrţeným záborem PUPFL
v návrhu ÚP Citice souhlasíme, poněvadţ záborem v rozsahu 1,1ha PUPFL nebude negativně
ohroţena ekologická stabilita lesa ani stav ţivotního prostředí v dané lokalitě. Větší celky PUPFL jsou
respektovány jako nezastavěné území kulturní krajiny.


Vydán souhlas.

ochrana přírody:
Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) k uplatňování stanovisek k územním
plánům a orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona k vymezování a hodnocení
místního

systému

ekologické

stability

s návrhem

územního

plánu

Citice

souhlasíme

s následujícími připomínkami:
Změnou řešení zastavitelných ploch v části obce Hlavno byla vyvolána potřeba změny vymezení
místního biokoridoru MBK 1 propojujícího místní biocentra č. 1 „Lom nad Hlavnem“ a č. 2 „Tři rybníky
u pastviny“. Navrţený biokoridor je posunut severně od původního řešení schváleného v rámci
komplexních pozemkových úprav (KPÚ) Hlavno a prochází z velké části po zemědělsky vyuţívaných
pozemcích bez porostu dřevin. Takto vymezený biokoridor by byl nefunkční a k zajištění funkčnosti by
bylo nutné provést nákladná opatření v terénu, která by nebyla vhodná z hlediska vyuţití
zemědělských pozemků a s kterými by pravděpodobně jejich vlastníci nesouhlasili. Na základě
posouzení plánu ÚSES v k.ú. Hlavno a situace v navazujících katastrálních územích poţadujeme
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vypuštění tohoto biokoridoru a naznačení napojení lokálního biocentra č. 2 severním směrem
po pozemku p.č. 208/1 a západní části pozemku p.č. 208/3 k hranici s katastrálním územím
Bukovany u Sokolova. V této části k biocentru přiléhá rozsáhlé zalesněné území, kde sice ţádný
prvek ÚSES vymezen není, ale ve skutečnosti zde migrace organismů probíhá. Propojení s prvky
ÚSES v k.ú. Bukovany u Sokolova bude zajištěno v rámci případné změny územního plánu Bukovany.
Biocentrum č. 1 funkčně i prostorově souvisí s nadregionálním biokoridorem K40, jeho propojení
s biocentrem č. 2 není nezbytně nutné.
Do návrhu územního plánu byly rovněţ převzaty interakční prvky ze schváleného návrhu KPÚ Hlavno.
Pojem interakční prvek není obsaţen v zákoně ani v prováděcí vyhlášce a jejich vymezování je
v současné době sporné. Interakční prvky jsou segmenty krajiny, které slouţí podpůrně ke zvyšování
ekologické stability v krajině a doplňují systém ÚSES tvořený biocentry a biokoridory. Tyto prvky jsou
v krajině důleţité, jejich vymezování nad rámec zákonných prvků lze však připustit v případech, ţe
není námitek ze strany vlastníků pozemků. Pokud tedy bude uplatněn poţadavek na vypuštění
nebo úpravu interakčního prvku vlastníkem pozemku, lze tomuto poţadavku po projednání
s orgánem ochrany přírody vyhovět.
K územnímu plánu nemáme jiné připomínky.


Připomínky budou akceptovány.

vodní hospodářství:
Jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), sdělujeme, ţe s návrhem Územního
plánu Citice souhlasíme bez připomínek.
Ing. Petra Odborná, vedoucí odboru ţivotního prostředí


Bez připomínek.

Obvodní báňský úřad v Sokolově
Zn.: 196/2009/08 ze dne 04.03.2009
Věc: Společné jednání o návrhu Územního plánu Citice
Ve vystaveném návrhu Územního plánu Citice jsou respektovány stanovené dobývací prostory Hlavno
II, Bukovany a Svatava a chráněné loţiskové území Sokolov. Respektuje také poddolovaná území.
Z hlediska ust. § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá OBÚ v Sokolově k návrhu Územního plánu Citice
ţádné připomínky.


Bez připomínek

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Čj.: 2819/2009 ze dne 04.02.2009
Věc: Stanovisko k návrhu územního plánu
K Vašemu dopisu, který se týkal územního plánu obce Citice, ze dne 28.1.2009, zaslanému našemu
úřadu pod č.j.: 4320/2009/SÚPÚP/MAPI, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále Úřad)
obdrţel dne 28.1.2009 pod č.j. 2263/2009, dle usnesení § 50 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění, ve věci „Společného jednání o návrhu územního plánu Citice“ sdělujeme, ţe za
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předpokladu respektování ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších přepisů (atomový
zákon), a předpisů prováděcích, zejména pak vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a dalších – nemáme připomínky.
Jedná se zejména o povinnost stavebního úřadu před vydáním rozhodnutí o umístění stavby,
stavebního povolení, jakoţ i dodatečného povolení týkajícího se stavby, jejíţ částí je jaderné zařízení
nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího zařízení (viz. vyhláška č. 307/2002 Sb., §
10), vyţádat si od navrhovatele nebo stavebníka povolení Úřadu vydávané k činnostem dle § 9 odst. 1
atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Pokud by byl plánován zásah do tzv.
„staré zátěţe“ (haldy po důlních činnostech apod.), její vyuţití, nebo stavba v dotčeném území,
vyplývá pro budoucího stavebníka ze zákona č. 18/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost
poţádat o povolení, resp. stanovisko Úřadu - § 8 odst. 2, § 9 odst. 1 písm. h), resp. j).
Pokud je plánována zejména hustá bytová zástavba, je z ekonomického hlediska vhodné při územním
plánování vysledovat, zda se nejedná o území s jiným, neţ nízkým radonovým rizikem. V případě
výstavby na takovém území, by bylo provedení staveb pravděpodobně draţší, vzhledem k nutnosti
provádět opatření (§ 6 odst. 4 zákona č. 18/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vedoucí ke sníţení
přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu, stanovených v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve
stavebním povolení. V první fázi vyhledávání vhodného území pro výstavbu lze pouţít prognózní
mapy radonového rizika, zpracované Českým geologickým ústavem. Tyto mapy však nelze pouţít
k určení radonového indexu na konkrétním stavebním pozemku při umisťování dané stavby
s pobytovým prostorem – tehdy je vyţadováno zjištění, ţe se nejedná o pozemek s nízkým
radonovým indexem ( § 94 a příloha č. 11 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
V příloze vracíme Vámi poskytnutou dokumentaci.
Ing. Pavel Beran, CSc. Vedoucí RC Plzeň


Bez připomínek.

ČR – Státní energetická inspekce
Zn.: 43/09/041.103/VáJ ze dne 13.03.2009
Věc: Společné jednání o návrhu územního plánu Citice
K Vámi vystavenému návrhu Územního plánu Citice vydává ČR – Státní energetická inspekce, jako
dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., souhlasné stanovisko s podmínkou, ţe
v územním plánu Citice budou v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále energetický zákon), respektována ochranná pásma stávající i plánovaných energetických
zařízení. V této souvislosti poţadujeme:
V kapitole 7.2. LIMITY VYUŢITÍ ÚZEMÍ na str. 87 textové části odůvodnění návrhu ÚP Citice opravit
chybně uvedenou velikost ochranného pásma venkovního vedení VVN 110 kV (ČEZ), OP = 15m
(20m).

Odŧvodnění:
Podle § 46 odst. 3 písm. b) energetického zákona je správná hodnota velikosti tohoto ochranného
pásma 12 m od krajního vodiče vedení na obě jeho strany, nikoliv 15 m. Pro zařízení vybudovaná
před datem 1.1.1995 je správná hodnota v závorce 15 m, nikoliv 20 m.
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Na závěr si dovolujeme upozornit, ţe od 1.9.2007 sídlí inspektorát SEI pro Karlovarský kraj na adrese
Sportovní 297/28, 360 09 Karlovy Vary.
Ing. Jan Heidelberg, ředitel územního inspektorátu


Souhlasné stanovisko s podmínkou, podmínka bude akceptována.

Centrum dopravního výzkumu
Zn.: UP/0335/09 ze dne 12.03.2009
Věc: Stanovisko k návrhu ÚPn Citice
Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast územního
plánování, Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního
zákona a zákona o vyvlastnění, následující koordinované stanovisko:
Řešeným územím prochází ţelezniční trať č. 140 Sokolov – Cheb. U lokalit zasahujících do
ochranného pásma dráhy (zejm. C/Z-S1; C/Z-P4; C/Z-03; C/P-S3; C/Z-P3; C/Z-B9; C/Z-B8; C/ZR1) je nezbytné respektování tohoto OP. Stavby je třeba umisťovat mimo toto OP. Výstavba
musí být řešena tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům
dopravy, zejména hluku, jeţ nebudou správcem dopravní cesty hrazena. Jakákoliv stavební činnost
v ochranném pásmu dráhy je moţná pouze se souhlasem speciálního stavebního úřadu, jímţ je
Dráţní úřad.
Ing. Miroslav Vančura CSc. v.r., vedoucí oblasti koncepce rozvoje dopravního sektoru
Ing. Jan Vašíček, Za správnost


Nejsou dotčeným orgánem. Stanovisko bude akceptováno v další fázi tj. v umísťování
jednotlivých staveb.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Č.j.: HSKV-104/SO-2009 ze dne 17.03.2009
Věc: Územní plán Citice - návrh
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – územní odbor Sokolov posoudil dle ustanovení § 31
odst. 1, písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloţenou dne
28.1.2009. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko. Kaţdá změna proti
schválené dokumentaci musí být neodkladně projednána.
Plk. Mgr. Jaromír Homolka, pověřený řízením územního odboru Sokolov


Vydané souhlasné stanovisko.

Ministerstvo prŧmyslu a obchodu
Zn.: 4245/2009/05100 ze dne 20.3.2009
Věc: Projednání návrhu Územního plánu Citice
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci vyuţívání nerostného bohatství a
těţby nerostných surovin ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle
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ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci
připomínky.
Návrh respektuje výhradní loţiska, dobývací prostory a chráněná loţisková území:
B 3 081 400 Bukovany u Slavkova, hnědé uhlí, dobývací prostor Bukovany č. 30089
B 3 081 300 Svatava – Medard, hnědé uhlí, dobývací prostor Svatava č. 30017
B 3 149 600 Dolní Rychnov – Antonín, hnědé uhlí, chráněné loţiskové území Sokolov
B 3 081 700 Tisová u Sokolova – Silvestr, hnědé uhlí, chráněné loţiskové území Tisová I
B 3 146 300 Dasnice – Hlavno, stavební kámen, dobývací prostor Hlavno II č. 70901.
S návrhem územního plánu souhlasíme.
Ing. Zbyšek Sochor, ředitel odboru hornictví


Vydán souhlas.

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Veškeré pokyny k vypracování návrhu ÚP, které obsahovalo upravené zadání ÚP Citice, projektant
zapracoval do Návrhu ÚP:
* do části odůvodnění ÚP bylo zapracováno zejména:
-

byla doplněna: poddolovaná území

-

byla dopracována textová část civilní ochrana obyvatelstva včetně doloţené situace účinků
moţných zvláštních povodní

-

plocha bydlení C/Z-B5 není dopravně obslouţena komunikací s přímým sjezdem ze silnice
III/21217

-

jsou respektovány registrované VKP v k.ú. Hlavno p. p. č.208/1 a 207.

* je zapracována sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice i probíhající lesnická rekultivace výsypky
Gustav
* podél parovodu je navrţena ochranná mimolesní zeleň pouze z jedné strany a za OP - z pohledové
strany z obce Citice
* je respektováno OP dráhy - zejména navrţené plochy ozn. C/Z-S1, C/Z-R1
* jsou respektovány pozemky p. Jůna západně od ZÚ Citic jako nezastavěná kulturní krajina. Z toho
důvodu nejsou navrţeny rozvojové plochy bydlení západně od hranice ZÚ obce. Základní koncepce
rozvoje správního území obce Citice, kdy sídla se svými rozvojovými plochami k sobě přibliţují, je i
přesto zachována. Rozvojové plochy v Hlavně se proto výrazně přesunuly ze západního okraje
Hlavna na východní okraj Hlavna blíţ k Citicím. Tímto řešením se zástavba obou sídel k sobě
skutečně přiblíţila a výrazně se zefektivnily investice na propojení obou sídel inţenýrskými sítěmi.
Toto nové prostorové řešení však nerespektuje místní biokoridor č. 1, který byl dle KPÚ v k. ú. Hlavno
navrţen těsně podél záhumenkové cesty. Návrh ÚP vyuţívá záhumenkovou cestu k obsluze
rozvojových ploch, které jsou navrţeny v místě MBK č. 1. Tento KB č.1 je přiloţen severně nad sídlo.
Dle zadání ÚP nejsou do Návrhu ÚP zapracovány:
-

CHLÚ Tisová - nezasahuje do správního území obce

-

není respektován MBK č.1 dle KPÚ z důvodu původně řešeného přesunutí rozvojových
zastavitelných ploch z plánované polohy na západním okraji Citic do nové polohy na
východním a severním okraji Hlavna. ÚP navrhuje pro MBK č.1 novou trasu severně nad
sídlem. Na základě projednání Návrhu ÚP bylo upuštěno od rozvoje severním směrem nad
Hlavnem, nová trasa MBK č.1 zůstala v řešení ÚP dál. Do výhledu je tedy moţno uvaţovat
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s rozvojem sídla Hlavno severním směrem s vyuţitím jiţ zmiňované obnovené záhumenkové
cesty.
ÚP zachovává nákladové nádraţí v Citicích v plném rozsahu. ÚP neřeší ţádná opatření ke sníţení
negativních vlivů elektrárny Tisová na území obce Citice kromě ochranné zeleně podél východní
strany parovodu Tisová - Bukovany - Habartov.

7 KOMPLEXNÍ ZDŦVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Návrh ÚP Citice vychází ze schváleného upraveného zadání ÚP Citice, které obsahovalo pokyny pro
dokončení územního plánu. Návrh ÚP především zohledňuje nový stavební zákon č.183/2006 Sb.,
v platném znění. a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.
Rozvoj obce je přesně prostorově limitován (ţeleznice, Q100 Ohře, pata výsypky Gustav). ÚP
eliminuje v maximální míře zbývající negativní důsledky historicky dlouhodobé těţby hnědého uhlí na
území obce Citice a navrací obec do „standardního“ ţivota. Rozvoj území je přiměřený skutečnému
zájmu o území - od 90. let probíhá v Citicích intenzivní výstavba individuálních RD v zahradách podle
zpracované US Citice (1992). Navrţenému rozvoji území napomáhá i dnešní vysoký standard
technické infrastruktury v obou sídlech.


VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŦ POŘIZOVATELE K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PŘED
ŘÍZENÍM

Na základě společného jednání o Návrhu ÚP vyhodnotil pořizovatel stanoviska dotčených orgánů,
připomínky obcí a vypracoval pokyny pro úpravu Návrhu ÚP před řízením o ÚP. Tyto pokyny
odsouhlasené starostou obce jako pověřené osoby pro spolupráci obce s pořizovatelem ÚPD obce
předal pořizovatel projektantovi ÚP.
Projektant na základě těchto pokynů upravil Návrh ÚP v tomto rozsahu:
- byla pouţita nová DKM pro celé správní území obce
- byla změněna funkce těchto pozemků:
* k.ú. Hlavno, p. p. č. 57/1 - změna z veřejné zeleně na bydlení - stav
* k.ú. Citice, p. p. č. 369/3 - změna z kulturní krajiny (NSz) na zastavitelnou plochu smíšeného bydlení
ozn. C/Z-S3
- byla významně přepracována kap. 9.1. textové části odůvodnění ÚP - ZPF
- územní rezerva R1 byla vypuštěna
- rozvojové plochy II. etapy byly vypuštěny, rozvoj území je nyní podstatně zmenšen na polovinu a je
řešen výhradně pouze v I. etapě bez udání časového horizontu, celkem byly vypuštěny plochy H/Z-S2
H/Z-B6, H/Z-B9, H/Z-B8, H/Z-B3, H/Z-B5
- ve vazbě na vypuštění územní rezervy R1 byl místní biokoridor č.1 posunut severně aţ na hranici
správního území obce tak, aby neporušoval celistvost krajiny
- navrhovaná cyklostezka a cyklotrasa jsou vedeny jiţ jako stav - po kolaudaci
- bylo aktualizované Q100 řeky Ohře a doplněna jeho aktivní zóna
- z VPS byly vypuštěny nadzemní rozvody sítí VN 22 kV
- navrhované prodlouţení protipovodňové hráze na pravém břehu Ohře bylo vypuštěno, naopak
stávající hrázky byly aktualizovány (zkráceny) dle nových ÚAPO
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- ve vztahu ke sníţenému rozsahu rozvojových ploch byly aktualizovány i inţenýrské sítě a dopravní
infrastruktura
- bylo zachováno označení rozvojových ploch dle Návrhu ÚP
- byly zohledněny vydané SP a ÚR
Po předání pokynů k úpravě Návrhu ÚP před řízením projektant ÚP obdrţel od pořizovatele další
pokyny k úpravě funkčního vyuţití území, a to včetně vymezení nových rozvojových ploch. Tyto nové
skutečnosti byly do úpravy ÚP před řízením zapracovány, neboť byly odsouhlaseny v ZO. Jedná se o
tyto změny:
- usnesení ZO č. 79/09: změna funkce rozvojové plochy C/Z-B1 z bydlení hromadného na bydlení
individuální
- usnesení ZO č.78/09: změna funkce části rozvojové plochy C/P-O2 z OV na bydlení individuální
- usnesení ZO č.49/09: změna funkce části rozvojové plochy C/Z-B4 na zastavitelnou plochu
smíšeného bydlení C/Z-S2
- usnesení ZO č.104/09: rozšíření zastavitelné plochy C/Z-B5 o p. p. č. 233/2 v k.ú. Citice = nová
plocha C/Z-B10
Dále byly se starostou obce p. Shánělem dohodnuty tyto další úpravy Návrhu ÚP:
- změna funkčního vyuţití p. p. č.276/4 v k.ú. Citice z PVz - stav na PVk - stav
- upřesnění rozvojové plochy C/P-D1 dle předaných podkladů cest na výsypce Gustav s vazbou na
sousední obce
- upřesnění rozvojové plochy C/P-P1 dle DÚR
Závěr:
Do úpravy Návrhu ÚP nebylo zapracováno: nové BPEJ pro plochy bydlení v Hlavně (bod 6
stanovisko DO). Projektant neobdrţel od pořizovatele ţádné nové ÚAPO, které by změnu BPEJ
prokazovaly.


VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŦ POŘIZOVATELE K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PŘED
VYDÁNÍM

Na základě veřejného projednání upraveného a posouzeného ÚP vyhodnotil pořizovatel pokyny pro
úpravu návrhu ÚP před vydáním. Tyto pokyny odsouhlasené starostou obce předal pořizovatel
projektantovi.
Projektant na základě těchto pokynů provedl tyto úpravy Návrhu ÚP před vydáním:
-

Aktualizace BPEJ na základě obdrţených ÚAPO

-

Doplnění regulativu plochy smíšeného nezastavěného území ozn. NSo v kap. 6.15 Plochy
smíšené nezastavěného území, textová část vlastního návrhu, B Přípustné vyuţití; bod 6 –
extenzivní zemědělská činnost na travních porostech,

-

Vypuštěna polní účelová komunikace na p. p. č. 396/1 v k. ú. Citicích,

-

Vypuštěn p. p. č. 332/69 z rozv. pl. C/Z-B4,

-

Zapracována nová cyklostezka po stávajících účelových komunikacích výsypky Gustav a
místních komunikacích a to ve směru Bukovany – Citice – Sokolov, zároveň řešena jako VPS
D7
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-

Vypuštěna krajinná zóna NSi v trase teplovodu,

-

Změna krajinné zóny NP na p. p. č. 332/72, 396/1, 275/3, 396/2, 332/87, 276/3, a 331/31 na
zónu NSo – plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí,

-

Změna p. p. č. 275/1 a 275/2 z PVk na BV,

-

Z p. p. č. 332/72 a 396/1 odstraněn navrţený vodovod,

-

Z p. p. č. 332/69 odstraněna navrţená kanalizace,

-

Vypuštěno opatření X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí,

-

Úprava grafické části v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – přidáno u
jednotlivých hranic dobývacích prostorů č. 30089 Bukovany, č. 30017 Svatava,

-

Z grafické části vypuštěna hranice dobývacího prostoru č.70901 Hlavno II, který byl zrušen.

Projektant Úpravy návrhu ÚP před vydáním zapracoval veškeré úpravy vyplývající z „ Pokynů
vyhodnocení výsledků projednání (řízení o ÚP Citice)“ zpracované pořizovatelem.
7.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŦSOBEM VYUŢITÍ
Urbanistická koncepce rozvoje obou sídel na území obce Citice vychází ze zpracované US Citice,
dle které je stavebním úřadem v Sokolově řízen rozvoj území.
Obec Citice představuje polyfunkční příměstskou obec zaměřenou na bydlení a obsluţné zázemí
včetně minimálního rozsahu občanské vybavenosti. Sídlo Hlavno je prezentováno pouze jako obytný
satelit s bývalou zemědělskou farmou na západním okraji historické části sídla.
Na území obce se výrazně změnily podmínky, na které ÚP reaguje. V západní části Sokolovského
hnědouhelného revíru byla definitivně ukončena těţba uhlí a postupně jsou sanována a rekultivována
území dotčená hornickou činností. Na území obce Citice se jedná o tyto sanace a rekultivace:
-

asanace všech těles důlních vleček, jejich rekultivace na místní komunikace a veřejné parky,

-

likvidace, sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice,

-

probíhající biologická rekultivace výsypky Gustav,

-

v širších vazbách vznik rekreační oblasti kolem vodní plochy Medard.

Obě sídla se výrazně zklidní a dá se konstatovat, ţe se do vlastní obce Citice vrátí standardní ţivotní
podmínky.
Obec nemá pro rozvoj zastavitelného území příliš mnoho ploch. Jako nepřekročitelné územní bariéry
na území obce Citice jsou:
-

řeka Ohře - stanovené záplavové území Q100, nadregionální biokoridor,

-

ţelezniční dráha č. 140 a nákladní nádraţí Citice,

-

výsypka lomu Gustav.

Těmito limity je více omezena vlastní obec Citice, která se vlastně můţe rozvíjet pouze západním
směrem tak, jak to řešilo zadání ÚP Citice. Se západní rozvojovou plochou však nesouhlasil majitel
zemědělských pozemků. Proto byly tyto západní rozvojové plochy opuštěny a jsou přesunuty do sídla
Hlavno, na jeho východní a severní okraj.
Nad rámec zadání ÚP jsou navrţeny zastavitelné plochy podél severního a východního okraje
historické části Hlavna s vyuţitím záhumenkové cesty. Z toho důvodu byl posunut místní biokoridor
č.1 severně aţ na samotnou hranici správního území obce.
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ÚP řeší:
-

rozvoj obce Citice jako obsluţné a obytné obce bez výrobních aktivit, bez potřebného zázemí
pracovních příleţitostí, za kterými obyvatelé budou i nadále dojíţdět 3 km do Sokolova,

-

v Citicích je kladen důraz na rozvoj sluţeb a sportovně rekreačního zázemí obyvatel obce:
navrţeny parky, hřiště, rozšíření fotbalového hřiště se sociálním zázemím a parkovištěm,
dnes nevyuţité objekty školy budou přestavěny na polyfunkční domy,

-

sídlo Hlavno je i nadále stabilizováno téměř výhradně jako obytný satelit s minimem
obsluţného zázemí a pouze s nezbytným rozsahem sportovních a pobytově rekreačních
ploch, zemědělská farma je přestavěna na areál drobné výroby.

Rozvoj území je řešen pouze v 1. etapě bez udání časového horizontu.
Na území obce jsou navrţeny plochy s rozdílným vyuţitím území dle vyhl. č. 501/2006:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální venkovského typu - BV
* Plochy rekreace
- rekreace - zahrádkářské osady - RZ
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
- občanské vybavení - ostatní sluţby - OV
- občanské vybavení - sport - OS
- občanské vybavení - hřbitov - OH
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromaţďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
- doprava dráţní - DD
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba těţká - VT
- výroba drobná - VD
- výroba zemědělská - VZ
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní - NL
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* Plochy přírodní
- plochy přírodní – NP
* Plochy těţby nerostŧ
- plochy těţby nerostů - NT
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexŧ zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesnická
v - vodohospodářská
o - ochranná
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem vyuţití stanovuje ÚP hlavní, přípustné,
podmínečně přípustné a nepřípustné vyuţití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní
podmínky prostorového uspořádání území.
Nad rámec stanovených ploch s rozdílným vyuţitím území dle vyhl. č. 501/2006 Sb. ÚP navrhuje
jednu zcela novou plochu s rozdílným způsobem vyuţití území a její funkční a prostorové regulativy:
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní vyuţití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem vyuţití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné vyuţití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a uţitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdruţené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné vyuţití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40 m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné vyuţití
Jakékoliv jiné trvalé stavby
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry vyuţití území KZP = 5,
2. maximální podlaţnost 1 NP ,
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3. minimální % ozelenění plochy 85 %.
7.1.1 PŘEHLED NAVRŢENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH:
ÚP navrhuje na území obce Citice zastavitelné nebo přestavbové plochy. Toto základní členění
rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové plochy řeší grafická část:
* vlastní ÚP:
- v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000 a na v. č. 2.1 Hlavní výkres, M 1:5 000.
* část odŧvodnění ÚP:
- detailní řešení zastavitelných a přestavbových ploch je prezentováno na v. č. 1. Koordinační výkres,
M 1:5 000, v. č. 1.a Koordinační výkres – detail obce Citice, M 1:2 880 a na v. č. 1. b Koordinační
výkres - detail sídla Hlavno, M 1:2 880.
Rozvojové plochy jsou označeny číslem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších
výkresech návrhu územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000 v části odůvodnění.
Označení rozvojových ploch sleduje polohu plochy, charakter plochy a navrţený způsob vyuţití
území (např. C/Z-B1, C/P-O1):


písmeno (před lomítkem) = zkratka sídla, ve kterém plocha leţí:



písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:

C = Citice, H - Hlavno
P - přestavbová plocha
Z - zastavitelná plocha


písmena za pomlčkou = zkratka navrţeného funkčního vyuţití plochy:
B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, P - veřejná prostranství, S - smíšené



obytné plochy, D - dopravní infrastruktura, V - výroba, T - technická infrastruktura
číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhoţ funkčního vyuţití

Poznámka:
Z vlastního popisného označení rozvojových ploch na území obce Citice je tedy zcela zjevné, zda se
jedná o plochy zastavitelné nebo přestavbové. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP navíc řešen
ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch:
- hranice zastavitelných ploch - tyrkysová barva
- hranice přestavbových ploch - modrá barva

ÚP CITICE NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY DLE SÍDEL:
OBEC CITICE
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení
C/Z-B1 - plocha u hřbitova východně od přístupové komunikace - BV
C/Z-B2 - plocha u hřbitova západně od přístupové cesty - BV
C/Z-B3 - dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce v Linci severně od bývalé silnice do Bukovan BV
C/Z-B4 - plocha na západním okraji obce v Linci severně od silnice III/21217 do Bukovan - BV
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C/Z-B5 - dostavba ZÚ na západním okraji obce v Linci jiţně od silnice III/21217 do Bukovan - BV
C/Z-B6 - dostavba ZÚ centrální části obce severně od průjezdné silnice III/21217 do Bukovan - BV
C/Z-B7 - dostavba ZÚ centrální části obce jiţně od průjezdné silnice III/21217 do Bukovan - BV
C/Z-B8 - dostavba ZÚ severního okraje obce - BV
C/Z-B9 - dostavba ZÚ u nádraţí - BV
C/Z-B10 - plocha na západním okraji obce v Linci severně nad silnicí III/21218 do Hlavna - BV
Plochy rekreace
C/Z-R1 - zahrádkářská osada na východním okraji obce - RZ
Plochy občanského vybavení
C/Z-O1 - sociální zázemí stávajícího fotbalového hřiště - OS
C/Z-O2 - dětské víceúčelové hřiště jiţně u hřbitova - OS
C/Z-O3 - plocha sluţeb v centru obce jiţně u silnice do Bukovan - OV
Plochy veřejných prostranství
C/Z-P1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo hřbitova - PVz1
C/Z-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na křiţovatce v Linci - PVz1
C/Z-P3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na severovýchodním okraji obce PVz1
C/Z-P4 - veřejné prostranství s místní obsluţnou komunikací v jiţní části obce - PVk
C/Z-P5 - veřejné prostranství s pěšími cestami v centrální části obce - PVk
C/Z-P6 - veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce - PVk
Plochy smíšené obytné
C/Z-S1 - plocha na jiţním okraji obce v Linci - SV
C/Z-S2 - plocha na západním okrají obce v Linci severně od silnice III/21217 do Bukovan -SV
C/Z-S3 - plocha na severu obce Citice - SM
Plochy dopravní infrastruktury
C/Z-D1 - parkoviště u hřbitova - DS
C/Z-D2 - parkoviště u fotbalového hřiště - DS

PLOCHY PŘESTAVBOVÉ
Plochy občanského vybavení
C/P-O1 - přestavba části bývalé MŠ - Ol
C/P-O2 - přestavba areálu školní druţiny na vybavení sluţeb – OV
Plochy veřejných prostranství
C/P-P1 - přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s místní komunikací - PVk
C/P-P2 - sanace a revitalizace tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru
parku v centru obce včetně pěší cesty na historickou náves - PVz1
C/P-P3 - přestavba zahrádek za OÚ na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s
víceúčelovým hřištěm - PVz1
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Plochy smíšené obytné
C/P-S1 - přestavba hospodářských objektů na západním okraji obce v Linci - SM
C/P-S2 - přestavba areálu II. stupně školy na smíšené obytné území - SM
C/P-S3 - přestavba areálu I. stupně školy na smíšené obytné území - SM
Plochy dopravní infrastruktury
C/P-D1 - rekonstrukce místní komunikace do Sokolova - DS
SÍDLO HLAVNO
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení
H/Z-B1 - dostavba ZÚ na západě sídla a v centru sídla severně nad silnicí III/21218 do Citic - BV
H/Z-B2 - dostavba ZÚ jiţně pod silnicí III/21218 do Citic - BV
H/Z-B3 - plocha na jihovýchodním okraji sídla - BV
H/Z-B4 - plocha na západním okraji sídla severně nad komunikací do Hlavna - BV
H/Z-B5 - plocha na západním okraji sídla jiţně pod komunikací do Hlavna - BV
H/Z-B7 - plocha na východním okraji Hlavna severně od silnice do Citic - BV
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 - plocha sluţeb na východním okraji sídla jiţně u silnice III/21218 do Citic - OV
H/Z-O2 - plocha sluţeb v centrální části sídla - OV
H/Z-O3 - víceúčelové hřiště v centrální části sídla - OS
Plochy veřejných prostranství
H/Z-P1 - veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji sídla - PVk
H/Z-P2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východním okraji sídla včetně
revitalizace občasného vodního toku - PVz1
H/Z-P3 - veřejné prostranství s místní komunikací na západním okraji sídla - PVk
H/Z-P4 - veřejné prostranství s místní komunikací na jihozápadním okraji sídla včetně propojení se
stávající komunikací v historické zástavbě - PVk
H/Z-P5 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na východě sídla - PVz1
H/Z-P6 - veřejné prostranství s místní komunikací na východním okraji sídla - PVk
Plochy smíšené obytné
H/Z-S1 - plocha na jihozápadním okraji sídla jiţně u areálu drobné výroby - SV
Plochy dopravní infrastruktury
H/Z-D1 - parkoviště u hřiště - DS
PLOCHY PŘESTAVBOVÉ
Plochy výroby a skladování
H/P-V1 - přestavba části areálu zemědělské výroby na výrobu drobnou – VD
7.1.2 PŘEHLED NAVRŢENÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ
ÚP navrhuje na území obce Citice v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové
zastavitelné a přestavbové plochy tato opatření nestavební povahy:


X1.A Sniţování ohroţení v území zpŧsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami
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-

X1.A.1. - zvyšování retenčních schopností území



X1.B Sniţování ohroţení v území zpŧsobené civilizačními vlivy

-

X1.B.2. - sanace a rekultivace výsypky Gustav - zalesnění

-

X1.B.3. - sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice



X2 Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

-

X2.1. - vymezení prvků ÚSES
Navrhovaná veřejně prospěšná opatření v krajině jsou prezentována ve v. č. 2.2. Hlavní výkres -

koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000.
7.1.3 ÚZEMNÍ REZERVY
ÚP nenavrhuje na území obce ţádnou plochu jako územní rezervu.
Na území obce se nevyskytují ţádné rozvojové plochy s vazbou na US jezera Medard.
Dle navrţeného rozvoje se předpokládá tento nárůst obyvatel:
Citice: dnes 750 obyvatel, navrţeno 170 obyvatel, celkem 920 obyvatel
Hlavno: dnes 150 obyvatel, navrţeno 160 obyvatel, celkem 310 obyvatel
Z dnešního celkového počtu 900 obyvatel na území obce stoupne počet obyvatel na 1230.
7.2 LIMITY VYUŢITÍ ÚZEMÍ
Na území obce jsou vymezeny tyto limity vyuţití území vyplývající z právních rozhodnutí a správních
předpisů, které ÚP respektuje:
HRANICE:
* hranice správního území obce Citice
* hranice jednotlivých katastrálních území
* hranice zastavěného území k 15. 8. 2010

Vyuţití území:


Komplexní pozemkové úpravy - k.ú. Hlavno:

- nové polní a přístupové cesty
- nezastavěné území - interakční prvky, prvky ÚSES (kromě MBK č.1)


Stavební povolení a územní rozhodnutí:

- jednotlivá stavební povolení a územní rozhodnutí - výstavba RD
- cyklistická trasa
- cyklistická stezka
Ochrana přírody a krajiny:
- významný krajinný prvek registrovaný č. 99 - Hlavno, k. ú. Hlavno, p. p. č. 207, 208/1
- významné krajinné prvky ze zákona: PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště
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Na správním území obce Citice ÚP přebírá tyto prvky ÚSES ze ZÚR KK:


ÚSES - nadregionální úroveň

Biokoridory nadregionální funkční
-

č.K40 spojnice Amerika - Svatošské skály, vodní osa

-

č.K40 spojnice Amerika - Svatošské skály, vodní osa

-

nadregionální biokoridor - ochranné pásmo

Na správním území obce Citice ÚP vymezuje tyto prvky místního ÚSES ze ZÚR KK:


ÚSES - Místní úroveň

Biocentra místní funkční
-

č.1 Lom nad Hlavnem

-

č.2 Tři rybníky u pastviny

-

č.3 Pod tratí

Biocentra místní navrţené
-

č.4 U zastávky

-

č.5 U drtírny

Biokoridory místní funkční
-

č.3 spojnice hranice obce - hranice obce

Biokoridory místní navrţené
-

č.1 spojnice BC1 - BC2

-

č.2 spojnice BC2 - hranice obce

Ochrana lesa:
- ochranné pásmo lesa, OP = 50 m
Ochrana nerostných surovin:
- dobývací prostor DP č.30089 Bukovany, DP č.30017 Svatava
- závazná linie těţby
Ochrana před záplavami:
- stanovené záplavové území Q100 - leté vody řeky Ohře
- stanovená aktivní zóna Q100 - leté vody řeky Ohře
Ochrana staveb:
- ochranné pásmo ČOV = 100 m
Ochrana památek:
- nemovitá kulturní památka: r. č. 17106/4-564 pomník hornické stávky, obec Citice
- jádro vsi Citice a jádro vsi Hlavno je vedeno ve státním archeologickém seznamu ČR
Ochrana technické infrastruktury:
- skupinový vodovod Horka, OP = 2,5 m
- vodovod pitný, OP = 1,5 m
- VDJ - vodojem
- kanalizace splašková, OP = 1,5 m
- kanalizace dešťová, OP = 1 m
- výtlačný řad kanalizace, OP = 1 m
- kanalizace jednotná, OP = 1 m
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- ČOV - čistírna odpadních vod
- ČSoV -čerpací stanice odpadních vod
- venkovní vedení VVN 110 kV (ČEZ), OP = 12 m
- venkovní vedení VVN 220 Kv (ČEPS), OP = 15 m
- venkovní vedení VN 22 Kv (ČEZ), OP = 7 m
- venkovní vedení VN 22 kV (Sú a.s.), OP 7 m
- ochranné pásmo technické infrastruktury
- trafostanice, OP = 7m
- STL plynovod, OP = 1 m
- dálkový kabel, OP = 1 m
- telefonní ústředna
- parovod, OP = 2,5 m
Ochrana dopravní infrastruktury:
- silnice III. třídy, OP = 15 m
- ţeleznice, OP = 60 m
- ţelezniční vlečka, OP = 30 m
Limity vyuţití území vyplývající z vlastností území:
- BPEJ a třídy ochrany ZPF
- poddolované území Bukovany u Sokolova, poddolované území Citice, poddolované území Tisová u
Sokolova, poddolované území Habartov 2, Hlavno 1, Hlavno 2
- Plán sanací a rekultivací výsypky Gustav
- Plán likvidace kamenolomu Dasnice
- výhradní loţisko nerostných surovin č. B 30 81 40 0 Bukovany u Sokolova - hnědé uhlí, č. B 30 81
30 0 Svatava - Medard - hnědé uhlí, č. B 31 49 60 0 Dolní Rychnov - Antonín - hnědé uhlí, č. B 31 49
70 0 Tisová u Sokolova - Silvestr - hnědé uhlí, č. B 31 46 30 0 Dasnice - Hlavno - stavební kámen
7.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Územím Citic prochází ţelezniční trať č. 140 Cheb - Karlovy Vary. V Citicích je nádraţí, z něhoţ je
napojena vlečka do elektrárny Tisová. V územním plánu se nenavrhují ţádné změny v ploše
ţeleznice. Bývalé důlní vlečky jsou v současné době zrušeny a jejich tělesa jsou postupně sanována a
revitalizována.
Územím obce neprochází ţádná silnice I. a II. třídy, ale pouze 4 silnice III. třídy, které ÚP zachovává
beze změny:
III/21029 - Sokolov, Citice
III/21026 - Dolní Rychnov - Citice - Tisová
III/21217 - Citice - Bukovany - Chlum Svaté Máří
III/21218 - Citice - Hlavno - Chloumek
Podél těchto silnic III. třídy budou vybudovány chodníky:
-

podél silnice III/21029 v úseku od stávající skupiny domů k mostu (kde chodníky jsou),
alespoň po jedné straně;

-

podél průtahu silnice III/21217 od mostu aţ k připojení silnice III/21218 (na Hlavno), alespoň
po jedné straně;

-

podél III/21218 v zastavěné části obce po jedné straně
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OBEC CITICE:
V obci budou doplněny chodníky:
-

podél místní komunikace k nádraţí ČD od napojení na silnici III/21217 po jedné straně

Dále je třeba (dopravními značkami) zjednosměrnit (směrem „dolů“ od mostu) úsek místní
komunikace napojení na III/21029 těsně u křiţovatky s III/21217 u mostu.
Jako nové samostatné plochy dopravní infrastruktury jsou v územním plánu navrţeny 2 parkovací
plochy. Plocha označená C/Z-D1 je plocha parkoviště u hřbitova, plocha C/Z-D2 je parkoviště u hřiště
na kopanou.
Další tři navrţené komunikace jsou součástí ploch „veřejných prostranství“. Do plochy C/Z-P4 je
zahrnuta obsluţná místní komunikace v jiţní části obce; do plochy C/Z-P5 jsou zahrnuty pěší cesty
v centrální části obce. Do veřejného prostranství C/Z-P6 je zahrnuta místní komunikace na severním
okraji obce. Plochy veřejných prostranství C/Z-P1, C/Z-P2, C/Z-P3 jsou navrţené jako parky.
Z „přestavbových“ ploch se navrhuje k přestavbě na veřejné prostranství s místní komunikací plocha
C/P-P1 a revitalizace tělesa bývalé důlní vlečky na veřejné prostranství charakteru parku včetně pěší
cesty na historickou náves plocha C/P-P2. Plocha C/P-P3 je přestavba stávajících zahrádek na
veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm.
Do ÚP je převzata vybudovaná cyklostezka podél Ohře. Dále je navrţena cyklostezka po stávajících
účelových komunikacích výsypky Gustav a místních komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice –
Sokolov.
SÍDLO HLAVNO
Součástí obce Citice je sídlo Hlavno. V sídle je stávající ţelezniční zastávka na trati č.140.
Nenavrhuje se ţádná úprava.
Sídlem prochází silnice III/21218. Silnice je velmi málo dopravně zatíţená a zastavění v sídle je
řídké. Navrhuje se jednostranný chodník podél silnice v úseku u „prodejny“ (kde se napojuje cesta
k ţelezniční zastávce) a chodník na obě strany od „prodejny“ asi 100 m.
Jako nová plocha dopravní infrastruktury se navrhuje parkoviště u hřiště označené H/Z-D1. Další
navrhované dopravní plochy - místní komunikace jsou součástí navrţených veřejných ploch. Jsou to
plochy označené H/Z-P1, H/Z-P3, H/Z-P4, H/Z-P6. Plochy H/Z-P2 a H/Z-P5 jsou veřejné plochy
navrţené jako parkové.
Do situace je převzata jiţ vybudovaná cyklostezka podél Ohře.
7.4 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V souvislosti s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí
vyhláškou č.501/2006Sb. došlo k významné metodické změně pojetí ploch s rozdílným způsobem
území „občanského vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch s rozdílným způsobem území
(funkční plochy):
-

občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu § 2 odst.1, k3 - OI

-

občanské vybavení - ostatní sluţby - OV

-

občanské vybavení - hřbitov - OH

-

občanské vybavení - sport - OS

Pro kaţdou takto vymezenou plochu občanského vybavení jsou stanoveny základní plošné a
prostorové regulační podmínky.
- ÚP zachovává jako stávající plochy OI pouze funkční objekty a areály:
-

kostel Povýšení sv.Kříţe
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-

budova OÚ, kulturní dům v Hlavně, hasičská zbrojnice

-

areál MŠ na pravém břehu řeky Ohře, který je navrţen k částečné rekonstrukci

ÚP řeší přestavbu obou areálů bývalé ZŠ (I. a II. stupeň) na komerční víceúčelové objekty.
ÚP zachovává areál hřbitova beze změny.
ÚP rozšiřuje fotbalové hřiště v Citicích, rozšiřuje hřiště v Hlavně, navrhuje nové hřiště v Citicích v části
Lince pod hřbitovem.
ÚP stabilizuje sluţby komerčního charakteru - obchody a navrhuje jejich rozšíření zejména v Citicích.
Další víceúčelová hřiště mohou být řešena v rámci navrţených parků u hřbitova v Citicích a na
východním okraji Hlavna.
7.5 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
7.5.1 Vodní hospodářství
OBEC CITICE
A) Vodní hospodářství – zásobování pitnou vodou
A.1 Současný stav zásobování vodou obyvatel obce Citice:
3

Obec Citice je zásobována pitnou vodou z vodojemu Citice o akumulačním objemu 250 m , kótou
hladiny 472,30 m. n. m. a kótou dna 467,80 m. n. m. Do tohoto vodojemu je voda přiváděna přívodním
řadem, který je napojen na skupinový vodovod Horka. Z vodojemu je do obce veden zásobní řad.
Převáţná většina řadů v obci je z profilů DN 80 aţ 150, coţ umoţňuje další případné rozšíření
vodovodní sítě. Dle provedeného průzkumu je zásobování pitnou vodou v obci plynulé a z hlediska
dodávek pitné vody je rozvoj obce bez omezení.
A.2 Rozvojové plochy Citice:
Nově napojované plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů, které
byly poloţeny pro stávající zástavbu a jejichţ kapacita je dostačující pro další rozvoj obce. Obecně
bude platit snaha o zokruhování vodovodní sítě v nové zástavbě.
Zastavitelné plochy obce Citice:
Plochy bydlení:
C/Z-B1 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 330 m, který bude
napojen na stávající řad.
C/Z-B2 – zásobování bude novým vodovodním řadem v celkové délce cca 50 m, který bude napojen
na nový řad pro plochu C/ZB1.
C/Z-B3 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 180 m, který bude
napojen na stávající řad. Tento nový vodovod bude zokruhován.
C/Z-B4 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 370 m, který bude
napojen na stávající řad. Tímto propojením bude řad zokruhován.
C/Z-B5 – zástavba na této ploše bude přímo napojena na stávající vodovodní řady.
C/Z-B6 – zástavba na této ploše bude přímo napojena na stávající vodovodní řady, které procházejí
podél navrhovaných ploch.
C/Z-B7 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 250 m, který bude
napojen na stávající řad.
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C/Z-B8 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 150 m, který bude
napojen na stávající řad procházející v severovýchodní části obce.
C/Z-B9 – napojení této plochy bude provedeno vodovodním řadem v celkové délce cca 120 m, který
bude napojen na stávající řad.
C/Z-B10 – napojení této plochy bude provedeno vodovodním řadem napojeným na stávající řad podél
silnice do Hlavna
Plochy občanského vybavení:
C/Z-O1 – napojení této plochy bude napojením na stávající vodovodní řad, který prochází v těsné
blízkosti rozvojové plochy. Napojení bude mít charakter přípojky.
C/Z-O2 – není předpoklad napojení na vodovodní řad.
C/Z-O3 – napojení této plochy bude napojením nového řadu o délce cca 90,0 m na stávající
vodovodní řad.
Plochy smíšené obytné:
C/Z-S1 – napojení této plochy bude napojením na stávající vodovodní řad v jiţní části obce. Napojení
bude dlouhé cca 150 m.
C/Z-S2 – napojení této plochy bude napojením na stávající vodovodní řad v ulici
C/Z-S3 – napojení této plochy bude prodlouţením stávajícího řadu v severovýchodní části obce
Přestavbové plochy :
Plochy veřejného prostranství. Bude provedena přípojka – řad pro osazení nadzemních event.
podzemních hydrantů
Plochy občanského vybavení :
C/P-01 – napojení přestavby části bývalé MŠ bude provedeno novou přípojkou v délce cca 70,0 m ,
která bude napojena na stávající vodovodní řad.
C/P-02 – napojení přestavby areálu školní druţiny na vybavení sluţeb bude provedeno novou
přípojkou v délce cca 30,0 m , která bude napojena na stávající vodovodní řad.
Plochy smíšené obytné :
C/P-S1 – napojení této plochy bude napojením na stávající vodovodní řad. Napojení bude v délce cca
30,0 m
C/P-S2 – napojení této plochy bude napojením na stávající vodovodní řad. Napojení bude v délce cca
40,0 m
C/P-S3 – napojení přestavby areálu školní druţiny bude provedeno přípojkou napojením na stávající
vodovodní řad.
B) Vodní hospodářství – likvidace odpadních vod
B.1 Současný stav a problematika odkanalizování
V obci Citice, která je situována na levém břehu řeky Ohře, je oddílná splašková kanalizační síť
v dostatečné dimenzi. Do této kanalizace jsou zaústěny splaškové odpadní vody z převáţně většiny
zástavby obce. Kanalizační kmenová stoka je zaústěna do čerpací stanice odpadních vod, která byla
vybudována na levém břehu řeky Ohře. Z této čerpací stanice je veden výtlačný řad splašků
s jednonásobnou rezervou na druhý břeh řeky Ohře. Zde je zaústěn do stoky kanalizační sítě, která
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má charakter jednotné kanalizace a která odvádí odpadní vody přímo do centrální čistírny odpadních
vod. Centrální ČOV je situována na pravém břehu řeky Ohře. Jedná se o relativně novou mechanicko
– biologickou ČOV se standardními stupni čištění. Na začátku ČOV je mechanické čištění sestávající
z čerpací stanice, lapáku písku a česlí. Pak následuje biologická část s aktivační nádrţí, nitrifikací a
denitrifikací a na závěr je kalové hospodářství s kalovou nádrţí.
Obec Citice má novou dostatečně dimenzovanou splaškovou kanalizační síť a dostatečně
kapacitní čistírnu odpadních vod. S ohledem na plán napojit sídlo Hlavno na centrální ČOV bude
nutné v dalším stupni řízení posoudit, zda je kapacita ČSOV a ČOV dostačující pro tento záměr.
Nová kanalizační síť bude vybudována výlučně jako oddílná splašková.
Zastavitelné plochy obce Citice:
Plochy bydlení:
C/Z-B1 – tato plocha bude odkanalizována stokou zaústěnou do stávající kanalizace. Délka stoky
bude cca 250,0 m.
C/Z-B2 – tato plocha bude odkanalizována do nové stoky navrţené pro plochu C/Z-B1. Délka stoky
bude cca 80,0 m.
C/Z-B3 – tato plocha bude odkanalizována stokou zaústěnou do stávající kanalizace, která prochází
v místní komunikaci. Délka stoky bude cca 50,0 m.
C/Z-B4 – plocha bude odkanalizována stokou dlouhou cca 280,0 m, která bude zaústěna do stávající
stokové sítě.
C/Z-B5 – nová stoka bude umístěna do stávající komunikace Stoka bude dlouhá cca 350,0 m a bude
zaústěna do stávající kanalizace.
C/Z-B6 – některé části plochy budou odkanalizovány stokami dlouhými cca 90,0 m a 50,0 m, které
budou zaústěny do stávající stokové sítě.
C/Z-B6 – některé části plochy budou odkanalizovány stokami dlouhými cca 120,0 m a 250,0 m, které
budou zaústěny do nově navrţené čerpací stanice odpadních vod (dále jen ČSOV). Z této ČSOV
bude veden výtlačný řad splašků o délce cca 180,0 m, který bude zaústěn do stávající kanalizační
sítě.
C/Z-B7 – stoka pro tuto plochu bude zaústěna do nové ČSOV. Trasa je navrţena velmi orientačně a o
její realizovatelnosti bude s ohledem na terénní poměry rozhodnuto aţ po geodetickém zaměření
terénu. Návrh předpokládá stoku dlouhou cca 350 m, která by ale umoţnila také odkanalizování
stávající zástavby pod rozvojovou plochou C/Z-B7.
C/Z-B8 – tyto dvě plochy budou odkanalizovány stokami o celkové délce cca 400,0 m. Předpokládá
se moţnost zaústění do stávající kanalizační sítě.
C/Z-B9 – stoka o délce cca 70,0 m pro tuto plochu bude napojena do nové stoky pro plochu C/Z-B8.
C/Z-B10 – stoka pro tuto plochu bude napojena na výtlačnou kanalizaci z Hlavna
Plochy občanského vybavení:
C/Z-O1 – napojení této plochy bude provedeno kanalizační přípojkou zaústěnou do stávající
kanalizace.
C/Z-O2 – není předpoklad napojení na kanalizační síť.
C/Z-O3 – tato plocha bude odkanalizována napojením na stoku, která je navrţena pro plochu C/ZB7.Délka napojení bude cca 50,0m.
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Plochy smíšené obytné:
C/Z-S1 – tato plocha bude napojena na stoku pro rozvojovou plochu C/Z-B7. Napojení bude dlouhé
cca 80,0 m.
C/Z-S2 – stoka pro tuto plochu bude napojena na stávající kanalizační síť
C/Z-S3 – stoka pro tuto plochu bude napojena na stávající kanalizační síť v ulici podél východního
okraje plochy
Přestavbové plochy :
Plochy veřejného prostranství. Nepředpokládá se napojení na splaškovou kanalizační síť.
Plochy občanského vybavení :
C/P-01 – napojení přestavby části bývalé MŠ na stávající stokovou síť bude provedeno kanalizační
přípojkou délky cca 80,0 m na stávající stoku B.
C/P-02 – napojení přestavby areálu školní druţiny na vybavení sluţeb na stávající stokovou síť bude
provedeno kanalizační přípojkou délky cca 50,0 m.
Plochy smíšené obytné :
C/P-S1 – tato plocha bude odkanalizována stokou dlouhou cca 30,0m, která bude napojena na
stávající stokovou síť.
C/P-S2 – tato plocha bude odkanalizována stokou dlouhou cca 20,0m, která bude napojena na
stávající stokovou síť.
C/P-S3 – napojení přestavby areálu školní druţiny bude provedeno přípojkou na stávající kanalizaci.
V návrhu odkanalizování jednotlivých rozvojových ploch není řešeno odvedení dešťových vod.
To bude řešeno v rámci následně zpracovávané projektové přípravy pro jednotlivé zpevněné plochy.
C) Závěr
Po provedení průzkumu a vyhodnocení všech okolností lze konstatovat, ţe stávající systém
zásobování obce pitnou vodou a moţnosti zásobování vodou a odkanalizování navrhovaných
rozvojových ploch umoţňuje s přiměřenými náklady další rozvoj obce.
SÍDLO HLAVNO
A) Vodní hospodářství – zásobování pitnou vodou
A.1 Současný stav zásobování vodou obyvatel sídla Hlavno:
Sídlo Hlavno je zásobováno pitnou vodou přívodním řadem, který je napojen na skupinový
vodovod Horka. Severozápadně nad sídlem je na tomto přívodním řadu vybudována vodoměrná
šachta, ve které je provedeno odbočení pro sídlo.
Převáţná většina řadů v sídle je z profilů DN 80 aţ 100, coţ umoţňuje další případné rozšíření
vodovodní sítě. Dle provedeného průzkumu je zásobování pitnou vodou v obci plynulé a z hlediska
dodávek pitné vody je rozvoj obce bez omezení.
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A.2. Rozvojové plochy Hlavno:
Nově napojované plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů. Kapacita
těchto řadů je plně dostačující pro stávající zástavbu i pro další rozvoj obce. Obecně bude platit snaha
o zokruhování vodovodní sítě v nové zástavbě.
Zastavitelné plochy sídla Hlavno:
Plochy bydlení:
H/Z-B1 – tyto rozvojové plochy budou zásobovány vodovodními řady v celkové délce cca 260 m, které
budou napojeny na stávající vodovodní řady.
H/Z-B2 – zásobování bude provedeno vodovodními přípojkami, které budou napojeny na stávající
vodovodní řad, který prochází podél rozvojové plochy.
H/Z-B3 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 370 m, který bude
napojen na stávající řad.
H/Z-B4 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 290 m, který bude
napojen na stávající řad v jiţní části obce. Tímto propojením budou zokruhovány nově navrţené řady.
Severovýchodní rozvojová plocha H/Z-B4 bude zásobována novým řadem o délce cca 250,0 m, který
povede souběţně s přivaděčem. Toto řešení respektuje poţadavek jednoho odběrného místa
s jedním vodoměrem pro sídlo.
H/Z-B5 – rozvojové plochy v západní části obce H/Z-B5 budou napojeny novými řady na stávající
vodovodní řady. Délka nových řadů bude cca 450,0 m.
H/Z-B7 – tato plocha bude zásobována vodovodním řadem v celkové délce cca 80 m, který bude
napojen na stávající řad.
Plochy občanského vybavení:
H/Z-O1 – napojení této plochy bude napojením na stávající vodovodní řad. Nový řad bude dlouhý cca
230,0 m.
H/Z-O2 – plocha v centrální část obce bude napojena řadem délky cca 30,0 m ze stávajícího řadu.
H/Z-O3 – plocha v centrální část obce bude napojena řadem délky cca 120,0 m ze stávajícího řadu.
Plochy smíšené obytné:
H/Z-S1 – napojení této plochy bude napojením na nově navrţený řad v jiţní části obce. Napojení bude
dlouhé cca 170 m.
Plochy výroby a skladování:
H/P-V1 - bude poloţen nový řad dl.cca 40,0 m, který bude napojen na stávající vodovodní rozvody
v obci.
B) Vodní hospodářství – likvidace odpadních vod
B.1 Současný stav a problematika odkanalizování
V současné době je v sídle Hlavno dešťová kanalizace, do které jsou přímo napojeny odpady
z některých obytných objektů. Kanalizace byla vybudována v akci Z a dle vyjádření starosty obce není
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pravděpodobně zkolaudována. Dešťová kanalizace je vyústěna do terénu na dvou místech. Do
mokřiny, která je v těsné blízkosti tratě a do vsakovací strouhy, vzdálené cca 70 m od tělesa tratě.
Ve výhledu se v rámci územního plánu počítá s vybudováním systematické splaškové
kanalizační sítě, která by byla vyústěna do nové čerpací stanice odpadních vod. (dále jen ČSOV) Z
této čerpací stanice budou splaškové odpadní vody přečerpávány do kanalizační sítě obce Citice a
zde likvidovány v centrální čistírně odpadních vod.
Zastavitelné plochy sídla Hlavno:
Plochy bydlení:
H/Z-B1 – dvě západně situované rozvojové plochy budou odkanalizovány stokou o délce cca 60,0m.
Východní plocha H/Z-B1 bude odkanalizována do stávající kanalizace nově navrţenou stokou délky
cca 40,0 m. Plochy H/Z-B1 v centru obce budou odkanalizovány do stávající kanalizace kanalizačními
přípojkami.
H/Z-B2 – tato rozvojová plocha bude odkanalizována do nově navrţené splaškové kanalizační sítě.
H/Z-B3 – tato rozvojová plocha bude odkanalizována do nově navrţené splaškové stoky, která bude
zaústěna do nové čerpací stanice odpadních vod.
H/Z-B4 – tyto západně situovaná rozvojové plochy budou odkanalizovány do nově navrhované
splaškové kanalizační sítě.
H/Z-B5 – jihozápadně situovaná rozvojová plocha bude odkanalizována do nově navrhované
splaškové kanalizační sítě.
H/Z-B7 – severovýchodně situovaná plocha bude odkanalizována do nově navrţené stoky, která bude
situována do místní komunikace a bude sbírat odpadní vody ze stávající zástavby.
Plochy občanského vybavení:
H/Z-O1 – plocha bude napojena na nově navrhovanou splaškovou kanalizaci stokou o délce cca
110,0m.
H/Z-O2 – tato rozvojová plocha bude odkanalizována do stávající splaškové kanalizační sítě formou
kanalizační přípojky.
H/Z-O3 – plocha v centrální část obce bude odkanalizována stokou o délce cca 120,0 m do nově
navrhované kanalizační sítě sídla.
Plochy smíšené obytné:
H/Z-S1 – jihozápadně situovaná rozvojová plocha bude odkanalizována do nově navrhované
splaškové kanalizační sítě.
Plochy výroby a skladování:
H/P-V1 -

bude-li tato plocha napojována na kanalizační síť, bude to moţné napojením na

navrhovanou kanalizační stoku v dolní části území. Plocha bude napojena stokou o délce cca
120,0 m.
Čerpací stanice odpadních vod ( ČSOV ) – v návrhu je uvaţováno s přečerpáváním odpadních vod
ze sídla Hlavno do kanalizační sítě obce Citice. Čerpací stanice odpadních vod je navrţena
v jihovýchodní části sídla tak, aby bylo moţné maximální odkanalizování sídla gravitačním způsobem.
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Přesnější poloha čerpací stanice bude určena v následném stupni projektové dokumentace. Z čerpací
stanice bude veden výtlačný řad splašků o délce cca 900,0 m. Tento výtlak bude zaústěn do koncové
revizní šachty kanalizace obce Citice.
C) Závěr
Po provedení průzkumu a vyhodnocení všech okolností lze konstatovat, ţe stávající systém
zásobování sídla Hlavno pitnou vodou je vyhovující a umoţňuje další rozvoj sídla. Co se týče likvidace
odpadních vod, bude nutné vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizační síť a odpadní vody
přečerpávat do kanalizační sítě Citice, tedy do centrální čistírny odpadních vod Citice.
7.5.2 Zásobování elektrickou energií
Průzkum zájmového území konstatuje, ţe tímto územím prochází venkovní vedení nadřazených
soustav VVN 220 kV a 110 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Přes západní cíp zájmového území ve směru jihovýchod - severozápad prochází VVN linka 110 kV z
Vítkova do Jindřichova. Přes jiţní cíp předmětného území prochází ve směru jihozápad severovýchod tři linky VVN 110 kV z Vítkova do Elektrárny Tisová. Jedna z linek je provedena
dvojitým potahem. Všechny tyto linky provozuje ČEZ.
Souběţně s výše uvedenými linkami je vedena i linka VVN 220 kV také z Vítkova do Elektrárny
Tisová, která je provozována ČEPS.
Ze západu vstupuje do předmětného území vzdušná VN linka 22 kV od Dasnic provedená dvojitým
potahem, která prochází severně od Hlavna. Asi uprostřed předmětného území se linka rozvětvuje.
Na jih vede větev do Šabiny. Na východ pokračuje větev realizovaná dvojitým potahem na Březovou.
Na sever je vedena větev do Bukovan.
Ze západu vstupuje do zájmového území VN linka 22 kV, která je v majetku Sokolovské uhelné,
právního nástupce, a.s. Linka vede na sever do Sokolova a z ní odbočuje linka na západ. Tato linka
se stáčí na jihozápad a dále znovu na západ a pokračuje podél silnice na Bukovany.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 9 trafostanic, jejichţ základní
technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:
označ. název

trafo

stání

konstrukce

uţivat.

TS1

TS Citice ČD

250 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS2

TS Citice U školky

------------

------------

minaret

ČEZ

TS3

TS Citice Nábřeţní

250 kVA

250 kVA

stoţárová

ČEZ

TS4

TS Citice Stará Bukovanská
400 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS5

TS Citice Linec

250 kVA

400 kVA

příhradová

TS6

TS Citice ČOV

100 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS7

TS Citice Paneláky

100 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS8

TS Hlavno Obec

100 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS9

TS Dasnice Vodojem

50 kVA

250 kVA

stoţárová

cizí

ČEZ

Trafostanice TS1 je připojena vzdušnou odbočkou na západ provedenou z vedení Sokolovské
uhelné, právního nástupce, a.s. vedoucího do Sokolova. Trafostanice TS2, TS4 a TS5 jsou připojeny
společnou přípojkou z linky vedoucí na Bukovany. Tato přípojka vede od místa odbočení na
severovýchod a postupně jsou z ní provedeny odbočky pro napojení trafostanic TS4 na západ, TS5
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na východ a končí u trafostanice TS2. Trafostanice TS3, TS6 a TS7 jsou připojeny krátkými
vzdušnými přípojkami z vzdušné VN linky vedoucí do Březové.
Trafostanice TS8 je napojena vzdušným vedením VN z linky vedoucí do Šabiny.
Trafostanice TS9 je připojena vzdušným VN vedením směrem na jih z dvojitého potahu VN linky
vedoucí od Dasnic.
Celková vyuţitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je odhadovaná na 1890 kVA
Z průzkumů je zřejmé, ţe v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií určité
moţnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za transformátory
výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě nebude činit ani jejich
rozmístění.
Návrh:
OBEC CITICE
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení, plochy občanského vybavení,
smíšené obytné plochy. Dále je plánovaná přestavba ploch občanského vybavení a smíšených
obytných ploch.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu uţitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, ţe některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Poţadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=1770 kVA

plochy občanského vybavení

Ps=80 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=210 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 2060 kVA.
Aby bylo moţno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanice
TS4 a TS5 osadit na plný příkon tj. 630 kVA a 400 kVA. Ve stávající trafostanici TS7 bude původní
transformátor 100 kVA nahrazen transformátorem s příkonem 160 kVA. Dále bude nutné v severní
části obce postavit novou trafostanici TS10 s příkonem 400 kVA napájenou vzdušným VN vedením z
přípojky pro trafostanici TS2. V centrální části obce bude zřízena nová trafostanice TS11 s příkonem
2 x 630 kVA napájená vzdušným VN vedením z přípojky pro trafostanici TS2. Na jihozápadním okraji
obce bude vybudována nová trafostanice TS12 s příkonem 630 kVA připojená vzdušným VN vedením
z přípojky pro trafostanice TS2, TS4 a TS5.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární NN sítě a
rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
SÍDLO HLAVNO
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch občanského vybavení,
smíšených obytných ploch s 8 areály. Dále je plánovaná přestavba plochy výroby a skladování.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu uţitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, ţe některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Poţadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=1710 kVA

plochy občanského vybavení

Ps=90 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=160 kVA

plochy výroby a skladování

Ps=50 kVA
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Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 2010 kVA.
Aby bylo moţno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt bude nutné stávající trafostanici TS8
osadit na plný příkon 400 kVA. Dále bude nutné v severovýchodní části obce zřídit novou trafostanici
TS13 s příkonem 630 kVA napájenou vzdušným VN vedením z linky Dasnice - Bukovany. Na východě
obce bude postavená nová trafostanice TS14 s příkonem 630 kVA napájená krátkým vzdušným VN
vedením z přípojky pro trafostanici TS8. Na západním okraji obce bude vybudována nová trafostanice
TS15 s příkonem 630 kVA a na jihozápadě trafostanice TS16 o výkonu 400 kVA. Obě tyto trafostanice
budou napojeny vzdušným VN vedením z linky Dasnice - Bukovany .
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární NN sítě a
rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
7.5.3 Zásobování plynem
Středotlaké plynovody
1.1

Úvod

Správní území obce Citice je plynofikováno. Topné médium je přiváděno od severozápadu
z vysokotlaké regulační stanice zemního plynu, která je umístěna v Bukovanech, podél komunikace
Bukovany – Citice. Po vstupu do správního území Citice se potrubí rozdvojuje. Jedna větev je vedena
do Citic, druhá větev odbočuje do Hlavna.
1.2

Středotlaké plynovody

Do obce Citice je zemní plyn přiváděn od severozápadu, podél komunikace Bukovany – Citice.
V prostoru první zástavby se plynovod rozdvojuje. Hlavní větev kříţí komunikaci Bukovany – Citice a
směřuje na sever.
Plynovod pro sídlo Hlavno odbočuje z hlavního plynovodu Bukovany – Citice na severozápadním
okraji správního území Citice.
Plynovod se vrací západním směrem po místní komunikaci a po cca 500 m odbočuje jiţním směrem.
Plynofikaci obce pak tvoří jedna větev plynovodu, která prochází zastavěnou částí obce od
severovýchodu k jihozápadu.
Středotlaké rozvody v obci Citice a v sídle Hlavno byly navrhovány s rezervou. V případě, ţe v obou
sídlech bude rozšiřována zástavba rodinnými domy, bude stávající páteřní síť vyhovující i pro
zásobování plynem nových rozvojových ploch dalším rozšiřováním plynovodní sítě.
2

Popis plynofikace rozvojových ploch

2.1

OBEC CITICE

* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
C/Z-B1 – plocha u hřbitova východně od přístupové komunikace – BV
Plocha bude plynofikována z nově navrţeného plynovodu ve Hřbitovní ulici (poloţení do C/P-P2, C/PP1). Plynovod bude napojen na stávající STL plynovod směřující severozápadním směrem z obce a
bude propojen se stávajícím STL plynovodem na severním okraji obce.
C/Z-B2 – plocha u hřbitova západně od přístupové cesty – BV
Plocha bude plynofikována z nově navrţeného plynovodu ve Hřbitovní ulici (poloţení do C/P-P2, C/PP1). Plynovod bude napojen na stávající STL plynovod směřující severozápadním směrem z obce a
bude propojen se stávajícím STL plynovodem na severním okraji obce.
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C/Z-B3 – dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce v Linci severně od bývalé silnice do Bukovan –
BV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
C/Z-B4 – plocha na západním okraji obce v Linci severně od silnice III./21217 do Bukovan – BV
Plocha bude napojena na přívodní řad STL plynovodu do Citic od Bukovan.
C/Z-B5 – dostavba ZÚ na západním okraji obce v Linci jiţně od silnice III./21217 do Bukovan – BV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
C/Z-B6 – dostavba ZÚ centrální části obce severně od průjezdné silnice III./21217 do Bukovan – BV
Plocha bude plynofikována z nově navrţeného plynovodu ve Hřbitovní ulici (poloţení do C/P-P2, C/PP1). Plynovod bude napojen na stávající STL plynovod směřující severozápadním směrem z obce a
bude propojen se stávajícím STL plynovodem na severním okraji obce.
C/Z-B7 – dostavba ZÚ centrální části obce jiţně od průjezdné silnice III./21217 do Bukovan – BV
Plocha bude plynofikována propojením plynovodu u křiţovatky v Linci s plynovodem vedeným
v centru obce jiţně od silnice do Bukovan.
C/Z-B8 – dostavba ZÚ severního okraje obce – BV
Plocha bude plynofikována prodlouţením plynovodu v Hřbitovní ulici. Plynovod bude poloţen do nové
obsluţné komunikace.
C/Z-B9 – dostavba ZÚ u nádraţí – BV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
C/Z-B10 – plocha bude napojena na plynovod vedený v přilehlé komunikace
Plochy občanského vybavení
C/Z-O1 – sociální zázemí stávajícího fotbalového hřiště – OS
Nebude plynofikováno.
C/Z-O2 – dětské víceúčelové hřiště jiţně u hřbitova – OS
Nebude plynofikováno.
C/Z-O3 – plocha sluţeb v centru obce jiţně u silnice do Bukovan – OV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
Plochy smíšené obytné
C/Z-S1 – plocha na jiţním okraji obce v Linci – SV
Plocha bude plynofikována propojením plynovodu u křiţovatky v Linci s plynovodem vedeným
v centru obce jiţně od silnice do Bukovan.
C/Z-S2 – plocha bude plynofikována ze stávajícího plynovodu v přilehlé ulici
C/Z-S3 – plocha bude plynofikována z navrţeného plynovodu v přilehlé komunikaci podél západního
okraje plochy
I. etapa
* Přestavbové plochy
Plochy občanského vybavení
C/P-O1 – přestavba části bývalé MŠ – OI
Plocha nebude plynofikována.
C/P-O2 – přestavba areálu školní druţiny na vybavení sluţeb – OV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
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Plochy smíšené obytné
C/P-S1 – přestavba hospodářských objektů na západním okraji obce v Linci – SM
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
C/P-S2 – přestavba areálu školy na smíšené obytné území – SM
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
C/P-S3 – přestavba areálu školní druţiny na smíšené obytné území – SM
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
2.2

SÍDLO HLAVNO

* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
H/Z-B1 – dostavba ZÚ na západě sídla a v centru sídla severně nad silnicí III./21218 do Citic – BV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
H/Z-B2 – dostavba ZÚ jiţně pod silnicí III./21218 do Citic – BV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
H/Z-B3 – plocha na jihovýchodním okraji sídla – BV
Bude napojeno na nově navrţený STL plynovod. Tento bude napojen na stávající v páteřní
komunikaci Hlavna a bude veden východním směrem, na konci rozvojové plochy se stočí k jihu a po
jiţním okraji rozvojové plochy se STL vrátí a propojí se stávajícím STL plynovodem.
H/Z-B4 – plocha na západním okraji sídla severně nad komunikací do Hlavna – BV
Plocha bude napojena na nový STL plynovod, který bude na západní okraj sídla nově přiveden.
Topné médium bude přivedeno jak po severním okraji obce napojením na STL plynovod při vstupu do
sídla, tak na plynovody vedené páteřní komunikací středem sídla. Dojde k zokruhování plynovodu.
H/Z-B5 – plocha na západním okraji sídla jiţně pod komunikací do Hlavna – BV
Plocha bude napojena na nový STL plynovod, který bude na západní okraj sídla nově přiveden.
Topné médium bude přivedeno jak po severním okraji sídla napojením na STL plynovod při vstupu do
sídla, tak na plynovody vedené páteřní komunikací středem sídla. Dojde k zokruhování plynovodu.
H/Z-B7 – plocha na východním okraji Hlavna severně od silnice do Citic – BV
Plocha bude plynofikována. Bude postaven nový STL plynovod, který bude napojen na přívodní řad
do Hlavna. Nový plynovod odbočí severovýchodním směrem a pro potřeby rozvojové plochy po cca
30 m bude směrován jiţním směrem a propojen s nově poloţeným STL plynovodem vedeným
v páteřní komunikaci severovýchodním směrem.
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 – plocha sluţeb na východním okraji sídla jiţně u silnice III./21218 do Citic – OV
Plocha bude plynofikována z nově poloţeného plynovodu v páteřní komunikaci. Plynovod vyjde ze
stávajícího, uloţeného v komunikaci a který je veden do centrální části sídla. Bude veden
severovýchodním směrem v příjezdové komunikaci, k rozvojovým plochám H/Z-B7 a H/Z-O1.
H/Z-O2 – plocha sluţeb v centrální části sídla – OV
Napojeno na stávající STL plynovod vedený v přilehlé komunikaci.
Plochy smíšené obytné
H/Z-S1 – plocha na jihozápadním okraji sídla jiţně u areálu drobné výroby – SV
Plocha bude plynofikována nově poloţeným STL plynovodem. Tento plynovod propojí stávající STL
rozvody umístěné v jiţním okraji obce s novými STL plynovody, které budou přivedeny pro plynofikaci
rozvojových ploch H/Z-B3, H/Z-B4, resp. H/Z-B1.
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* Přestavbové plochy
Plochy výroby a skladování
H/P-V1 – přestavba části areálu zemědělské výroby na výrobu drobnou – VD
Plocha bude plynofikována nově poloţeným STL plynovodem. Tento plynovod propojí stávající STL
rozvody umístěné v jiţním okraji sídla s novými STL plynovody, které budou přivedeny pro plynofikaci
rozvojových ploch H/Z-B3, H/Z-B4, resp. H/Z-B1.
7.5.4 Zásobování teplem
Území obce Citice je plynofikováno.
V současné době není na území obce Citice ţádný významný zdroj tepla. 500 m vzdušné
vzdálenosti od sídla Hlavno stojí elektrárna Tisová, která slouţí i jako teplárna pro několik větších
měst okresu Sokolov. Vlastní elektrárna Tisová se nachází mimo správní území obce Citice. Napříč
kulturní krajinou těsně za západním okrajem Citic vede z elektrárny Tisová severním směrem parovod
do Bukovan a dále do Habartova, kterou ÚP plně respektuje. Z tohoto parovodu je centrálně vytápěna
zástavba obce pouze na pravém břehu řeky Ohře - bytové panelové domy, areál MŠ i část areál
Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. (bývalý areál Velkodolu Přátelství). Na levém břehu Ohře,
kde leţí jak sídlo Hlavno, tak i naprostá většina zástavby obce Citice, není na tuto centrální soustavu
zásobování teplem napojena ţádná nemovitost.
Na levém břehu jsou nemovitosti zásobeny teplem zcela individuálně. Převládají malá lokální topidla
nebo malé soustavy etáţového topení. V naprosté většině je v těchto lokálních kotlích spalován plyn.
Jen několik domů je vytápěno elektricky. V území je minimální podíl ekologicky šetrných zdrojů
tepelné energie – tepelná čerpadla, sluneční kolektory.
Ohřev teplé uţitkové vody je v domech řešen elektrickými průtokovými ohřívači nebo boilerem
plynovým či elektrickým. K vaření pouţívají obyvatelé sídel převáţně plynové sporáky nebo elektrické
sporáky.
ÚP zachovává tento dosavadní systém vytápění. Na levém břehu řeky Ohře, kde jsou řešeny
rozvojové plochy, nebude řešen centrální systém zásobování teplou vodou. Objekty budou vytápěny
individuálně s preferencí ekologicky únosných zdrojů vytápění.
7.5.5 Vnější sdělovací rozvody
Obec Citice spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 32, do okresu Sokolov. Obec je napojena
na místní ATU. Veškerá místní telefonní síť je poloţena v zemi optickými kabely. Napříč územím obce
Citice procházejí trasy dálkových kabelů, které ÚP respektuje. Kapacita telefonní sítě je dostačující i
pro rozvoj území. Na území obce není situována ţádná veřejná radiotelekomunikační základna GSM.
Napříč územím obce nevedou ţádné trasy RR paprsku.
Veškeré rozvojové aktivity místní telefonní sítě jsou plně v kompetenci Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.
7.5.6 Nakládání s odpadem
ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu z území centrálně mimo
správní území obce. ÚP nenavrhuje na území obce ţádnou skládku odpadu. ÚP řeší likvidaci odpadu
z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce centrálním svozem mimo území
obce. Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost i rekreaci budou
napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. ÚP neřeší v souladu
s poţadavkem obce ţádnou plochu pro sběrný dvůr nebezpečného a nadměrného odpadu.
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7.6 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
V řešeném území se nenachází ţádné zvláště chráněné území.
V území je registrován VKP
- č. 99 - Hlavno, k.ú. Hlavno, p. p. č. 207, 208/1, trvalý travní porost s výskytem vstavačovitých
Na území obce se nacházejí VKP ze zákona:
- PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště
7.6.1 AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY
Kulturní krajina na území obce Citice je determinována několika skutečnostmi:
Současné osídlení je soustředěno do dvou sídel vesnického charakteru - Citic a Hlavna. Vlastní sídla
vytváří určitou dílčí ekologickou bariéru.
Rozhodujícím způsobem vyuţití ploch v řešeném území bylo v minulosti zemědělství. Zemědělská
činnost ovlivňuje v současnosti výrazným způsobem především katastrální území Hlavno, kde velkou
část zaujímají dříve scelené a místy i odvodněné bloky zemědělské půdy. Zemědělská půda je
tvořena převáţně rozsáhlými bloky orné půdy nebo trvalých travních porostů. V současné době je
intenzita vyuţívání půdy podstatně niţší, značná část půdy není pravidelně vyuţívána.
Významným zásahem do území se stala těţba surovin - kamenolom Dasnice v západní části území
Hlavna a zejména ukládání hlušiny z těţby hnědého uhlí na výsypce Gustav. Jde o rozsáhlá území,
kde byly zcela rozvráceny předchozí ekologické poměry.
Charakter údolní nivy Ohře byl rovněţ výrazně pozměněn. Řeka protéká většinou jiţ v umělém
korytě bez přímého kontaktu s prostorem nivy. Nivní louky byly buď intenzifikovány na jednotvárné
porosty nebo ponechány ladem. Místy jsou nekvalitní umělé výsadby topolů ze 60. let, místy
spontánní nálety dřevin. Celá niva je silně zasaţena šířením bolševníku a netýkavky.
Bývalé pastviny na suchých prudkých svazích byly opuštěny a zarostly přirozenou směsí dřevin,
stejně jako historický kamenolom u vlakové zastávky Hlavno.
Lesní porosty zaujímají jen nevýznamný prostor a především okrajové polohy extrémnějších
přírodních podmínek, souvislejší a rozsáhlejší porost zasahuje do údolí Habartovského potoka. Lesy
s přirozenou dřevinou skladbou jiţ neexistují. Charakteristickým rysem je nová výsadba v prostorech
výsypek. Zde se na rozdíl od jinde běţných monokultur smrku objevují celé řady jehličnatých i
listnatých dřevin včetně nejrůznějších exotů.
Celkově je území vlivem dlouhodobé exploatace ekologicky málo stabilní. Území s vyšší ekologickou
stabilitou se vyskytují ostrůvkovitě - zejména na suchých zarostlých stráních, remízcích a u vodních
ploch. Nejvýznamnější takovou plochou je svah nad vlakovou zastávkou Hlavno.
7.6.2 ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH CHARAKTERISTIK A NÁVRHY NA JEJICH ZLEPŠENÍ


Prostupnost krajiny
ÚP vrací do krajiny základní systém polních cest umoţňující nejen přesun zemědělských a

lesnických strojů, ale také umoţní lepší přístup člověka do krajiny a podpoří tak rekreační vyuţití
území: ÚP řeší:
* účelové polní cesty schválené v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Hlavno
* obnova místní komunikace z Citic do Sokolova při úpatí výsypky Gustav
* stabilizace cyklostezky podél Ohře - jiţ zkolaudováno
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* ÚP navrhuje cyklostezku po stávajících účelových komunikacích výsypky Gustav a místních
komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice – Sokolov.
ÚP naopak neřeší ţádnou novou cestu napříč tělesem výsypky Gustav v souvislosti s plánovanými
aktivitami nadmístního významu u nově vznikajícího jezera Medard severně nad obcí Citice


Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich vyuţití – land use
ÚP zachovává stávající obhospodařované zemědělské půdy. Zachovány jsou rovněţ pozemky

manţelů Jůnových na západě obce Citice. Tyto pozemky byly v návrhu zadání určeny k zastavění,
avšak majitelé s tímto nesouhlasili. ÚP proto neřeší rozvoj vlastní obce Citice západním směrem.
ÚP zohledňuje probíhající rekultivaci výsypky Gustav: ukončená zemědělská rekultivace je
stabilizována, dosud probíhající lesnická rekultivace je zapracována.
ÚP zapracovává likvidaci, sanaci a rekultivaci kamenolomu Dasnice.


Územní systém ekologické stability
Na území obce Citice byly zapracovány nadregionální prvky ÚSES dle ZÚR KK a nově byly

vymezeny prvky místní úrovně.
ÚP přebral většinu místních ÚSES ze schválených KPÚ v k.ú. Hlavno kromě BK č. 1, který byl v KPÚ
veden těsně při záhumenkové cestě u hranice ZÚ na severním okraji sídla. ÚP odsouvá tento
biokoridor č.1 aţ na severní hranici správního území. ÚP v ţádném vymezeném prvku ÚSES
nenavrhuje změny vyuţití pozemků. Všechny prvky ÚSES jsou pouze vymezeny a zpřesněny do
katastrální mapy.


Protierozní ochrana a ochrana před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
Na území obce je třeba zvýšit přirozenou retenci krajiny a zároveň ochránit stávající zástavbu proti

povodním:
ÚP řeší:
-

Revitalizaci občasného vodního toku na východním okraji Hlavna jako součást veřejného
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku ozn. H/Z-P2



Rekreační vyuţití území
Rekreační vyuţití území se jednoznačně odvíjí od sanace a rekultivace všech území zasaţených

těţbou, přičemţ na některých rekultivovaných plochách budou zaloţeny komunikace nebo parky
s víceúčelovými hřišti. K rozvoji pěší turistiky a cyklistiky přispějí polní účelové cesty dle KPÚ v k. ú.
Hlavno a vybudovaná cyklostezka podél Ohře.
7.7 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES
7.7.1 Výchozí podklady
Pro potřeby ÚP Citice zpracoval RNDr. J. Křivanec dokumentaci Územní systém ekologické stability
obce Citice“. Pro katastrální území Citice nebyla dosud zpracována dokumentace odpovídajícího
měřítka, vymezující prvky ÚSES standardním postupem dle metodických pokynů tak, aby
nadregionální prvky byly zároveň v souladu se schváleným ZÚR KK.
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Pro katastrální území Hlavno byla v roce 1997 zpracována a následně schválena komplexní
pozemková úprava s vymezenými prvky místního ÚSES (kromě navrţených částí biokoridorů,
označených šipkami).
Pro k.ú. Citice bylo proto nutno zpracovat nové vymezení místních prvků ÚSES, zahrnující i
upřesnění nadregionálního ÚSES a zajišťující návaznosti na schválený návrh komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Hlavno.
Návrh ÚP nerespektuje se schválených KPÚ Hlavno navrţený MBK č. 1, který byl vymezen těsně při
severní hranici ZÚ za záhumenkovou cestou. V návrhu zadání ÚP Citice byl tento MBK č.1
respektován, rozvoj Hlavna západním směrem nebyl řešen. Na schématu zastavitelných ploch byl
prezentován rozvoj vlastní obce Citice západním směrem tak, aby se obě sídla přibliţovala. Soukromý
majitel pozemků západně u obce však rozvoj odmítl, a tak se hledala náhrada za zrušené rozsáhlé
plochy u Citic. Aby byla dodrţena celková koncepce rozvoje území, kdy se obě sídla k sobě přibliţují,
byl nově řešen rozvoj na východním a severovýchodním okraji Hlavna.
Po dohodě s DO řeší ÚP MBK č.1 v nové poloze severně nad sídlem při samotné hranici správního
území obce.
Rozsah řešeného území zahrnuje správní území obce Citice. Území leţí v střední části
Karlovarského kraje, k. ú. Citice, k. ú. Hlavno
7.7.2 Biogeografické jednotky
Území leţí v bioregionu 1.26 - Chebsko-sokolovský bioregion. Bioregion patří do hercynské
podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů.
Biochory byly vymezeny jiţ v rámci starší rajonizace krajiny, později byly upřesňovány a
upravovány. Řešené území spadá do těchto typů biochor:


teplejších ţivných plošin



dolů a výsypek



niv

Úroveň bioregionů ani biochor není reprezentována ţádným nadregionálním nebo regionálním
biocentrem.
Přehled STG v zájmovém území:


4 AB 3

Querci-fageta abietis (jedlové dubové bučiny)



4 AB 5

Betuli-alneta sup. (březové olšiny vyš. stupně)



4B4

Querceta roboris fagi (vlhké doubravy s bukem)



4B5

Alneta sup. (olšiny vyš. stupně)



4A2

Pineta lichenoso-muscosa arenosa (bory na píscích)



4A3

Querci-abietta pineo-piceosa (borosmrkové dubové jedliny)



4 BC 4

Fraxini-alneta sup. (jasanové olšiny vyš. st.)



4 BC 5

Salici fragilis-alneta sup. (vrbové olšiny vyš. st.)

Všechny jednotky mají zastoupení ve vymezených prvcích ÚSES.
7.7.3 Nadregionální ÚSES
Do řešeného území zasahuje jeden prvek nadregionálního ÚSES - nadregionální biokoridor K 40,
procházející údolím Ohře. V řešeném území má vymezeny dvě osy - vodní a nivní. Prvek je převzat
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z nadřazené

dokumentace

beze

změn

pouze

s upřesněním

do

podrobnějšího

měřítka.

Problematickým místem je průchod nivní osy Citicemi, v tomto úseku nelze ani na jednom břehu Ohře
nalézt vhodné místo, kde by mohly být dodrţeny poţadované parametry.
Nivní osa byla vymezena i v k.ú. Hlavno, kde byla jiţ schválena komplexní pozemková úprava bez
této osy.
7.7.4 Regionální ÚSES
Do řešeného území nezasahují ţádné prvky regionálního ÚSES.
7.7.5. Místní ÚSES a interakční prvky
Prvky místního ÚSES byly prověřeny a případně upraveny a plošně vymezeny.
Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Nejsou na základě dosavadních
zkušeností zahrnuty do grafické ani tabulkové části. V rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Hlavno bylo vymezeno několik takových prvků (některé nemají poţadovaný charakter a nepatří do
ÚSES).
7.7.6 Tabulky biocenter a biokoridorŧ
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace
o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Zároveň jsou tabulky koncipovány jednoduše a
srozumitelně, aby mohly být přímo pouţity v územně plánovací dokumentaci (vyhláška o závazných
částech územního plánu). Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění
funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, ţe tyto zásady budou základním podkladem pro
rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např. územních studií,
územních plánů, pozemkových úprav, projektů ÚSES.
Na území obce Citice jsou navrţeny prvky místního ÚSES a upřesněny prvky nadregionálního
ÚSES:










Biocentra místní funkční
-

č.1 Lom nad Hlavnem

-

č.2 Tři rybníky u pastviny

-

č.3 Pod tratí

Biocentra místní navrţené
-

č.4 U zastávky

-

č.5 U drtírny

Biokoridory nadregionální funkční
-

č.K40 spojnice Amerika - Svatošské skály, nivní osa

-

č.K40 spojnice Amerika - Svatošské skály, nivní osa

Biokoridory místní navrţené
-

č.1 spojnice BC1 - BC2

-

č.2 spojnice BC2 - hranice obce

Biokoridory místní funkční
-

č.3 spojnice hranice obce - hranice obce

ÚP všechny prvky ÚSES pouze vymezuje, ţádný z prvků není navrţen k zaloţení z důvodu dnešní
významné nefunkčnosti prvků. MBK č.1 v k. ú. Hlavno nerespektuje trasu dle KPÚ, ale je odsunut
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severně nad sídlo na hranici správního území obce. Původní koridor MBK č.3 dle KPÚ je v ÚP vyuţit
pro výstavbu a pro místní zeleň.
7.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŢISEK NEROSTŦ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Na území obce Citice se vyskytuje:
Výhradní loţiska bilancovaná:
* č.B 30 81 40 0 Bukovany u Sokolova, těţeno povrchově, surovina hnědé uhlí
* č.B 30 81 30 0 Svatava - Medard, těţeno povrchově i hlubinně, surovina hnědé uhlí
* č.B 31 49 60 0 Dolní Rychnov - Antonín, těţeno povrchově i hlubinně, surovině hnědé uhlí
* č.B 30 81 70 0 Tisová u Sokolova - Silvestr, těţeno povrchově, surovina hnědé uhlí
* č.B 31 46 30 0 Dasnice - Hlavno, těţeno povrchově, surovina stavební kámen, čedič
Na těchto loţiskách jsou stanoveny:
* CHLÚ č. 149 600 00 Sokolov pro surovinu hnědé uhlí
* DP č.30089 Bukovany - surovina hnědé uhlí, zastavena těţba
* DP č.30017 Svatava - surovina hnědé uhlí, zastavena těţba
Usnesením vlády č.4/1991 byla stanovena závazná linie těţby jako hranice únosné „ekologické“
těţby hnědého uhlí v revíru. Na území obce Citice se tato závazná linie těţby téměř kryje s patou
výsypky Gustav.
Podle ust. § 19, odst. 1,2) zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolování staveb v chráněném loţiskovém území,
nesouvisejících s hornickou činností, moţné jen se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti
vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem (§ 19 odst.1 zák.č.44/1988 Sb., v platném
znění).
Území obce Citice je hlubinně poddolované. Nacházejí se zde tato poddolovaná území a hlavní důlní
díla:
* poddolované území Bukovany u Sokolova č.196, hlubinná těţba hnědého uhlí
* poddolované území Habartov 2 č. 185
* poddolované území Hlavno 1 č. 5223
* poddolované území Hlavno 2, č. 5224
* poddolované území Citice č.213, hlubinná těţba hnědého uhlí
* poddolované území Tisová u Sokolova č. 233, hlubinná těţba hnědého uhlí
* šachtice Š1/12 - surovina kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
* šachtice Š2/12 - surovina kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
* šachtice Š3/12 - surovina kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického
průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.
Podrobnější informace podá na vyţádání Česká geologická sluţba - Geofond ČR Praha. Na
poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem
Ministerstva ţivotního prostředí, odboru výkonu státní správy IV., pracoviště Ústí nad Labem, a za jím
stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaţeného těţbou nerostných surovin
platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodrţena.
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Na území obce Citice v současné době neprobíhá ţádná těţba surovin:
* Těţba v kamenolomu Dasnice byla zastavena, probíhá zde likvidace lomu, schválena je sanace a
rekultivace.
* Na výsypce Gustav jsou jiţ ukončeny zemědělské rekultivace a probíhají pouze rekultivace lesnické.
ÚP tyto skutečnosti respektuje. V grafické části odůvodnění ÚP jsou zobrazeny hranice DP,
poddolovaných území, výhradních loţisek surovin, i závazná linie těţby.
7.9 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŢADAVKŦ CIVILNÍ OCHRANY
* Zájmy obrany státu
Na území obce Citice se nenacházejí ţádné zvláštní zájmy ochrany státu.
* Zájmy civilní ochrany
Obec Citice má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno ukrytí
plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech.
Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100 % obyvatel a 100 % nejsilnější směny zaměstnanců
v objektech. V řešeném území není ţádný tlakově odolný úkryt, který by slouţil v případě
mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.
Jako zdroj poţární vody v území slouţí:
obec Citice - řeka Ohře, poţární hydranty v zástavbě
sídlo Hlavno - řeka Ohře
Na budově OÚ v Citicích je umístěna siréna, kterou obec varuje své obyvatele v případě nebezpečí.
V obci nepracuje místní organizace dobrovolných hasičů. Zdrojem mimořádných událostí na území
obce Citice je řeka Ohře a její stanovené záplavové území, průjezdná doprava na silnicích III/21218,
III/21029, III/21026 a ţeleznice č. 140. Mimořádné události řeší základní i ostatní sloţky integrovaného
záchranného systému Karlovarského kraje. K mimořádným událostem na území obce přijíţdí hasičský
záchranný sbor ze Sokolova.
Pro nouzové stravování nejsou na území obce ţádné vhodné kapacity. Prostory pro nouzové
ubytování můţou být v horní škole, která je v současné době prázdná, nevyuţitá, ÚP řeší ale její
přestavbu.
Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky. Na území obce Citice je hřbitov. Zdravotní péči
poskytuje pracoviště obvodního lékaře v obci a nemocnice v Sokolově. V případě nouze bude
v budově OÚ zřízena humanitární stanice s výdejem pomůcek osobní ochrany, balené pitné vody i
potravin a šatstva. Pro tuto stanici bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie.
Na území obce je provozován malochov dobytka. Mimořádná veterinární opatření řídí krajská
veterinární správa.
Obě sídla na území obce Citice jsou v současné době napojena na skupinový vodovod, který
zaručuje vyrovnanou kvalitu i kvantitu pitné vody. V případě kontaminace pitné vody bude v sídlech
přistavena mobilní cisterna pitné vody nebo bude rozdávána balená pitná voda. Územím obce protéká
několik vodních toků, z toho pouze pro řeku Ohře, která protéká celou zástavbou obce Citice, bylo
dosud stanoveno záplavové území Q100 leté vody. Q100 letá hladina toku ohroţuje podstatnou část
stávající zástavby obce Citice. Jedná se zejména o zástavbu na pravém břehu řeky Ohře: areál MŠ a
bytové domy.
Na území obce Citice není stanovena zóna havarijního plánování, území obce není určeno jako
cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno k hromadné evakuaci obyvatel
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v případě mimořádné události. Zástavba Hlavna ani Citic neleţí v zóně havarijního plánování, která je
vymezena pro areál elektrárny Tisová.
Menší mnoţství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích je
moţno přechodně skladovat v prostoru fotbalového hřiště v Citicích v majetku obce. Pokud bude třeba
uskladnit větší mnoţství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při OÚ
vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez moţnosti kontaminace
zdrojů pitné vody. OÚ Citice nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů na území obce
Citice.
ÚP nenavrhuje ţádná aktivní protipovodňová opatření. Nové zastavitelné plochy v obci jsou
navrţeny mimo stanovenou záplavu. Pro řeku Ohři je dále vymezeno záplavové území průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní při havárii na vodním díle Skalka, na vodním díle Jesenice a na vodním díle
Horka. Projektant obdrţel jako územně technický podklad letecký snímek území obce Citice,
M 1:10 000 se zákresem výše citovaných průlomových vln, který je přiloţen k této kapitole textové
části odůvodnění. Ze situace je zřejmé, ţe všechny 3 zvláštní povodně zaplavují ještě větší území
obce Citice neţ stanovené záplavové území Q100 leté vody řeky Ohře a zasahují i část stávající
zástavby obce Citice i sídla Hlavno. Návrh ÚP Citice nenavrhuje ţádná protipovodňová opatření proti
těmto zvláštním povodním, neboť projektant neobdrţel ţádné podklady k práci tohoto druhu.
7.10 KONCEPCE OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stav ţivotního prostředí na území obce Citice není v současné době uspokojivý, ale nutno
podotknout, ţe se za posledních 10 let výrazně zlepšil:
-

obec patří do západní části sokolovského hnědouhelného revíru, a do 70. let minulého století
probíhala na území obce těţba hnědého uhlí, v současné době byly na území obce
dokončeny technické rekultivace a zemědělské rekultivace výsypky Gustav, lesnické
rekultivace probíhají,

-

v 60. letech 20. století byla postavena naproti obci Citice přes řeku Ohři kromě areálu Dolu
Přátelství, i tepelná elektrárna Tisová, kde se spalovalo méně kvalitní hnědé uhlí. V současné
době byl redukován počet kotlů, proběhla rekonstrukce elektrárny Tisová (úpravy: odsíření a
fluidní spalování), výrazně se zlepšilo emisní zatíţení území,

-

napříč zastavěným územím obce byly provozovány důlní vlečky v trasách lom Gustav
(výsypka Gustav) - nákladové nádraţí Citice, severní zásobník uhlí pro elektrárnu Tisová na
západním okraji obce - nákladové nádraţí Citice. V současné době probíhají sanace těchto
důlních vleček, demolice jejich mostů, sanace jejich nasypaných těles,

-

elektrárna Tisová výrazně omezila znečištění ovzduší polétavým popílkem a oxidem siřičitým,
zůstává však i nadále zdrojem nárazového nadměrného hluku (v 5 - 7 hod ráno aţ 120 dB)

-

v západním cípu území je kamenolom Dasnice, který je však v současné době uzavřen a
navrţen k likvidaci, sanaci a rekultivaci,

-

obě sídla jsou napojena na skupinový vodovod se stabilní kvalitou pitné vody,

-

splaškové vody jsou centrálně čištěny pouze ve vlastní obci (páteřní kanalizace jde přes řeku
do centrální ČOV Citice u bytových panelových domů,

-

páteřní průjezdná silnice III. třídy Sokolov - Citice - Bukovany je dostatečně dimenzovaná
s chodníky, nedochází na ní ke kolizím s obyvateli,

-

obě sídla jsou plynofikovaná,

-

zástavba obce na pravém břehu Ohře je navíc napojena na centrální soustavu zásobování
teplem se zdrojem elektrárna Tisová,
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-

negativně působí provoz po ţeleznici č.140 Cheb - Sokolov, neboť vede těsně u hranic
zástavby.

I přes všechna negativa, vyplývající ze širších regionálních vztahů je třeba si uvědomit, ţe se obec
Citice nachází na začátku zcela nové etapy ţivota bez důlní činnosti, lépe řečeno vrací se zpět do
normálního ţivota.
ÚP navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci ţivotního prostředí na území obce:
ÚP řeší:
-

likvidace, sanace a rekultivace všech ploch zasaţených těţbou surovin - kamenolom Dasnice,
výsypka Gustav, tělesa důlních vleček v zástavbě obce,

-

návrh značného rozsahu sportovních a rekreačně pobytových ploch: park v Citicích u hřbitova,
park u OÚ, hřiště pod hřbitovem, rozšíření fotbalového hřiště v Citicích, park v centru obce,
park na východním okraji Hlavna, hřiště v Hlavně,

-

návrh chodníků podél silnice III. třídy, nové místní komunikace,

-

likvidace splaškových vod Hlavna výtlakem v ČOV Citice,

-

napojení nových rozvojových zastavitelných i přestavbových ploch na vodovod, kanalizaci i
rozvody plynu a elektřiny.

-

přestavba nefunkční zemědělské farmy na drobnou výrobu,

-

plocha severního zásobníku uhlí je stabilizovaná jako areál drobné výroby,

-

je respektováno stanovené záplavové území Q100 řeky Ohře,

-

je navrţen místní ÚSES, zapracován nadregionální ÚSES,

-

jsou řešena protierozní opatření - revitalizace toku,

-

jsou zmírněny negativní důsledky civilizace na ţivotní prostředí: zapracována rekultivace
výsypky Gustav a revitalizace těles důlních vleček, zapracována likvidace kamenolomu
Dasnice,

-

v krajině nejsou vytvářena nová sídla,

-

je respektován PUPFL včetně probíhající lesnické rekultivace výsypky Gustav,

-

ÚP nenavrhuje na území obce ţádné nové výrobní plochy těţkého ani lehkého průmyslu.

Rozvoj na území obce Citice předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.
Na území obce Citice se nenachází ţádný zvláště velký, velký ani střední zdroj znečištění ovzduší.
Na území obce se nenacházejí ţádné soustředěné chovy hospodářských zvířat ani skládky, které by
představovaly potenciální velký zdroj znečištění ovzduší. ÚP rovněţ ţádné takové aktivity nenavrhuje.
Na území obce se nenachází ţádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu
zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující
imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze
zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení
krajských emisních stropů a imisních limitů.

8 VYHODNOCENÍ VLIVŦ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství obdrţel dne
27.2.2008 oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Citice a k tomuto sdělil následující stanovisko:
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Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 3 písm. w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, po posouzení záměru „Návrh zadání územního plánu Citice“, vydal v souladu
s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko: Záměr „Návrh zadání
územního plánu Citice“ nemŧţe mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti.“ Příslušným orgánem ochrany přírody k dalšímu vyjádření je Městský úřad Sokolov.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán
ve smyslu stavebního zákona vydal k návrhu zadání Územního plánu Citice z hlediska posuzování
vlivů na ţivotní prostředí následující stanovisko: Územní plán Citice navrhuje systém splaškové
kanalizace obyvatelů Hlavna (méně neţ 5000 EO), přestavby nevyuţívaných ploch, doplnění
drobných parkovišť, zpracování cyklostezky kolem řeky Ohře apod.
Dle předloţeného zadání územní plán nestanovil rámec pro budoucí povolení záměru uvedeného
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotním prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí). Na základě posuzování obsahu
návrhu zadání nemá Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství
z hlediska posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí poţadavky na vyhodnocení vlivŧ Územního
plánu Citice na ţivotní prostředí, ani na zpracování variantního řešení změn.
Na základě tohoto stanoviska nebylo tedy k Návrhu ÚP Citice zpracováno Vyhodnocení vlivu Návrhu
ÚP Citice na udrţitelný rozvoj území.
Na základě tohoto stanoviska nebyl zpracován ani koncept ÚP Citice, který by prověřil rozvoj území
ve variantách. Jako další etapa ÚP Citice byl tedy zpracován Návrh ÚP Citice.

9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŦSLEDKŦ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A
PUPFL
9.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŦSLEDKŦ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF


Úvod:

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č. 13/1994 Sb, kterou
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŢP ze dne 12.6.1996, č.j.
00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byly výkresy grafické části odůvodnění ÚP
detailu Koordinačního výkresu: v. č.1.a Koordinační výkres – detail obce Citice, M 1:2 880, v. č. 1. b
Koordinační výkres - detail sídla Hlavno, M 1:2 880.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění ÚP:
v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, v. č. 3. a Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu – detail obce Citice, M 1:2 880, v. č. 3. b Výkres předpokládaných záborů
půdního fondu – detail sídla Hlavno, M 1:2 880.
Ve všech těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 15. 8. 2010 dle stavebního zákona č. 83/2006
Sb., v platném znění.
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Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM poskytnuté
obcí Citice. Řešené území zahrnuje k. ú. Citice, k. ú. Hlavno. Pro úpravu návrhu ÚP byla pouţita
nová DKM.
* Klimatické poměry
Území spadá do mírně teplé oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 4. Průměrné roční teploty se pohybují
kolem 7 °C, průměrné roční sráţky dosahují 600 – 650 mm (Sokolov 7,3 °C, 611 mm, Jesenice
6,8 °C, 613 mm). Podnebí je vlivem částečného sráţkového stínu mírně suché. Významným jevem
jsou přízemní mlhy v údolí Ohře a v zimní polovině roku inverze v rámci celého Podkrušnohoří.
* Skupiny půd hlavních půdních jednotek
Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na sloţení matečných substrátů a na reliéfu
terénu, který charakterizují táhlé svahy mírně zvlněné pahorkatiny. V řešeném území se vyskytují tyto
hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí sídel:
-

HPJ 53 - oglejená půda, hnědá půda oglejená, středně těţká, těţká spodina, písky na jílech,

smíšený terciér, často bezodtokový reliéf
-

HPJ 56 - nivní půdy, nivní půdy karbonátové, nivní půdy akumulované, lehčí, středně těţká,

koluviální a nivní sedimenty
Tabulková část obsahuje:
Tab. č. 1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 16
Tab. č. 2 Struktura ZPF navrţeného k vynětí dle BPEJ, stupňů přednosti v ochraně i funkčního vyuţití
pozemků, str. 1
Tab. č. 3 Souhrnný přehled o struktuře ZPF navrţeného k vynětí dle funkčního vyuţití, str. 1 - 4
Tab. č. 4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1
V těchto tabulkách je uvedeno:
2

-

výměra m zabíraného území pozemku

-

poznámka udává polohu pozemku - v ZÚ – v zastavěném území
- mimo ZÚ – mimo zastavěné území
Na v. č. 3., 3.a, 3.b. Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu jsou dále zakresleny:

- likvidace, sanace a rekultivace území zasaţené těţbou surovin - kamenolom Dasnice, výsypka
Gustav
- hranice dobývacího prostoru č. 30089 Bukovany, č. 30017 Svatava.
Označení rozvojových ploch v celém ÚP (kromě části odůvodnění ÚP textová část 9.1., grafická část
v.č. 3, 3.a, 3.b) sleduje charakter plochy a navrţené funkční vyuţití (např. C/Z-B1):


písmena (před pomlčkou) = zkratka katastrálního území, ve kterém plocha leţí:
C - Citice, H - Hlavno



písmena za pomlčkou = zkratka navrţeného funkčního vyuţití plochy:
BV - bydlení, O - občanské vybavení, P - veřejná prostranství, S - smíšené obytné plochy,



D - dopravní infrastruktura, V - výroba a skladování, T - technická infrastruktura, R - rekreace
číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhoţ funkčního vyuţití
Pro potřeby vyhodnocení ztrát ZPF byly rozvojové plochy nově přečíslovány souvislou číselnou

řadou a to výhradně na základě poţadavku dotčeného orgánu. Nové označení rozvojových ploch tvoří
souvislou číselnou řadu 1-52 napříč katastry bez rozlišení ploch zastavitelných a přestavbových. Toto
nové označení rozvojových ploch je v ÚP pouze na v. č. 3, 3.a, 3.b v grafické příloze odůvodnění ÚP a
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v textové části odůvodnění v kap. 9.1 Ve všech ostatních výkresech a v celém zbývajícím textu ÚP
jsou uváděny jiné popisy rozvojových ploch - viz níţe.
Přiloţená převodní tabulka očíslování ploch:
číslo lokality

označení
lokality

1

C/Z-B1

2

C/Z-B2

3

C/Z-B3

4

C/Z-B4

5

C/Z-B5

6

C/Z-B6

7

C/Z-B7

8

C/Z-B8

9

C/Z-B9

10

C/Z-B10

11

C/Z-R1

12

C/Z-O1

13

C/Z-O2

14

C/Z-O3

15

C/Z-P1

16

C/Z-P2

17

C/Z-P3

18

C/Z-P4

19

C/Z-P5

20

C/Z-P6

21

C/Z-S1

22

C/Z-S2

23

C/Z-S3

24

C/Z-D1

25

C/Z-D2

26

C/P-O1

27

C/P-O2

28

C/P-P1

29

C/P-P2

30

C/P-P3

31

C/P-S1

32

C/P-S2

33

C/P-S3

34

C/P-D1

35

H/Z-B1

36

H/Z-B2

37

H/Z-B3
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38

H/Z-B4

39

H/Z-B5

40

H/Z-B7

41

H/Z-O1

42

H/Z-O2

43

H/Z-O3

44

H/Z-P1

45

H/Z-P2

46

H/Z-P3

47

H/Z-P4

48

H/Z-P5

49

H/Z-P6

50

H/Z-S1

51

H/Z-D1

52

H/P-V1

Poznámka:
ÚP rozlišuje plochy zastavitelné a přestavbové. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP řešen ještě
i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch:
-

hranice zastavitelných ploch: tyrkysová barva

-

hranice přestavbových ploch: modrá barva

ÚP řeší rozvoj území v 1 etapě bez udání časového horizontu:
ÚP Citice navrhuje tyto rozvojové plochy:


Rozvojové přestavbové plochy:
Veškeré rozvojové přestavbové plochy jsou řešeny jako nové funkční vyuţití stávajícího

urbanizovaného zastavěného území v hranicích ZÚ, které je často spojeno s rekonstrukcí, demolicí
objektu či s asanací celého areálu. V tab. č. 1 jsou tyto přestavbové plochy bez bilance nového
územního záboru podbarveny šedivě. Přestavbové plochy nejsou předmětem bilance odnětí ZPF
řešením ÚP. V grafické části odůvodnění na v. č. 3., 3. a, 3. b jsou přestavbové plochy vyšrafovány
hnědě.
Celkem ÚP navrhuje 3,45 ha přestavbových ploch.


Plochy veřejně prospěšných opatření v krajině:
ÚP pracuje rovněţ s krajinou a navrhuje celou řadu veřejně prospěšných opatření v kulturní

nezastavěné krajině.
Tato navrţená opatření jsou ve vlastním ÚP prezentována na v. č. 2.2 Hlavní výkres - koncepce
uspořádání krajiny, M 1:5 000. Vybraná veřejně prospěšná opatření jsou prezentována dále
v přiloţené tabulce č. 4, str.1 a v grafické části odůvodnění ÚP na v. č. 3., 3.a, 3.b. Tato opatření
v krajině jsou navrţena na ostatní půdě a nepředstavují ţádný zábor ZPF.

104

ÚP CITICE

* Plochy s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením
ÚP zapracovává plochy s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Na tato území byl
jiţ vydán souhlas s vynětím ze ZPF. V naprosté většině se jedná o rozestavěné RD v zahradách,
které jsou součástí rozvojových zastavitelných ploch. V tab. č. 1 jsou tyto plochy nebo jejich části
šedivě podbarveny. V grafické části odůvodnění v č. 3, 3.a, 3.b jsou tyto plochy vyšrafovány růţově.
Na území obce není navrţena ţádná územní rezerva, ţádná nezastavěná plocha kulturní krajiny
určená k nepobytovým aktivitám, ţádné golfové hřiště ani ţádná specifická plocha výroby určená
výhradně pro FVE.
Na základě stanoviska DO k Návrhu ÚP byla dopracována kap. 9.1 odůvodnění ÚP Citice:
* Bylo doplněno:
- nová DKM celého správního území, rozvoj obce byl výrazně zmenšen
- rozvojové plochy byly přečíslovány
- byla dodrţena osnova dle vyhl. č. 13/1994 Sb. v kap. 9.1 odůvodnění ÚP
- byly aktualizovány BPEJ dle předaných ÚAPO
- byly doplněny popisy jednotlivých DP
Navrţená zástavba v obou sídlech na území obce Citice sleduje tyto zásady:
- jsou zastavěny proluky v ZÚ
nové rozvojové plochy přiléhají ke stávající zástavbě, takţe se nevytvářejí

-

těţko přístupné

zbytkové lokality ZPF
-

jsou zastavěny lokality s vydaným územním rozhodnutím

-

v krajině nejsou rozšiřována meliorační opatření

-

k rozvoji jsou vyuţity dnes nefunkční areály zemědělských farem a výrobních areálů, které jsou
navrţeny k přestavbě a následnému vyuţití pro novou funkci



Údaje o celkovém rozsahu poţadovaných ploch a podílu pŧdy náleţející do zemědělského

pŧdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené pŧdy, údaje o zařazení zemědělské
pŧdy do bonitovaných pŧdně ekologických jednotek a do stupňŧ přednosti v ochraně
ÚP navrhuje nové zastavitelné plochy, které představují nový zábor ZPF: (v ha)
Celková

Z toho ZPF

ZPF v ZÚ

ZPF mimo ZÚ

12,0

5,1

6,9

rozloha
Návrh

23,6

Ve struktuře odjímaného ZPF jednoznačně převládá TTP (8,7 ha = 59,6 % odjímaného ZPF) a orná
půda (2,3 ha = 19 % odjímaného ZPF). Zahrad je odjímáno v rozsahu 2,3 ha. Nové zastavitelné
plochy vyplňují proluky ZÚ a obalují těsně ZÚ. Výstavba na ostatních plochách činí 11,6 ha.
Ve struktuře odnímatelného ZPF dle tříd ochrany je navrţen zábor ZPF:
-

střední kvalita ZPF: II. a III. třída ochrany: 0 ha

-

horší kvalita ZPF: IV. a V. třída ochrany: 11,0 ha = 91,7 % nově odjímaného ZPF

-

nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany je odjímáno 0,94 ha = 8,3 % odjímaného ZPF.
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Řešením ÚP není dotčena nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany a ani středně kvalitní ZPF II. i III. třídy
ochrany. Zabírány jsou pouze méně kvalitní ZPF IV. a V. třídy ochrany.
Největší funkční plochou je jednoznačně bydlení: zastavitelné plochy na 8,9 ha ZPF = 73 %
navrţeného záboru ZPF.
Druhou největší zastavitelnou funkční plochou na ZPF je občanské vybavení o celkové rozloze
0,94 ha ZPF. Velký důraz je rovněţ kladen na navrţené plochy veřejných prostranství 1,3 ha ZPF.
Nejkvalitnější půda I. třídy ochrany je zabíraná pro smíšené bydlení (0,58 ha TTP) a pro bydlení
(0,36 ha TTP). Ostatní plochy s rozdílným vyuţitím území zabírají pouze horší kvalitu ZPF - IV. a V.
třídu ochrany.


Údaje o uskutečněných investicích do pŧdy za účelem zlepšení pŧdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.

Na území obce Citice nebyly provedeny ţádné investice do ZPF za účelem zlepšení půdní úrodnosti.


Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
a o jejich předpokládaném porušení.

Na území obce není v současné době provozovaný ţádný areál zemědělské výroby. Nefunkční
nevyuţívané hospodářské objekty zemědělské výroby jsou navrţeny k přestavbě: Citice - plocha 31,
Hlavno - plocha 52. ÚP nenavrhuje na území obce ţádný nový areál zemědělské výroby ani ţádnou
plochu agroturistiky.


Údaje o uspořádání zemědělského pŧdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhŧ pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

ZPF na území obce je vyuţíváno extenzivně. Podstatná část území obce byla vyuţívaná k těţbě kamenolom Dasnice a výsypka Gustav. Na výsypce Gustav byla jiţ ukončena zemědělská rekultivace
(TTP), kamenolom je uzavřen a určen k sanaci a rekultivaci. Významná část ZPF podél Ohře leţí
v záplavovém území Q100. Souvislé, leč územně limitované plochy ZPF leţí pouze v k.ú. Hlavno, kam
nezasahuje výsypka Gustav. V blízkosti Hlavna se nacházejí sady, které nejsou řešením ÚP dotčeny.
Prvky ÚSES byly na ZPF vymezeny v KPÚ v k. ú. Hlavno, které jsou respektovány kromě místního
BK č. 1. Tento biokoridor č. 1 byl odsunut od sídla Hlavno severním směrem aţ k samotné hranici
správního území obce. Celé území obce leţí v ochranné zóně NRBK K 40 podél řeky Ohře. Celý
systém ÚSES je zpřesněn do katastrální mapy a v rámci řešení ÚP představuje opatření v krajině
k ochraně přírodních hodnot. ÚSES je řešen bez záboru ZPF. KPÚ v k. ú. Hlavno vymezily i účelové
polní komunikace, které ÚP plně přebírá.
V krajině jsou řešena tato opatření nestavební povahy ke sniţování ohroţení v území způsobené
civilizačními vlivy:
-

X.1.B.2. - zalesnění výsypky Gustav - bez záboru ZPF

-

X.1.B.3. - sanace a rekultivace kamenolomu Dasnice - bez záboru ZPF

Kvalita ZPF kromě údolní nivy Ohře s I. třídou ochrany je horší - většinou v IV. a V. třídě ochrany.

106

ÚP CITICE



Zdŧvodnění,

proč

je

navrhované

řešení

ve

srovnání

s jiným

moţným

řešením

nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského pŧdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmŧ.
ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci:
-

postupné přibliţování zástavby obce Citice a sídla Hlavna

-

rozvoj sídel prostorově limitovaný z jihu ţeleznicí, řekou a jejím Q100, ze severu výsypkou
Gustav

-

důraz na dostavbu proluk ZÚ a přestavbu nevyuţitých areálů

-

sanace ploch důlních vleček a jejich rekultivace na veřejná prostranství

-

větší rozvoj v Hlavně, kde je méně limitů

Obec Citice dosud nemá zpracovaný ţádný územní plán. Rozvoj území se řídí dle US Citice z roku
1992. Návrh ÚP na tuto US navazuje. Navrţený rozsah zastavitelných ploch je determinován těmito
skutečnostmi:
* Obec Citice je vzdálena pouze 3 km od Sokolova, ve kterém v současné době neprobíhá intenzivní
výstavba RD z důvodu nepřipravenosti území. A tak se výstavba RD přesouvá do sídel přilehlých
k městu. Jedním z nich je i obec Citice.
* Na území obce byla definitivně ukončena těţba surovin a v současné době probíhá závěrečná etapa
sanace a rekultivace ploch negativně zasaţených těţbou. Do obce se vrací „normální ţivot“ Obec
začíná být prezentována jako místo s dobrými podmínkami pro bydlení. Zemědělská rekultivace
výsypky Gustav je ukončena, probíhá ještě cyklus lesnické rekultivace. V letech 2007-2008 proběhla
sanace těles důlních vleček včetně mostů v ZÚ Citic. Tyto sanované plochy a koridory budou
revitalizovány na místní komunikace, které umoţní dopravní obsluhu zcela nových zastavitelných
ploch i v hranicích ZÚ. Některé plochy po dráţních tělesech budou revitalizovány na plochy parků,
zejména v centrální části obce. Tím je dán i předpoklad, ţe obytná zástavba obou sídel nebude mít
charakter obytného multifunkčního satelitu.
Rozloţení navrţených funkčních ploch vyplývá ze základní koncepce rozvoje území, kdy se obec
Citice prezentuje jako klidová obytně obsluţná obec se zázemím sluţeb, veřejné zeleně, parků a hřišť
s minimem pracovních příleţitostí, zatímco Hlavno je výrazně zaměřeno pouze na bydlení. Navrţený
rozvoj území je rozdělen do obou sídel Citice a Hlavno, které se svými rozvojovými plochami přibliţují.
Toto přiblíţení se obou sídel umoţní v maximální míře zhodnotit sluţby, veřejnou zeleň, hřiště i
ekonomicky řešit inţenýrské sítě.
Na východním okraji Hlavna jiţně od silnice III. třídy - ucelené rozvojové území v souladu se základní
urbanistickou koncepcí rozvoje obce, jiţní hranici tvoří účelová polní komunikace, není navyšována
fragmentace krajiny, součástí území je i revitalizace toku, zábor zejména IV. třídy ochrany, na jihu I.
třída ochrany podél účelové komunikace.
* Obec Citice
- Plochy 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 22 - dostavba proluk v ZÚ
- Plocha 4 - jediná větší plocha bydlení v Citicích mimo ZÚ na ZPF, logická dostavba dnes zbytkového
území ZPF mezi zástavbou a silnicí III.třídy, není navyšována fragmentace krajiny, zábor 1,3 ha TTP
IV. třídy ochrany
- Plocha 10 - zahrada těsně u hranice ZÚ, 0,09 ha IV.třídy ochrany, zarovnání hranice zástavby vůči
kulturní krajině - sníţení fragmentace ZPF, logická dostavba
- Plochy 28, 29, 30, 31, 32 - přestavbové plochy v ZÚ, které zhodnocují stávající nevyuţité území, bez
nového územního záboru
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- Ostatní plochy nejsou řešeny na ZPF
* Sídlo Hlavno
- Plochy 35, 36, 42, 43, 46 - dostavba proluk v ZÚ
- Plochy 37, 41, 44, 45 - přiléhající k ZÚ - plocha bydlení doplněná OV a veřejným prostranstvím na
východním okraji Hlavna jiţně od silnice III. třídy - ucelené rozvojové území v souladu se základní
urbanistickou koncepcí rozvoje obce, jiţní hranici tvoří účelová polní komunikace, není navyšována
fragmentace krajiny, součástí území je i revitalizace toku, zábor zejména IV. třídy ochrany, na jihu I.
třída ochrany podél účelové komunikace - z hlediska ÚP chápáno jako zbytkové území u komunikace.
- Plochy 40, 48, 49 - rozvojové území přiléhající k ZÚ na východním okraji Hlavna severně od silnice
III. třídy, plocha bydlení a veřejného prostranství v V. třídě ochrany ZPF, zbytková území TTP mezi
zástavbou a rozsáhlým sadem na východě Hlavna, není navyšována fragmentace krajiny
- Plocha 38 - bydlení na západní okraji ZÚ, zbytkové území ZPF mezi ZÚ a silnicí III.třídy, nebude
navyšována fragmentace území, zábor V. třídy ochrany
- Plochy 39, 46 - bydlení a veřejné prostranství na západním okraji sídla, plocha 39 respektuje
mimolesní zeleň vymezenou v KPÚ, zábor orné půdy IV. třídy ochrany, bez navyšování fragmentace
území, v souladu se základní urbanistickou koncepcí rozvoje území, částečně i na ostatní ploše, jih
plochy 39 částečně i v I. třídě ochrany
- Plochy 50, 47 - bydlení a veřejné prostranství na jihozápadě sídla, území těsně přiléhá k ZÚ, vyuţita
stávající účelová cesta v krajině, částečně i na ostatní ploše, jiţní část území zasahuje i do I. třídy
ZPF, v souladu se základní urbanistickou koncepcí rozvoje území, plochy podmínečně vhodné
vzhledem k tomu, ţe představují zbytkové území ZPF mezi zástavbou, ostatní plochou (dříve areál
zemědělské výroby) a mimolesní zelení podél ţelezniční dráhy.


Ochrana horninového prostředí

Území obce bylo dlouhodobě vyuţíváno k těţbě. V současné době veškerá těţba na území obce
skončila (kamenolom Dasnice, výsypka Gustav), ale vymezené DP zatím nebyly zrušeny:
-

DP č.30089 Bukovany

-

DP č.30017 Svatava

Do DP Bukovany zasahují rozvojové plochy v Citicích severně nad silnicí III. třídy:
-

zábor ZPF v DP Bukovany představují zastavitelné plochy č.4, 22, 3, 13, 1, 15, 8 o celkové
rozloze: 2,7 ha ZPF

-

ZPF v DP Bukovany zabírají i přestavbové plochy č.31, 32

Dále jsou na území obce stanoveny:
1. - výhradní loţisko nerostných surovin č. B 30 81 40 0 Bukovany u Sokolova - hnědé uhlí, č.B 30 81
2. - poddolované území Bukovany u Sokolova, poddolované území Citice, poddolované území Tisová
u Sokolova, poddolované území Habartov 2, Hlavno1, Hlavno 2
3. - plán sanací a rekultivací výsypky Gustav
- plán likvidace kamenolomu Dasnice


Závěr:

Navrţený zábor 12,0 ha ZPF dle řešení ÚP Citice je přiměřený, odpovídá postavení obce v území.
Řešením ÚP nebudou zhoršeny stávající podmínky zemědělské výroby na území obce nebude
navýšena fragmentace krajiny ani nebude ohroţena stávající cestní síť.
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Poznámka: Přiloţeny jsou tabulky obsahu:
Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce je přiloţena k této
kapitole 9.1. textové části odůvodnění návrhu ÚP Citice.
Tab. č. 1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 16
Tab. č. 2 Struktura ZPF navrţeného k vynětí dle BPEJ, stupňů přednosti v ochraně i funkčního vyuţití
pozemků, str. 1 - 2
Tab. č. 3 Souhrnný přehled o struktuře ZPF navrţeného k vynětí dle funkčního vyuţití, str. 1 - 4
Tab. č. 4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1 - 2
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ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 1
Rozvojová plocha č. 1,2,3,4
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy bydlení
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.1
375 *
orná
2390
374/32 * ostatní pl.
2635
377/1 *
PUPFL
7276
378
ostatní pl.
225
Celkem 1
12 526
Rozvojová plocha č.2
374/31 *
ostatní
1533
Celkem 2
Rozvojová plocha č.3
403/4
TTP
403/3
TTP
317/2
ostatní pl.
316
ostatní pl.
317/1
zahrada
374/31 * ostatní pl.
374/54 ostatní pl.
374/55 ostatní pl.
374/48 ostatní pl.
403/11
TTP
Předchozí zábor

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

5.53.11

FO
PO
ČR
Obec

v ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ

IV.

Obec

v ZÚ

FO
FO
FO
FO
FO
Obec
FO
FO
FO
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

IV.
IV.

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ

IV.
IV.
IV.
IV.

1 533
112
708
34
91
652
597
684
697
1000
624
945

Nový zábor
4255
Celkem 3
5199
Rozvojová plocha č.4
332/108
TTP
1100
332/106
TTP
309
332/22
TTP
11116
332/91
TTP
495
Celkem 4
13 020

5.53.11
5.53.11

5.53.11

5.53.11

Z toho ZPF: 820m

5.53.11
5.53.11
5.53.11
5.53.11

IV.

IV.

2

FO
FO
FO
FO

Poznámka: Část plochy 3 - vydané ÚR
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ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 2
Rozvojová plocha č. 5, 6, 7
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy bydlení
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.5
332/9
ostatní pl.
332/7
ostatní pl.
332/54
TTP
332/53
TTP
332/52
TTP

740
452
250
356
398

Předchozí zábor

1192

Nový zábor

1456
2 648

Celkem 5
Rozvojová plocha č.6
402
ostatní pl.
26
210 *
ostatní pl.
235
189
ostatní pl.
383
37/1 *
ostatní pl.
3756
376
PUPFL
1770
186/1
zahrada
641
186/2
zahrada
719
187/2
zahrada
1057
187/3
zahrada
1114
187/5
zahrada
1165
187/4
zahrada
1416
Celkem 6
12 282
Rozvojová plocha č.7
205/1
ostatní pl.
5927
386
ostatní pl.
3065
Celkem 7
8 992

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

5.53.11
5.53.11
5.53.11

FO
FO
FO
FO
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

IV.
IV.
IV.

5.53.51
5.53.51
5.53.11
5.53.11
5.53.11
5.53.11

K.kraj
Obec
Obec
Obec
ČR
FO
FO
FO
FO
FO
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

V.
V.
IV.
IV.
IV.
IV.

Obec
PO

v ZÚ
v ZÚ

Poznámka: Části ploch 5 - vydané ÚR
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ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 3
Rozvojová plocha č. 8
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy bydlení
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.8
97
ostatní pl.
80
387
ostatní pl.
237
410 *
ostatní pl.
542
388/5 * ostatní pl.
709
100
ostatní pl.
1346
101
zahrada
2241
386 *
ostatní pl.
3054
121/1
TTP
219
120
TTP
334
121/10
TTP
562
121/11
TTP
602
121/12
TTP
939
98
TTP
1423
Celkem 8
12288
Rozvojová plocha 9
77/1
zahrada
2236
Celkem 9
2236
Rozvojová plocha 10
233/2
zahrada
997
Celkem 10
997

BPEJ

vlastník

pozn.

5.53.11
5.53.11
5.53.11
5.53.11
5.53.11
5.53.11

FO
PO
Obec
FO
PO
Obec
PO
FO
FO
FO
FO
FO
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

5.53.51

FO

v ZÚ

V.

5.53.11

FO

mimo ZÚ

IV.

5.53.11

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.11
104/1 *
voda
2452
104/2 *
voda
169
Celkem 11
2 621

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

Tabulka č. 1
Strana č. 3
Katastr.úz.: Citice
Etapa výst: I.etapa

Zastavitelné plochy
Rozvojová plocha č. 11
Funkční využití: Plochy rekreace
parc.č.
pozemku

třída
ochrany

BPEJ

vlastník

pozn.

Obec
FO

mimo ZÚ
mimo ZÚ

třída
ochrany
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Tabulka č. 1
Strana č. 4
Katastr.úz.: Citice
Etapa výst: I.etapa

Zastavitelné plochy
Rozvojová plocha č. 12, 13, 14
Funkční využití: Plochy občanského vybavení
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.12
386 *
ostatní pl.
Celkem 12
Rozvojová plocha č.13
403/2
TTP
Celkem 13
Rozvojová plocha č.14
36/4
ostatní pl.
36/1 *
ostatní pl.
Celkem 14

výměra
m2

BPEJ

1633
1 633
2411
2 411
32
435

5.53.11

vlastník

pozn.

PO

v ZÚ

Obec

v ZÚ

FO
Obec

v ZÚ
v ZÚ

třída
ochrany

IV.

467
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 5
Rozvojová plocha č. 15, 16, 17, 18, 19, 20
Katastr.úz.: Citice
C/Z-P5, C/Z-P6
Etapa výst: I.etapa
Funkční využití: Plochy veřejných prostranství
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.15
375 *
orná
4980
374/35 ostatní pl.
40
378
ostatní pl.
623
374/34 ostatní pl.
1805
377 *
PUPFL
1210
374/31 * ostatní pl.
2359
Celkem 15
11 017
Rozvojová plocha č.16
210
ostatní pl.
1033
386
ostatní pl.
1083
Celkem 16
2 116
Rozvojová plocha č.17
388/6 * ostatní pl.
1072
Celkem 17
1 072
Rozvojová plocha č.18
402
ostatní pl.
53
386
ostatní pl.
74
205/1 * ostatní pl.
299
Celkem 18
426
Rozvojová plocha č.19
374/32 ostatní pl.
38
386 *
ostatní pl.
578
404 *
ostatní pl.
1136
378 9
ostatní pl.
1243
377/2
PUPFL
167
377/1
PUPFL
288
Celkem 19
3450
Rozvojová plocha č.20
405
ostatní pl.
472
408/1
ostatní pl.
520
387 *
ostatní pl.
2362
386
ostatní pl.
59
Celkem 20
3413

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

5.53.11

FO
Obec
Obec
Obec
ČR
Obec

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ

IV.

Obec
PO

v ZÚ
v ZÚ

Obec

v ZÚ

K.kraj
PO
Obec

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

PO
PO
Obec
Obec
Obec
ČR

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

Obec
Obec
PO
PO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
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SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 6
Rozvojová plocha č.21, 22, 23
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy smíšené obytné
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojové plochy č.21
386 *
ostatní pl.
Celkem 21
Rozvojová plocha č.22
332/2 *
TTP
Celkem 22
Rozvojová plocha č.23
369/2
ostatní pl.
369/4
ostatní pl.
ostatní pl.
369/3
Celkem 23

výměra
m2

BPEJ

2156

vlastník

pozn.

PO

v ZÚ

FO

v ZÚ

FO
Obec
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

2156
2917
2 917

5.53.11

30
453
6911

kultura

Rozvojové plochy č.24
374/31 ostatní pl.
374/35 ostatní pl.
377/1 *
PUPFL
Celkem 24
Rozvojová plocha č.25
419
ostatní pl.
39/1 *
ostatní pl.
Celkem 25

IV.

7394

Zastavitelné plochy
Rozvojová plocha č.24, 25
Funkční využití: Plochy dopravní infrastruktury
parc.č.
pozemku

třída
ochrany

výměra
m2
83
152
273

BPEJ

Tabulka č. 1
Strana č. 6
Katastr.úz.: Citice
Etapa výst: I.etapa

vlastník

pozn.

Obec
Obec
ČR

v ZÚ
v ZÚ
mimo ZÚ

K.kraj
Obec

v ZÚ
v ZÚ

třída
ochrany

508
360
1334
1 694
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SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Přestavbové plochy
Strana č. 7
Rozvojová plocha č. 26,27
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy občanského vybavení
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.26
340/2
ostatní pl.
* -340
ostatní pl.
Celkem 26
Rozvojová plocha č.27
170
ostatní pl.
171
ostatní pl.
Celkem 27

výměra
m2

BPEJ

vlastník

pozn.

82
173
255

Obec

v ZÚ
v ZÚ

348
231

Obec
Obec

v ZÚ
v ZÚ

třída
ochrany

579

Poznámka: Plochy 26, 27 - přestavbové plochy- bez nového územního záboru
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Tabulka č. 1
Přestavbové plochy
Strana č. 8
Rozvojová plocha č. 28, 29,30
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy veřejného prostranství
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.28
412
ostatní pl.
369/4
ostatní pl.
388/2 * ostatní pl.
388/3
ostatní pl.
388/1
ostatní pl.
388/5
ostatní pl.
388/6
ostatní pl.
374/32 ostatní pl.
392/1
ostatní pl.
374/34 * ostatní pl.
403/1
ostatní pl.
374/1
ostatní pl.
374/31 ostatní pl.
377/1
PUPFL
121/6
TTP
121/7
TTP
121/1
TTP
375
orná

výměra
m2
11
49
466
715
1475
2270
2854
287
27
324
164
29
2868
99
16
18
48
110

BPEJ

5.53.11
5.53.11
5.53.11
5.53.11

vlastník

pozn.

FO
Obec
Obec
FO
PO
FO
Obec
PO
Obec
Obec
Obec
PO
Obec
ČR
FO
FO
FO

v ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

Celkem 28
Rozvojová plocha č.29
374/34 ostatní pl.
401/2
ostatní pl.
403/1
ostatní pl.
182
ostatní pl.
169/1
ostatní pl.
374/31 ostatní pl.
386 *
ostatní pl.
403/2
TTP
403/11
TTP
403/12
TTP
409/1
ostatní pl.
60
ostatní pl.

11830

Z toho ZPF: 192m2

44
50
87
267
1166
2295
3610
26
160
722
19
45

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
PO
Obec
FO
FO
Obec
Obec

Celkem 29
Rozvojová plocha č.30
418
ostatní pl.
45
ostatní pl.
39/1
ostatní pl.
42
zahrada
44
ostatní pl.

8491

Z toho ZPF: 908m2

128
347
1465
1728
439

Obec
Obec
Obec
Obec
FO

5.53.11
5.53.11
5.53.11

5.53.11

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

třída
ochrany

IV.
IV.
IV.
IV.

IV.
IV.
IV.

IV.

Celkem 30
Z toho ZPF: 1728m2
4107
Poznámka: Plochy 28, 29, 30 - přestavbové plochy-bez nového územního záboru
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Tabulka č. 1
Přestavbové plochy
Strana č. 9
Rozvojová plocha č. 31, 32,33
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy smíšené obytné
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.31
311/1
zahrada
314
ostatní pl.
315
ostatní pl.
313
ostatní pl.

výměra
m2

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

207
381
403
1569

5.53.11

FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

IV.

v ZÚ
v ZÚ

IV.

FO

Celkem 31
2 560
Rozvojová plocha č.32
136/2
zahrada
1607
135
ostatní pl.
464

Z toho ZPF: 207m2

Celkem 32
Rozvojová plocha č.33
46/2
ostatní pl.
47
ostatní pl.
46/1
ostatní pl.
Celkem 33

Z toho ZPF: 1607m2

2071
292
356
1095
1 743

5.53.11

Obec

FO
Obec

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

Poznámka :Plochy 31, 32,33 - přestavbové plochy-bez nového územního záboru

118

ÚP CITICE

ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Přestavbové plochy
Strana č. 10
Rozvojová plocha č. 34
Katastr.úz.: Citice
Funkční využití: Plochy dopravní infrastruktury
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.34
374/1
ostatní pl.
388/1 * ostatní pl.
369/1 * ostatní pl.
374/20 ostatní pl.
369/2
ostatní pl.
Celkem 34

výměra
m2
363
3590
1942
138
210
6 243

BPEJ

vlastník

pozn.

PO
PO
PO
PO
FO

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ

třída
ochrany

Poznámka: Plocha 34 - přestavbová plocha- bez nového územního záboru
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 11
Rozvojová plocha č. 35,36
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy bydlení
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.35
3
zahrada
207
6
zahrada
230
115
zahrada
35
87
zahrada
2794
97
zahrada
6486
95/2
zahrada
2850
111/2
TTP
465
126
TTP
317
114
TTP
451
126
TTP
567
111/1 *
TTP
2093
114
TTP
451
94
ostatní pl.
22
113/3
ostatní pl.
56
82/2
ostatní pl.
63
252 *
ostatní pl.
79
254
ostatní pl.
165
113/1
ostatní pl.
331
-84
ostatní pl.
514
88/1
ostatní pl.
525
88/2
ostatní pl.
547
*-116
ostatní pl.
673
-96
ostatní pl.
1092
117 *
ostatní pl.
3048
Celkem 35
24 061
Rozvojová plocha č.36
74/1
zahrada
95
73
ostatní pl.
756
Celkem 36
851

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11
5.51.11

FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
Obec
FO
Obec
FO
FO
FO
Obec
Obec
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

5.51.11

FO
FO

v ZÚ
v ZÚ

IV.
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 12
Rozvojová plocha č. 37,38,39,40
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy bydlení
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.37
158
TTP
5534
158
TTP
418
156/3
TTP
1028
76,5
TTP
9391
153/2
TTP
1482
156/3
TTP
6564
156/9
ostatní pl.
202
11
ostatní pl.
343
159
ostatní pl.
399
Celkem 37
25 361
Rozvojová plocha č.38
81/2
TTP
309
81/1
TTP
1903
186
ostatní pl.
3789
Celkem 38
6 001
Rozvojová plocha č.39
182/2
TTP
2115
182/2
TTP
1726
185
ostatní pl.
1850
189/1 *
orná
22274
Celkem 39
27 965
Rozvojová plocha č.40
142
TTP
8833
125/2
TTP
1063
Celkem 40
9 896

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

5.51.13
5.58.00
5.51.13
5.51.13
5.58.00
5.51.13

FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
Obec

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

V.
I.
V.
V.
I.
V.

5.51.11
5.73.11

Obec
FO
FO

mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ

IV.
V.

5.73.11
5.72.01

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ

V.
V.

5.22.13

FO
FO
Obec
FO

IV.

5.51.13
5.51.13

Obec
Obec

mimo ZÚ
v ZÚ

V.
V.
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 13
Rozvojová plocha č. 41, 42, 43
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy občanské vybavenosti
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.41
156/6 *
TTP
154
ostatní pl.
Celkem 41
Rozvojová plocha č.42
117 *
orná
Celkem 42
Rozvojová plocha č.43
107
zahrada
235
voda
108
TTP
Celkem 43

výměra
m2

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

4759
43
4 802

5.51.13

FO
FO

mimo ZÚ
v ZÚ

V.

1164
1 164

5.51.11

FO

v ZÚ

IV.

1322
384
1458
3 164

5.51.11

Obec
Obec
Obec

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

IV.

5.51.11

IV.
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 14
Rozvojová plocha č. 44,45,46, 47
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy veřejných prostranství
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.44
156/10
voda
156/3 *
TTP
156/7 *
TTP
153/2
TTP
156/12 ostatní pl.
156/8
ostatní pl.
156/11 ostatní pl.
Celkem 44
Rozvojová plocha č.45
156/7 *
TTP
156/6 *
TTP
156/11 ostatní pl.
156/12 ostatní pl.
Celkem 45
Rozvojová plocha č.46
185
ostatní pl.
189/1 *
orná
Celkem 46
Rozvojová plocha č.47
183/2
TTP
184 *
TTP
183/1 *
TTP
238/1
ostatní pl.
77/1
ostatní pl.
56/1
ostatní pl.
56/2
ostatní pl.
77/2
ostatní pl.
75/1 *
ostatní pl.
244
ostatní pl.
Celkem 47

výměra
m2
7
318
655
824
30
82
297
2 213
304
1755
361
410
2 830
68
674
742
31
640
642
2
64
120
127
178
221
860
2 885

BPEJ

5.51.13
5.51.13
5.51.13

5.51.13
5.51.13

5.22.13

5.51.11
5.51.11
5.51.11

vlastník

pozn.

ČR
FO
FO
FO
FO
Obec
FO

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

FO
FO
FO
FO

mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

Obec
FO

v ZÚ
v ZÚ

FO
FO
FO
ČR
FO
FO
FO
Obec
PO
Obec

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

třída
ochrany

V.
V.
V.

V.
V.

IV.

IV.
IV.
IV.
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 15
Rozvojová plocha č. 48, 49
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy veřejných prostranství
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.48
141/1 *
TTP
Celkem 48
Rozvojová plocha č.49
141/1 *
TTP
142 *
TTP
141/1
TTP
141/4
ostatní pl.
140/8
orná
Celkem 49

výměra
m2

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

1545
1 545

5.53.11

FO

mimo ZÚ

IV.

773
112
1545
204
10
1 099

5.53.11
5.53.11
5.51.13

FO
Obec
FO
Obec
FO

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
v ZÚ

IV.
IV.
V.

5.53.11

Tabulka č. 1
Strana č. 15
Katastr.úz.: Hlavno
Etapa výst: I.etapa

Zastavitelné plochy
Rozvojová plocha č. 50
Funkční využití: Plochy smíšené obytné
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č.50
184 *
TTP
2311
183/1 *
TTP
3433
25
ostatní pl.
2358
75/1 *
ostatní pl.
3163
Celkem 50
11 265

IV.

BPEJ

vlastník

pozn.

třída
ochrany

5.51.11
5.51.11

FO
FO
FO
PO

mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ
mimo ZÚ

IV.
IV.
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Tabulka č. 1
Zastavitelné plochy
Strana č. 16
Rozvojová plocha č. 51
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy dopravní infrastruktury
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

BPEJ

Rozvojová plocha č.51
252
ostatní pl.
388
Celkem 51
388

vlastník

pozn.

Obec

v ZÚ

třída
ochrany

ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Tabulka č. 1
Přestavbové plochy
Strana č. 16
Rozvojová plocha č. 52
Katastr.úz.: Hlavno
Funkční využití: Plochy výroby a skladování
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

Rozvojová plocha č.52
244
ostatní pl.
76/3
ostatní pl.
-38
ostatní pl.
76/5
ostatní pl.
75/7
ostatní pl.
Celkem 52

výměra
m2

BPEJ

1205
471
708
244
456
3 084

vlastník

pozn.

Obec
FO
FO
PO
FO

v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ
v ZÚ

třída
ochrany

Poznámka: Plocha 52 - přestavbová plocha
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Přehled navrhovaného odnětí pŧdy ze ZPF podle druhu pozemkŧ (kultur) náleţejících do ZPF

Kultura zemědělské půdy

Výměra k
odnětí celkem (m2)
9 218
87 474

orná půda
trvalý travní porost (TTP)
ovocné sady
zahrady
23 024
ostatní pozemky ZPF dle §1 odst.3 zákona o ochraně ZPF
chmelnice
vinice
celkem ÚP
119 716
z toho schválený zábor ZPF
820

Tab.č.2.1
Str.č.1
Z toho třída ochrany podle BPEJ (m2)
I.
II.
III.
IV.
V.
9 218
9 454
32 191
45 829
23 024

9 454

64 433
820

45 829

Přehled navrhovaného odnětí pŧdy ze ZPF podle funkčního vyuţití lokalit

Funkční vyuţití
pro bydlení
pro občanské vybavení
pro výrobu
pro smíšené území obytné
pro smíšené výrobní
pro dopravu
pro technickou infrastrukturu
pro veřejné prostranství
pro rekreaci
pro vodní plochy a toky
celkem ÚP
z toho schválený zábor ZPF

Výměra navrhov.
odnětí celkem (m2)
88 349
9 359
8 745

Tab.č.2.2
Str.č.1
Z toho třída ochrany podle BPEJ (m2)
I.
II.
III.
IV.
V.
3 626
45 754
38 969
6 355
3 004
5 828

13 263

119 716
820

9 454

2 917

9 407

3 856

64 433
820

45 829
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Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit

Lokalita Funkční
číslo
vyuţití
Plochy bydlení
1
2
3

Tab.č.3
Str.č.1
Výměra
Z toho pŧda náleţející do ZPF (m2) Kultura ZPF BPEJ/Třída
Výměra zem.
Nezem. Katastrální dříve schválená Poznámka
celkem(m2)
v ZÚ
mimo ZÚ
Celkem
podle KN
ochrany pŧdy podle BPEJ pŧda
území
ZPF (ha)
meliorace
12 526
1 533

Celkem 3
4
5
6
7
8

5 199
13020
2196
12 282
8 992

Celkem 8
35

12 288

Celkem 35
36
37

24 061
851

Celkem 37
38
39

25 361
6 001

Celkem 39
40

27965
9896
162 171

Celkem bydlení

2390

2390

2 096
13020
1004
6 112

6 320

2 096
13020
1004
6 112

orná

5.53.11- IV.

2 390

TTP
zahrada

5.53.11 - IV.
5.53.11 -IV.

1 444
652

TTP
TTP
zahrada

5.53.11 - IV.
5.53.11- IV.
5.53.11 - IV.

2 096
13 020
1 004
6 112

TTP
zahrada

5.53.11 - IV.
5.53.11 - IV.

4 079
2 241

5.51.13 - V.
5.51.13 - V.

6 320
4 344
12 602

5 968

TTP
zahrada
zahrada
TTP
TTP

5.51.13 - V.
5.51.13 - V.
5.58.00 - I.

16 946
95
22 517
1 900

7115
756

TTP
TTP
TTP

5.51.13 - V.
5.22.13 - IV.
5.58.00 - I.

24 417
2 212
2 115
1 726

944
3 789

5.51.13 - V.

3 841
9 896

24124

TTP

88 349

73 822

6 320

16 946
95

16 946
95

24 417
2 212

24 417
2 212

1063

3841
8833

3841
9896

36 026

52 323

88 349

10 136
1 533

Citice
Citice
Citice

3 103
1192
6 170
8 992

0,082
Citice
Citice
Citice
Citice
Citice

Hlavno

Hlavno
Hlavno

Hlavno
Hlavno

Hlavno
0,082
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Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit

Lokalita Funkční
číslo
vyuţití
Plochy rekreace
11

Tab.č.3
Str.č.2
Výměra
Z toho pŧda náleţející do ZPF (m2) Kultura ZPF BPEJ/Třída
Výměra zem.
Nezem. Katastrální dříve schválená Poznámka
celkem(m2)
v ZÚ
mimo ZÚ
Celkem
podle KN
ochrany pŧdy podle BPEJ pŧda
území
ZPF (ha)
meliorace
2 621

2 621

Celkem rekreace
2 621
Plochy občanského vybavení
12
1 633
13
2 411
14
467
41
3 047
42
1 164
43

2 621
1 633
2 411
3 004
1 164

Celkem 43

3 164

2 780

Celkem obč.vyb.

11 886

6 355

3 004

2 411

TTP

5.53.11 - IV.

2 411

3 004
1 164

TTP
orná
zahrada
TTP

5.51.13. -V.
5.51.11 - IV.
5.51.11 - IV.
5.51.11 - IV.

3 004
1 164
1 322
1 458

467
43

2 780

2 780

384

9 359

9 359

2 527

Citice

Citice
Citice
Citice
Hlavno
Hlavno
Hlavno

128

ÚP CITICE

Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit

Lokalita Funkční
číslo
vyuţití

Tab.č.3
Str.č.3
Výměra
Z toho pŧda náleţející do ZPF (m2) Kultura ZPF BPEJ/Třída
Výměra zem.
Nezem. Katastrální dříve schválená Poznámka
celkem(m2)
v ZÚ
mimo ZÚ
Celkem
podle KN
ochrany pŧdy podle BPEJ pŧda
území
ZPF (ha)
meliorace

Plochy veřejných prostranství
15
11 017
16
2 116
17
1 072
18
426
19
3 450
20
3413
44
2213
2830
45
742
46
2885
47
1545
48
49
Celkem 49

1099

4 980

1797
2059
674
1313
1545

4 980

orná

5.53.11 - IV.

4 980

1797
2059
674
1313
1545

TTP
TTP
orná
TTP
TTP
TTP
orná

5.51.13 - V.
5.51.13 -V.
5.22.13 - IV.
5.51.11 - IV.
5.53.11 -IV.
5.53.11 -IV.
5.53.11 - IV.

1 797
2059
674
1313
1545
885
10

6 037
2 116
1 072
426
3 450
3413
416
771
68
1572

10

885

895

895

204

Celkem veř.prostr.
32 808
Plochy smíšené obytné
21
2 156
22
2 917
23
7394
50
11349

5 664

7 599

13 263

13 263

19 545

84

Celkem sm.obytné

3001

23816

2 156
2 917

2 917

TTP

5.53.11 - IV.

2 917

5744

5828

TTP

5.58.00 - I.

5 828

7394
5521

5744

8745

8745

15071

Citice
Citice
Citice
Citice
Citice
Citice
Hlavno
Hlavno
Hlavno
Hlavno
Hlavno
Hlavno

Citice
Citice
Citice
Hlavno
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Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit

Lokalita Funkční
číslo
vyuţití

Tab.č.3
Str.č.4
Výměra
Z toho pŧda náleţející do ZPF (m2) Kultura ZPF BPEJ/Třída
Výměra zem.
Nezem. Katastrální dříve schválená Poznámka
celkem(m2)
v ZÚ
mimo ZÚ
Celkem
podle KN
ochrany pŧdy podle BPEJ pŧda
území
ZPF (ha)
meliorace

Plochy dopravní infrastruktury
24
508
25
1694
51
388
Celkem dopr.infra.
Celkem

2 590
235892

508
1694
388
51046

68670

119716

119716

2 590
116176

Citice
Citice
Hlavno
0,082
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ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Opatření v krajině
Rozvojová plocha č. X.1.B.2.
Funkční využití: Sanace a rekultivace výsypky
- zalesnění
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

BPEJ

Rozvojová plocha č. X.1.B.2.
374/54 ostatní pl.
541
374/48 ostatní pl.
630
374/55 ostatní pl.
698
374/1
ostatní pl.
1193
430/2
ostatní pl.
1374
331/9
ostatní pl.
2404
431
ostatní pl.
7755
331/36 ostatní pl.
8224
374/21 ostatní pl.
11914
374/47 ostatní pl. 200763
374/1
ostatní pl. 1014940
Celkem X.1.B.2.
1 250 437

Tabulka č. 4
Strana č. 1
Katastr.úz.: Citice
Etapa výst: I.etapa

vlastník

pozn.

FO
FO
FO
PO
PO
PO
PO
PO
FO
PO
PO

ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ
ZÚ

třída
ochrany

ROZVOJOVÉ PLOCHY
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
Opatření v krajině
Tabulka č. 4
Rozvojová plocha č. X.1.B.3.
Strana č. 1
Funkční využití: Sanace a rekultivace lomu
Katastr.úz.: Hlavno
Citice
Etapa výst: I.etapa
parc.č.
pozemku

kultura

výměra
m2

Rozvojová plocha č. X.1.B.3.
217/4
ostatní pl.
393
217/5
ostatní pl.
77455
Celkem X.1.B.3.
77 848

BPEJ

vlastník

pozn.

FO
PO

ZÚ
ZÚ

třída
ochrany
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9.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŦSLEDKŦ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
ÚP navrhuje rozvojové zastavitelné plochy na 2 pozemcích s lesní půdou v k.ú. Citice:
2

- p. p. č. 377/1: navrţená plocha bydlení C/Z-B1 zábor 7.373 m PUPFL, park, park C/Z-P1, zábor
2

2

1 201 m PUPFL a parkoviště před hřbitovem/Z-D1, zábor 272 m PUPFL - celkem 8 846 m

2

2

- p. p. č. 376_ navrţená plocha bydlení C/Z-B6 - zábor 1 785 m PUPFL.
ÚP navrhuje k záboru celkem 1,063 ha PUPFL.
V současné době jsou oba pozemky v majetku České republiky. Obec Citice zahájila předběţné
jednání s Lesy ČR, lesní správa Kraslice, o moţnosti bezúplatného převodu těchto obou pozemků
PUPFL pro vydání ÚP, které budou dotčeny výstavbou (v k.ú. Citice: p. p. č. 377, 376). Oba pozemky
jsou od souvislého lesa, vzdáleny více jak 1000m, představují les zvláštního určení s půdoochrannou
funkcí. Část p. p. č. 377 představuje historický majetek obce Citice.
Z navrţeného záboru PUPFL o rozsahu 1,063 ha leţí ve stanoveném DP č.30089 Bukovany 0,76 ha
PUPFL.
Na území obce se nevyskytují objekty k rodinné rekreaci na PUPFL. ÚP rovněţ ţádné takové aktivity
nenavrhuje. ÚP rovněţ nenavrhuje ţádné plochy sportu ani rekreace na PUPFL.
ÚP zapracovává dosud probíhající lesnickou rekultivaci na výsypce Gustav dle plánu sanace a
rekultivace. Navrţeným záborem v rozsahu 1,1 ha PUPFL nebude negativně ohroţena ekologická
stabilita lesa ani stav ţivotního prostředí v území.

10 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŦVODNĚNÍ
Zdeněk Jŧn, Marie Majerové 1748/75, 356 05 Sokolov
ze dne 19.12.2010
Všechny připomínky byly uznány jako námitky a jako takové byly vypořádány, s výjimkou připomínky
č. 8.
Připomínka č. 1)
Uplatňuji námitku k pozemku parcelní číslo 332/69, který je ve Vašem návrhu územního plánu
zakreslen jako bytová výstavba v celku označeném C/Z-B4.
Poţaduji, aby byl pozemek parcelní č. 332/69 do územního plánu zapracován jako pozemek pro
zemědělskou činnost. Přijatelné by bylo začlenění pod vyuţití NSoz – plochy smíšené ochranné,
zemědělské a přiřazení tohoto pozemku k pozemkům mých rodičů, které na něj navazují.
Odŧvodnění připomínky č. 1)
Společně s manţelkou Květoslavou jsme majiteli pozemku parcelní č. 332/69, na kterém společně s
rodiči vykonáváme zemědělskou činnost, chováme skot a včely. Uvedený pozemek je umístěn na
hraně svahu směřujícího k silnici Citice - Bukovany. Svah je na několika místech narušen a sune se
směrem ke komunikaci. Na našem pozemku nelze stavět, je tedy k bytové výstavbě neupotřebitelný.
Tato skutečnost nám byla potvrzena při řešení mohutného sesuvu pozemku mého otce, který se
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nachází západně od našeho pozemku. Při jednání s pracovníky Krajské správy a údrţby silnic
Karlovarského kraje, poté se samotným Karlovarským krajem bylo sděleno, ţe sanace svahu, která by
zastavila stále probíhající sesuv, dle vyjádření čtyř odborných firem, by byla značně finančně náročná
a ţádné řešení zajištění svahu by nebylo stoprocentní. Dohled nad řešením sesuvu pozemku mého
otce vedl Městský úřad v Sokolově, odbor dopravně správních agend, pod č.j. ODSA/38720/06/Me,
kde jsou veškeré dokumenty uloţeny. Sesuv nebyl do dnešního dne zastaven, i kdyţ se dnes jiţ
netýká otcových pozemků. Stále však hrozí, ţe se na náš pozemek a pozemek mého otce rozšíří.
Pokud bude prováděna stavební činnost na navrţených pozemcích k bytové výstavbě označených v
návrhu územního plánu jako C/Z-B4 a nebude přijato nějaké opatření, můţe dojít k sesuvům i na
dalších místech svahu, neboť je jiţ delší dobu na několika místech u paty svahu viditelné vzedmutí
zeminy. Pozemek parcelní číslo 332/69 chceme tedy obhospodařovat tak, aby nedošlo k ţádným
škodám.
Vámi navrhované vyuţití pozemku 332/69 v návrhu územního plánu je v rozporu s usnesením č.
56/08, zastupitelstva obce Citice, ze dne 25.6.2008, kde je uvedeno, ţe parcela 332/69 má být v
územním plánu vedena jako parcela zemědělská.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 2)
Uplatňuji námitku u parcely parcelní č. 275/1, která leţí před domem čp. 123. V návrhu územního
plánu je zakreslena pod označením PVk – veřejná prostranství – komunikační koridory a
shromaţďovací plochy.
Poţaduji, aby uvedená parcela byla vedena v územním plánu jako zahrada.
Odŧvodnění připomínky č. 2)
Parcela č. 275/1 je v mém vlastnictví. Na základě územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu,
Městského úřadu v Sokolově, pod sp. zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006,
byla zapsána do katastru nemovitostí jako zahrada.
V usnesení obecního zastupitelstva v Citicích č. 82/08, ze dne 20.10.2008, je konstatováno, ţe
zmíněný pozemek zůstává pro účely územního plánu jako zahrada.
Změna připomínky č. 2)
ze dne 22.12.2010
Změna námitky č. 2, která byla podána dna 19.12.2010 na odboru stavebního úřadu při Městském
úřadu v Sokolově, k parcele č. 275/1 v katastru obce Citice. Na základě doporučení projektanta ÚP
Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové, požaduji vymezit pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do ÚP
Citice jako pozemek označený BV – bydlení individuální venkovského typu.
Odůvodnění změny
Tato změna je podána na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové,
která navrhla zařadit pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do plochy BV z důvodu návaznosti na
sousední plochu BV – bydlení individuální venkovského typu, ve které jsou zahrady zaneseny do
přípustného využití.
Toto zařazení je tedy v souladu s rozhodnutím odboru stavebního úřadu při Městském úřadu v
Sokolově, pod sp.zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, a s usnesením
zastupitelstva obce Citice č. 82/08, ze dne 20.10.2008.
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rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 3)
Uplatňuji námitku u parcel 332/72, 275/2, 396/1, 275/3, 396/2, 332/87, 276/3 a 331/31. Uvedené
parcely jsou označeny v územním plánu jako NP – plochy přírodní. Poţaduji, aby uvedené parcely
byly do územního plánu zaneseny tak, aby odpovídaly svému současnému zemědělskému vyuţití.
Přijatelné označení by bylo NSoz – plochy smíšené ochranné, zemědělské a část z nich označení ZS
– zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady).
Odŧvodnění připomínky č. 3)
Uvedené parcely jsou pro naše hospodaření velmi důleţité. Nachází se zde nakládací rampa pro skot,
vjezd a výjezd na naše pozemky z obsluţné cesty, krmiště a místo, kde je skot shromaţďován a
vyháněn na pastvu. Část parcel je vyuţívána jako zahrada. Pozemky nemohou splňovat Vaše
poţadavky na plochy přírodní, neboť se na nich vyskytovala černá skládka, kterou jsme museli sami
rekultivovat. Na jedné z parcel jsou stále umístěny mohutné betonové základy od stoţáru elektrického
vedení.
Parcely č. 332/72, 275/2 a 396/1 jsou na základě územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu,
Městského úřadu v Sokolově, po sp. zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006,
zapsány do katastru nemovitostí jako zahrada. Na základě stejného územního rozhodnutí jsou parcely
275/3, 396/2, 332/87 a 276/3 zapsány do katastru nemovitostí jako trvale travnaté porosty. Dále je v
usnesení obecního zastupitelstva v Citicích č. 82/08, ze dne 20.10.2008, u parcel 332/72, 275/2 a
275/3 konstatováno ţe pro účely územního plánu budou parcely vedeny tak, jak jsou zapsány v
územním rozhodnutí odboru stavebního úřadu, tedy parcela č. 332/72 a 275/2 jako zahrada a parcela
č. 275/3 jako trvale travnatý porost. Dále je v usnesení obecního zastupitelstva v Citicích č. 56/08, ze
dne 25.6.2008, u parcel 396/1, 396/2, 332/87, 276/3 a 331/31 konstatováno, ţe pro účely územního
plánu budou vedeny jako parcely zemědělské.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 4)
Uplatňuji námitku k výkresu dopravního řešení, kde na parcele 396/2, která je v mém vlastnictví a
332/92, kterou vlastní můj otec, je zakreslena polní a pěší cesta, která začíná na obsluţné komunikaci
Sokolovské uhelné a končí na pozemku parcelní číslo 396/1, který je v mém vlastnictví a je veden jako
zahrada. Poţaduji, aby uvedená polní a pěší cesta byla z územního plánu odstraněna.
Odŧvodnění připomínky č. 4)
Pěší a polní cesta nemá v tomto území ţádný smysl. Propojení obecní komunikace s obsluţnou
cestou Sokolovské uhelné je o cca 20 m vedle, mezi našimi zahradami. Parcela č. 396/2, je v mém
vlastnictví. Na základě územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského úřadu v Sokolově,
pod sp. zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006, je vedena v katastru
nemovitostí jako trvale travnatý porost.
Parcela č. 332/ 92 je ve vlastnictví mého otce. Je vedena na katastru nemovitostí jako trvale travnatý
porost, kdy o tomto vyuţití bylo rozhodnuto územním rozhodnutím odboru stavebního úřadu,
Městského úřadu v Sokolově, pod sp. zn SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006.
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Toto vyuţití parcel je dále potvrzeno usnesením zastupitelstva obce Citice číslo 56/08, ze dne
25.6.2008, kde je konstatováno, ze shora uvedené pozemky a další mají být pro potřeby územního
plánu vedeny jako zemědělské.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 5)
Uplatňuji námitku k výkresu vodního hospodářství a zásobování vodou, kde je zakreslen výtlačný řád
pitné vody od křiţovatky Citice – Bukovany – Hlavno. Vodovod vede po hraně svahu pozemku
označeného C /Z – B4, bytová výstavba, dále tento pozemek v západní části kříţí k domu čp, 123 a
nad tímto domem poté přetíná naše pozemky a napojuje se na stávající vodovod. Na parcely 332/72 a
396/1 je v návrhu územního plánu předpokládáno uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb. pro obec Citice. S takto navrţeným vedením vodovodu nesouhlasím. Ţádám, aby byl
vodovod zakreslen po parcelách majitele pozemků určených k bytové výstavbě a k stávajícímu
vodovodu byl napojen z pozemku parcelní č. 274/2. Předkupní právo na parcely č.332/72 a 396/1
povaţuji v tomto případě za bezpředmětné.
Odŧvodnění připomínky č. 5)
Navrţený řád vodovodu je veden přes pozemek označený C/Z-B4 – bytová výstavba, parcelní č.
332/22 v majetku Františka Pospíšila z Oloví. V nejvyšším bodě protíná naše pozemky a napojuje se
na stávající vodovod před naším domem čp. 123. František Pospíšil se před časem stal majitelem
pozemku parcelní č. 274/2. Tento pozemek propojuje parcely pana Pospíšila navrţené k výstavbě s
obecní komunikací, na které je stávající vodovod veden. Poţaduji, aby byl vodovod zakreslen přes
parcelu č.274/2.
Jsem majitelem pozemků parcelní č. 332/72 a 396/1, po kterých měl být vodovod veden ke
stávajícímu vodovodnímu řádu. Vzhledem k tomu, ţe vodovod můţe vést jen přes pozemky pana
Pospíšila a napojit se na stávající řád, povaţuji uplatňování předkupního práva dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., na mé parcely za bezpředmětné.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 6)
Uplatňuji námitku k výkresu vodního hospodářství, odkanalizování, ve kterém je zakreslen konec
splaškové kanalizace pro území označené C/Z-B4, bytová výstavba, na našem pozemku parc. číslo
332/69.
Poţadujeme, aby náš pozemek vůbec nebyl kanalizačním řádem narušen. U pozemku parcelní číslo
332/69 ţádáme o přepsání jeho vyuţití dle platných usnesení a územních rozhodnutí na pozemek
zemědělský.
Odŧvodnění připomínky č. 6)
Po změně vyuţití tohoto pozemku na pozemek zemědělsky vyuţívaný NSoz – plochy smíšené
ochranné, zemědělské, je zakončení kanalizace na tomto pozemku zbytečné.
Uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona č.183/2006 Sb., souvisejícího s kanalizací, je poté
bezpředmětné.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje
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Připomínka č. 7)
Připojuji se k námitce mých rodičů, kteří jsou majiteli pozemku parcelní č. 332/1 a 332/83, na kterých
je v návrhu územního plánu navrţeno opatření označené X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí,
umístěné podél parovodu Citice – Bukovany – Habartov. Trvám na tom, aby bylo uvedené opatření na
pozemcích mých rodičů z územního plánu odstraněno, neboť jsem přesvědčen, ţe by v budoucnu
byla bezdůvodně omezena práva našich rodin.
Odŧvodnění připomínky č. 7)
Připojuji se k odůvodnění mých rodičů. Tvrdí, ţe by byly naše rodiny poškozeny v případě dědického
řízení, neboť na toto se vztahuje předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., případně jiných
převodů zmíněných parcel. Opatření musí respektovat vlastnická práva a předcházet sporům. Sníţení
vlivu parovodu na jeho okolí lze docílit především jeho stavební úpravou, neboť jiţ dnes není důvod,
aby byl parovod veden v takové výšce. Zemědělská činnost, kvůli které byl parovod vystavěn v takové
výšce jiţ zanikla. Opatření k sníţení vlivu parovodu na okolí můţe být prováděno na parcele
Pozemkového fondu ČR, který byl pro tyto účely vyčleněn.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 8)
Uplatňuji námitku k navrţenému vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2, 332/87, 275/3, 332/73, 332/86,
332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v návrhu územního plánu zakresleny jako pozemky
NSo – smíšená ochranná krajinná zóna. Vhodnější označení těchto parcel by bylo NSoz – plochy
smíšené ochranné, zemědělské
Odŧvodnění připomínky č. 8)
Jsem majitelem pozemků 396/2, 332/87, 275/3, 332/86, 332/69. Parcely 332/73, 332/105, 332/23 jsou
v majetku mého otce. Parcela 332/89 je v majetku Sokolovské uhelné. Nevím proč bylo pro toto území
vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se našim rodinám podařilo scelit,
provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné území umístěné na důlní
výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu skotu, má označení NSoz
- plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto označení bylo přijatelnější.
V usnesení zastupitelstva obce Citice č.56/08, ze dne 25.6.2008 a 82/08, ze dne 20.10.2008 jsou
shora uvedené pozemky pro účely územního plánu evidovány jako zemědělské.


rozhodnutí: připomínka č. 8 byla rozdělena na připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v

k.ú. Citice a tato je vypořádána v připomínkách,


a námitku, která se týká pozemků p.č. 275/3, 332/73, 332/86, 335/105, 332/23 v k.ú. Citice – této

námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí:
•

pozemek p.č. 332/89 není ve vlastnictví manželů Junových
• změna funkčního využití pozemků p.č. 275/3, 332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 není vhodná
a žádoucí z důvodu, že by při této změně by došlo k roztříštění funkčního využití velkého území,
vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto území nacházejí pozemky i jiných vlastníků, kteří nejsou s
tímto návrhem obeznámeni. Využití pozemků požadované p. Zdeňkem Jůnem bude v souladu s
přípustným využitím Smíšené ochranné krajinné zóny - NSo, kde bude zavedena „extenzivní
zemědělská činnost na travních porostech".
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Pozemek p.č. 332/69 je v návrhu ÚP navrţen v ploše BV - Bydlení individuální venkovského typu a
je řešen v připomínce č. 1, pozemky p.č. 332/87 a 396/2 jsou v návrhu ÚP navrţeny v ploše NP plochy přírodní a jsou řešeny v připomínce č. 3.
Květoslava Jŧnová, Marie Majerové 1748/75, 356 05 Sokolov
ze dne 19.12.2010
Všechny připomínky byly uznány jako námitky a jako takové byly vypořádány, s výjimkou připomínky
č. 8.
Připomínka č. 1)
Uplatňuji námitku k pozemku parcelní číslo 332/69, který je ve Vašem návrhu územního plánu
zakreslen jako bytová výstavba v celku označeném C/Z-B4.
Poţaduji, aby byl pozemek parcelní č. 332/69 do územního plánu zapracován jako pozemek pro
zemědělskou činnost. Přijatelné by bylo začlenění pod vyuţití NSoz - plochy smíšené ochranné,
zemědělské a přiřazení tohoto pozemku k pozemkům manţelových rodičů, které na něj navazují.

Odŧvodnění připomínky č. 1)
Společně s manţelem Zdeňkem jsme majiteli pozemku parcelní č. 332/69, na kterém společně s jeho
rodiči vykonáváme zemědělskou činnost, chováme skot a včely. Uvedený pozemek je umístěn na
hraně svahu směřujícího k silnici Citice – Bukovany. Svah je na několika místech narušen a sune se
směrem ke komunikaci. Na našem pozemku nelze stavět, je tedy k bytové výstavbě neupotřebitelný.
Tato skutečnost nám byla potvrzena při řešení mohutného sesuvu pozemku manţelova otce, který se
nachází západně od našeho pozemku. Při jednání s pracovníky Krajské správy a údrţby silnic
Karlovarského kraje, poté se samotným Karlovarským krajem bylo sděleno, ţe sanace svahu, která by
zastavila stále probíhající sesuv, dle vyjádření čtyř odborných firem, by byla značně finančně náročná
a ţádné řešení zajištění svahu by nebylo stoprocentní. Dohled nad řešením sesuvu pozemku vedl
Městský úřad v Sokolově, odbor dopravně správních agend, pod č.j. ODSA/38720/06/Me, kde jsou
veškeré dokumenty uloţeny. Sesuv nebyl do dnešního dne zastaven, i kdyţ se dnes jiţ netýká
pozemků manţelova otce. Stále však hrozí, ţe se na naše pozemky rozšíří. Pokud bude prováděna
stavební činnost na navrţených pozemcích k bytové výstavbě označených v návrhu územního plánu
jako C/Z-B4 a nebude přijato nějaké opatření, můţe dojít k sesuvům i na dalších místech svahu, neboť
je jiţ delší dobu na několika místech u paty svahu viditelné vzedmutí zeminy. Pozemek parcelní číslo
332/69 chceme tedy obhospodařovat tak, aby nedošlo k ţádným škodám. Vámi navrhované vyuţití
pozemku 332/69 v návrhu územního plánu je v rozporu s usnesením č. 56/08, zastupitelstva obce
Citice, ze dne 25.6.2008, kde je uvedeno, ţe parcela 332/69 má být v územním plánu vedena jako
parcela zemědělská.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 2)
Připojuji se k námitce svého manţela, která se týká parcely parcelní č. 275/1, která leţí před domem
čp. 123. V návrhu územního plánu je zakreslena pod označením PVk – veřejná prostranství –
komunikační koridory a shromaţďovací plochy. Poţaduji, aby uvedená parcela byla vedena v
územním plánu jako zahrada.
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Odŧvodnění připomínky č. 2)
Parcela č. 275/1 je ve vlastnictví mého manţela. Na základě územního rozhodnutí odboru stavebního
úřadu, Městského úřadu v Sokolově, pod sp. zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne
26.7.2006, byla zapsána do katastru nemovitostí jako zahrada. V usnesení obecního zastupitelstva v
Citicích č. 82/08, ze dne 20.10.2008, je konstatováno, ţe zmíněný pozemek zůstává pro účely
územního plánu jako zahrada.
Změna připomínky č. 2)
ze dne 22.12.2010
Připojuji se k vyjádření mého manžela a měním námitku č. 2, která byla podána dna 19.12.2010 na
odboru stavebního úřadu při Městském úřadu v Sokolově, k parcele č. 275/1v katastru obce Citice.
Na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové, požaduji vymezit
pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do ÚP Citice jako pozemek označený BV – bydlení individuální
venkovského typu.
Odůvodnění změny
Tato změna je podána na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové,
která navrhla zařadit pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do plochy BV z důvodu návaznosti na
sousední plochu BV – bydlení individuální venkovského typu, ve které jsou zahrady zaneseny do
přípustného využití.
Toto zařazení je tedy v souladu s rozhodnutím odboru stavebního úřadu při Městském úřadu v
Sokolově, pod sp.zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, a s usnesením
zastupitelstva obce Citice č. 82/08, ze dne 20.10.2008.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č.3
Připojuji se k námitce mého manţela, která se týká parcel 332/72, 275/2, 396/1, 275/3, 396/2, 332/87,
276/3 a 331/31. Uvedené parcely jsou označeny v územním plánu jako NP – plochy přírodní.
Poţaduji, aby uvedené parcely byly do územního plánu zaneseny tak, aby odpovídaly svému
současnému zemědělskému vyuţití. Přijatelné označení by bylo NSoz – plochy smíšené ochranné,
zemědělské a část z nich označení ZS – zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady).
Odŧvodnění připomínky č. 3)
Uvedené parcely jsou pro naše hospodaření velmi důleţité. Nachází se zde nakládací rampa pro skot,
vjezd a výjezd na naše pozemky z obsluţné cesty, krmiště a místo, kde je skot shromaţďován a
vyháněn na pastvu. Část parcel je vyuţívána jako zahrada.
Pozemky nemohou splňovat Vaše poţadavky na plochy přírodní, neboť se na nich vyskytovala černá
skládka, kterou jsme museli sami rekultivovat. Na jedné z parcel jsou stále umístěny mohutné
betonové základy od stoţáru elektrického vedení. Parcely č. 332/72, 275/2 a 396/1 jsou na základě
územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského úřadu v Sokolově, po sp. zn.
SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006, zapsány do katastru nemovitostí jako
zahrada. Na základě stejného územního rozhodnutí jsou parcely 275/3, 396/2, 332/87 a 276/3
zapsány do katastru nemovitostí jako trvale travnaté porosty.
Dále je v usnesení obecního zastupitelstva v Citicích č. 82/08, ze dne 20.10.2008, u parcel 332/72,
275/2 a 275/3 konstatováno ţe pro účely územního plánu budou parcely vedeny tak jak jsou zapsány

138

ÚP CITICE

v územním rozhodnutí odboru stavebního úřadu, tedy parcela č. 332/72 a 275/2 jako zahrada a
parcela č. 275/3 jako trvale travnatý porost.
Dále je v usnesení obecního zastupitelstva v Citicích č. 56/08, ze dne 25.6.2008, u parcel 396/1,
396/2, 332/87, 276/3 a 331/31 konstatováno, ţe pro účely územního plánu budou vedeny jako parcely
zemědělské.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 4)
Připojuji se k námitce mého manţela, která se týká výkresu dopravního řešení, kde na parcele 396/2,
která je ve vlastnictví mého manţela a 332/92, kterou vlastní jeho otec, je zakreslena polní a pěší
cesta, která začíná na obsluţné komunikaci Sokolovské uhelné a končí na pozemku parcelní číslo
396/1, který je v manţelovo vlastnictví a je veden jako zahrada. Poţaduji, aby uvedená polní a pěší
cesta byla z územního plánu odstraněna.
Odŧvodnění připomínky č. 4)
Pěší a polní cesta nemá v tomto území ţádný smysl. Propojení obecní komunikace s obsluţnou
cestou Sokolovské uhelné je o cca 20 m vedle, mezi našimi zahradami. Parcela č. 396/2, je ve
vlastnictví mého manţela. Na základě územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského
úřadu v Sokolově, pod sp. z. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006, je vedena v
katastru nemovitostí jako trvale travnatý porost.
Parcela č. 332/ 92 je ve vlastnictví otce mého manţela. Je vedena na katastru nemovitostí jako trvale
travnatý porost, kdy o tomto vyuţití bylo rozhodnuto územním rozhodnutím odboru stavebního úřadu,
Městského úřadu v Sokolově, pod sp. zn. SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006.
Toto vyuţití parcel je dále potvrzeno usnesením zastupitelstva obce Citice číslo 56/08, ze dne
25.6.2008, kde je konstatováno, ze shora uvedené pozemky a další mají být pro potřeby územního
plánu vedeny jako zemědělské.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 5)
Připojuji se k námitce mého manţela, která se týká výkresu vodního hospodářství a zásobování
vodou, kde je zakreslen výtlačný řád pitné vody od křiţovatky Citice – Bukovany – Hlavno. Vodovod
vede po hraně svahu pozemku označeného C/Z – B4, bytová výstavba, dále tento pozemek v západní
části kříţí k domu čp, 123 a nad tímto domem poté přetíná naše pozemky a napojuje se na stávající
vodovod. Na parcely 332/72 a 396/1 je v návrhu územního plánu předpokládáno uplatnění
předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro obec Citice.
S takto navrţeným vedením vodovodu nesouhlasím. Ţádám, aby byl vodovod zakreslen po parcelách
majitele pozemků určených k bytové výstavbě a k stávajícímu vodovodu byl napojen z pozemku
parcelní č. 274/2. Předkupní právo na parcely č.332/72 a 396/1 povaţuji v tomto případě za
bezpředmětné.
Odŧvodnění připomínky č. 5)
Navrţený řád vodovodu je veden přes pozemek označený C/Z-B4 – bytová výstavba, parcelní č.
332/22 v majetku Františka Pospíšila z Oloví. V nejvyšším bodě protíná naše pozemky a napojuje se
na stávající vodovod před naším domem čp. 123. František Pospíšil se před časem stal majitelem
pozemku parcelní č. 274/2. Tento pozemek propojuje parcely pana Pospíšila navrţené k výstavbě s
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obecní komunikací, na které je veden stávající vodovod. Poţaduji, aby byl vodovod zakreslen přes
parcelu č.274/2.
Můj manţel je majitelem pozemků parcelní č. 332/72 a 396/1, po kterých měl být vodovod veden ke
stávajícímu vodovodnímu řádu. Vzhledem k tomu, ţe vodovod můţe vést jen přes pozemky pana
Pospíšila a napojit se na stávající řád, povaţuji uplatňování předkupního práva dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., na shora uvedené parcely za bezpředmětné.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 6)
Připojuji se k námitce mého manţela, která se týká výkresu vodního hospodářství, odkanalizování, ve
kterém je zakreslen konec splaškové kanalizace pro území označené C/Z-B4, bytová výstavba, na
našem pozemku parc. číslo 332/69.
Poţadujeme, aby pozemek parcelní č. 332/69 vůbec nebyl kanalizačním řádem narušen. U pozemku
ţádáme o přepsání jeho vyuţití dle platných usnesení a územních rozhodnutí na pozemek
zemědělský.
Odŧvodnění připomínky č. 6)
Po změně vyuţití tohoto pozemku na pozemek zemědělsky vyuţívaný NSoz – plochy smíšené
ochranné, zemědělské je zakončení kanalizace na tomto pozemku zbytečné. Uplatnění předkupního
práva dle § 101 zákona č.183/2006 Sb., souvisejícího s kanalizací, je poté bezpředmětné.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 7)
Připojuji se k námitce manţelových rodičů, kteří jsou majiteli pozemku parcelní č. 332/1 a 332/83, na
kterých je v návrhu územního plánu navrţeno opatření označené X.1 B.1 – mimolesní zeleň s izolační
funkcí, umístěné podél parovodu Citice – Bukovany – Habartov.
Trvám na tom, aby bylo uvedené opatření na předmětných pozemcích z územního plánu odstraněno,
neboť jsem přesvědčena, ţe by v budoucnu byla bezdůvodně omezena práva našich rodin.
Odŧvodnění připomínky č. 7)
Připojuji se k odůvodnění manţelových rodičů. Tvrdím, ţe by byly naše rodiny poškozeny v případě
dědického řízení, neboť na toto se vztahuje předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.,
případně jiných převodů zmíněných parcel. Opatření musí respektovat vlastnická práva a předcházet
sporům. Sníţení vlivu parovodu na jeho okolí lze docílit především jeho stavební úpravou, neboť jiţ
dnes není důvod, aby byl parovod veden v takové výšce. Zemědělská činnost, kvůli které byl parovod
vystavěn v takové výšce jiţ zanikla. Opatření k sníţení vlivu parovodu na okolí můţe být prováděno
na parcele Pozemkového fondu ČR, který byl pro tyto účely vyčleněn.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje


Připomínka č. 8)
Připojuji se k námitce mého manţela, která se týká navrţeného vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2,
332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v návrhu územního
plánu zakresleny jako pozemky NSo – smíšená ochranná krajinná zóna. Vhodnější označení těchto
parcel by bylo NSoz – plochy smíšené ochranné, zemědělské.
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Odŧvodnění připomínky č.8)
Manţel je majitelem pozemků 396/2, 332/87, 275/3, 332/86, 332/69. Parcely 332/73, 332/105, 332/23
jsou v majetku jeho otce. Parcela 332/89 je v majetku Sokolovské uhelné.
Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.
V usnesení zastupitelstva obce Citice č.56/08, ze dne 25.6.2008 a 82/08, ze dne 20.10.2008jsou
shora uvedené pozemky pro účely územního plánu evidovány jako zemědělské.


rozhodnutí: připomínka č. 8 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 275/3,

332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 v k.ú. Citice – této námitce se vyhovuje


a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v

připomínkách.
Odůvodnění rozhodnutí:
•

pozemek p.č. 332/89 není ve vlastnictví manželů Junových
• změna funkčního využití pozemků p.č. 275/3, 332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 není vhodná
a žádoucí z důvodu, že by při této změně by došlo k roztříštění funkčního využití velkého území,
vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto území nacházejí pozemky i jiných vlastníků, kteří nejsou s
tímto návrhem obeznámeni. Využití pozemků požadované p. Zdeňkem Jůnem bude v souladu s
přípustným využitím Smíšené ochranné krajinné zóny - NSo, kde bude zavedena „extenzivní
zemědělská činnost na travních porostech".
Pozemek p.č. 332/69 je v návrhu ÚP navrţen v ploše BV - Bydlení individuální venkovského typu a
je řešen v připomínce č. 1, pozemky p.č. 332/87 a 396/2 jsou v návrhu ÚP navrţeny v ploše NP plochy přírodní a jsou řešeny v připomínce č. 3.
Zdeněk Jŧn, Citice č.p. 123, 357 56 Citice
ze dne 19.12.2010
Všechny připomínky byly uznány jako námitky a jako takové byly vypořádány, s výjimkou připomínky
č. 6.
Připomínka č. 1)
Uplatňuji námitku proti návrhu opatření v krajině označené v návrhu územního plánu Citice pod zn.
X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí., umístěné podél parovodu Citice – Bukovany – Habartov,
na části pozemků par. č. 332/1 , 332/83 a 332/29.
Odŧvodnění připomínky č. 1)
Ve společném vlastnictví se svou manţelkou Annou vlastníme parcelu č. 332/1 a samostatně vlastním
parcelu č. 332/83 v katastru obce Citice. Na těchto parcelách provozujeme chov skotu a včel.
Dle Vašeho nového návrhu územního plánu Citic jsou části těchto parcel zahrnuty pod veřejně
prospěšné opatření (dle § 2 odst. 1. písm. m, zákona č. 183/2006 Sb.), které je vedeno pod
označením X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí s předpokladem zřízení předkupního práva
(dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.) pro obec Citice. Opatření má sniţovat ohroţení v území
způsobené civilizačními vlivy, tedy z východní strany zakrýt parovod.
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Tento návrh nás omezuje na našich právech. V případě změny majitele těchto pozemků bychom
museli, za cenu obvyklou v místě, nabídnout obci Citice část těchto parcel, na kterých by poté obec
jako veřejné opatření vysázela mimolesní zeleň s izolační funkcí.
S tímto však nesouhlasíme a domníváme se, ţe k tomuto opatření není důvod. Opatření je v rozporu s
usnesením zastupitelstva obce Citice č.38/08, ze dne 28.3.2008, ve kterém jsou parcely 332/1 a
332/83 v katastru obce Citice, ponechány jako pozemky zemědělské, bez dalšího omezení.
Takovéto zásahy do majetkových práv jiţ byly vyřešeny Pozemkovým fondem ČR v době restitucí.
Byla vymezena parcela pod parovodem a v jeho okolí (parc. č. 332/29), která nebyla restituentům
vydána, aby se v budoucnu nevyskytovaly spory. Vaším návrhem však spor vyvoláváte.
Předpokládám, ţe zřízení parcely č. 332/29 bylo povoleno stavebním úřadem, neboť při tomto došlo k
dělení ostatních parcel. Samotná parcela č. 332/29 je stále v majetku Pozemkového fondu ČR, tedy
státu.
K samotné mimolesní zeleni s izolační funkcí uvádím, ţe na parcele 332/29 a v okolí této parcely je
poţadováno provozovatelem parovodu odstraňování veškerých vzrostlých dřevin a keřů z důvodu
přemisťování techniky a objemných břemen při údrţbě a opravách. Naše rodina s provozovatelem
parovodu na tomto spolupracuje a v případě oprav a údrţby parovodu poskytuje přístup i na naše
pozemky. Tato spolupráce dosud funguje. Naše pozemky jsou také bez keřů a dřevin z důvodu jejich
obhospodařování.
Vzhledem k tomu, ţe přístup na naše pozemky je veden především po obsluţných cestách a je tak
zamezeno zbytečnému průjezdu obcí Citice, byli jsme nuceni na parcele č. 332/29 zřídit věcná
břemena, která nám zajišťují přístup k našim pozemkům. Věcná břemena jsou vedena na
Katastrálním úřadu Karlovarského kraje, pracoviště Sokolov pod sp. zn. V 1799/2007 – 409/1. V
případě uplatnění Vašeho opatření by byla věcná břemena zcela nefunkční.
Ochranná pásma parovodu a ostatních tam vedených sítí také neumoţňují vysázení krycí zeleně. V
okolí parovodu jsou vedeny linky vysokého napětí, uloţen dálkový telekomunikační kabel, vodovod
Horka a plynovod. Provozovateli těchto sítí jsme vyzýváni k odstraňování keřů a dřevin, coţ činíme.
Část pozemku, který je rovnoběţný s pozemní komunikací Citice - Bukovany je naší rodinou vyuţíván
především jako pozemek technický. Je zde umístěna nakládací rampa pro skot, shromaţdiště skotu a
zařízení pro odchyt a očkování, případně jiné veterinární zákroky. Dále jsou zde umístěny včely, o
kterých musí obecní úřad vědět, neboť jsme ze zákona kaţdoročně povinni umístění včel obecnímu
úřadu hlásit.
Samotný parovod je stavba, která byla postavena na základě stavebního povolení a provozována po
řádné kolaudaci a potřebných zkouškách. U obce je umístěna cca 40 let.
Během provozu nedošlo k ţádným závaţným haváriím ani mimořádným událostem. Vycházím z toho,
ţe je tedy bezpečná. Nejbliţší obydlí a soukromé parcely jsou od parovodu vzdáleny cca 100 m.
Doposud se v úseku Vašeho opatření vyskytují jen tři majitelé. Je to provozovatel parovodu ČEZ
Teplárenská a.s. - provozní jednotka Tisová, Pozemkový fond ČR a naše rodina. Domnívám se, ţe
není nutné, aby zde byl ještě čtvrtý, který se pasuje do role garanta ochrany, i kdyţ ţádná jiná
opatření, která by bránila závaţnějším následkům na území obce, neprosazuje. Naše rodina o ţádnou
ochranu neţádala. Je zaráţející, ţe tam, kde je přístup veřejnosti k parovodu zamezen našimi
soukromými pozemky je opatření navrhováno, a tam, kde je veřejnosti bezprostředně parovod
přístupný ţádná opatření navrhována nejsou. Pokud si někdo stěţuje na vzhled a umístění parovodu,
musí se především obrátit na jeho provozovatele a poţadovat jeho úpravu. Řešení tohoto problému
přenášíte na naši rodinu i kdyţ ta s parovodem nemá nic společného. Pokud máte informace o tom,
ţe je provoz parovodu nebezpečný, učiňte tedy opatření, která by nebezpečí odvrátila. Opět se však
obraťte na provozovatele parovodu.
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K veřejnému prospěšnému opatření dle § 2 odst. 1 písm. m, zákona č. 183/2006 Sb. uvádím, ţe je
aplikováno v tomto případě dosti podivně. Mělo by slouţit ke sníţení ohroţení, ale z návrhu není
patrno o jaké ohroţení se jedná. Vzhled parovodu za ohroţení nepovaţuji. O ochranu přírodního,
kulturního a archeologického dědictví v tomto případě snad vůbec nemůţe jít. Opatření by se mělo
především týkat stavby parovodu a pozemku, na kterém je umístěn a ne sousedních pozemků, jejichţ
majitelé nemají s parovodem nic společného. Zřízení předkupního práva, dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., pro obec Citice na části našich pozemků je téţ zaráţející. Z návrhu územního plánu
vyplývá, ţe se veřejnosti nelíbí stavba parovodu, nelze přesvědčit provozovatele parovodu o jeho
úpravě nebo přestavbě a proto mají být omezena práva majitelů okolních pozemků, tedy naší rodiny.
Naše rodiny nemají s parovodem nic společného. Ten, komu se stavba parovodu nelíbí, musí
především sehnat prostředky, které by pokryly náklady, třeba na sníţení výšky parovodu, nebo jeho
uloţení do země. Musí však jednat s provozovatelem parovodu a majitelem pozemku pod parovodem,
tedy Půdním fondem ČR. Na pozemku Půdního fondu můţe být tedy navrţeno opatření stavebního
charakteru, které do budoucna působení parovodu na okolí zmírní.
Dalším důleţitým důvodem pro zmíněné stavební opatření je skutečnost, ţe parcela pod parovodem
jiţ dnes není zemědělsky obdělávána, není zde nutnost se pod parovod dostat zemědělskou
technikou, tedy současná výška parovodu je zbytečná. Není zde tedy ţádný důvod omezovat práva
vlastníků okolních pozemků.
Domnívám se, ţe tak pochybné důvody prosazovaného opatření nemohou být nadřazovány nad naše
práva vlastnit a svobodně nakládat s našimi pozemky.
Poţaduji, aby opatření pod označením X.1.B.1. se našich pozemků vůbec netýkalo a tak jak je
uvedeno v návrhu územního plánu bylo z tohoto plánu odstraněno.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje – s tím ţe pozemek p.č. 332/29 není v návrhu ÚP dotčen VPS

X1.B.1.
Připomínka č. 2)
Uplatňuji námitku u parcely č. 275/5 v katastru obce Citice, která leţí před domem čp. 123 a je v
návrhu územního plánu zakreslena pod označením PVk – veřejná prostranství – komunikační koridory
a shromaţďovací plochy.
Poţaduji, aby uvedená parcela byla vedena v územním plánu jako zahrada.
Odŧvodnění připomínky č. 2)
Parcela č.275/5 v katastru obce Citice byla rozhodnutím odboru stavebního úřadu při Městském úřadu
v Sokolově, pod sp. zn SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, zapsána v katastru
nemovitostí jako zahrada.
Dále je v usnesení obecního zastupitelstva obce Citice č. 82/08, ze dne 20.10.2008 konstatováno, ţe
na základě shora uvedeného rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského úřadu v Sokolově je
parcela č. 275/5 ponechána pro potřeby územního plánu jako zahrada.
Změna připomínky č. 2)
ze dne 22.12.2010
Změna námitky č. 2, která byla podána dna 19.12.2010 na odboru stavebního úřadu při Městském
úřadu v Sokolově, k parcele č. 275/5 v katastru obce Citice.
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Na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové, požaduji vymezit
pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do ÚP Citice jako pozemek označený BV – bydlení individuální
venkovského typu.
Odůvodnění změny
Tato změna je podána na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové,
která navrhla zařadit pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do plochy BV z důvodu návaznosti na
sousední plochu BV – bydlení individuální venkovského typu, ve které jsou zahrady zaneseny do
přípustného využití.
Toto zařazení je tedy v souladu s rozhodnutím odboru stavebního úřadu při Městském úřadu v
Sokolově, pod sp.zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, a s usnesením
zastupitelstva obce Citice č. 82/08, ze dne 20.10.2008.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 3)
Uplatňuji námitku u parcel č. 332/73 , 332/88 v katastru obce Citice, které leţí západně od domu čp.
123 a v návrhu územního plánu jsou zakresleny pod označením NP – plochy přírodní.
Poţaduji, aby uvedené parcely byly zapsány do územního plánu tak, aby to odpovídalo jejich
současnému zemědělskému vyuţití. V katastru nemovitostí jsou zapsány jako trvale travnaté porosty.
Odŧvodnění připomínky č. 3)
Uvedené parcely jsou pro naše hospodaření velmi důleţité. Nachází se zde nakládací rampa pro skot,
vjezd a výjezd na naše pozemky z obsluţné cesty, krmiště a místo, kde je skot shromaţďován a
vyháněn na pastvu.
Pozemky nemohou splňovat Vaše poţadavky na plochy přírodní, neboť se na nich vyskytovala černá
skládka, kterou jsme museli sami rekultivovat. Na jedné z parcel jsou stále umístěny mohutné
betonové základy od stoţáru elektrického vedení.
Na základě územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského úřadu v Sokolově pod sp. zn.
SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, jsou zmíněné parcely v katastru
nemovitostí vedeny jako trvale travnaté porosty.
Vyuţití pozemků pro zemědělskou činnost a potvrzení shora uvedeného rozhodnutí stavebního
odboru obsahují usnesení zastupitelstva obce Citice č. 56/08 ze dne 25.6.2008 a usnesení č. 82/08,
ze dne 20.10.2008.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 4)
Uplatňuji námitku k výkresu dopravního řešení, kde na parcele č. 332/92 a 396/2 je zakreslena polní a
pěší cesta, která začíná na obsluţné komunikaci Sokolovské uhelné a končí na pozemku parcelní
číslo 396/1, který má můj syn veden jako zahradu.
Poţaduji, aby uvedená cesta byla z územního plánu odstraněna.
Odŧvodnění připomínky č. 4)
Pěší a polní cesta nemá v tomto území ţádný smysl. Propojení obecní komunikace s obsluţnou
cestou Sokolovské uhelné je o cca 20 m vedle, mezi našimi zahradami.
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Parcela č. 332/ 92 je v mém vlastnictví. Je vedena na katastru nemovitostí jako trvale travnatý porost,
kdy o tomto vyuţití bylo rozhodnuto územním rozhodnutím odboru stavebního úřadu, Městského
úřadu v Sokolově, pod sp. zn SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006.
Parcela č. 396/2, je v majetku mého syna. Na základě územního rozhodnutí stavebního odboru při
Městském úřadu v Sokolově, pod sp. z. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006, je
vedena v katastru nemovitostí jako trvale travnatý porost.
Toto vyuţití parcel je dále potvrzeno usnesením zastupitelstva obce Citice číslo 56/08, ze dne
25.6.2008, kde je konstatováno, ţe shora uvedené pozemky a další mají být pro potřeby územního
plánu vedeny jako zemědělské.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 5)
Uplatňuji námitku k výkresu vodního hospodářství a zásobování vodou, kde je zakreslen výtlační řád
pitné vody od křiţovatky Citice – Bukovany – Hlavno. Vodovod vede po hraně svahu pozemku
označeného C /Z – B4, bytová výstavba, dále tento pozemek v západní části kříţí k domu č.p. 123 a
nad tímto domem poté přetíná naše pozemky a napojuje se na stávající vodovod. Na parcely mého
syna 332/72 a 396/1 je v návrhu územního plánu předpokládáno uplatnění předkupního práva dle §
101 zákona č. 183/2006 Sb. pro obec Citice.
S takto navrţeným vedením vodovodu nesouhlasím. Ţádám, aby byl vodovod zakreslen po parcelách
majitele pozemků určených k bytové výstavbě a k stávajícímu vodovodu byl napojen z pozemku
parcelní č. 274/2. Předkupní právo na parcely č.332/72 a 396/1 povaţuji v tomto případě za
bezpředmětné.
Odŧvodnění připomínky č. 5)
Navrţený řád vodovodu je veden přes pozemek označený C/Z-B4 – bytová výstavba, parcelní č.
332/22 v majetku Františka Pospíšila z Oloví. V nejvyšším bodě protíná pozemky mého syna a
napojuje se na stávající vodovod před naším domem čp. 123. František Pospíšil se před časem stal
majitelem pozemku parcelní č. 274/2. Tento pozemek propojuje parcely pana Pospíšila navrţené k
výstavbě s obecní komunikací, na které je stávající vodovod veden. Poţaduji, aby byl vodovod
zakreslen přes parcelu č.274/2 a předkupní právo na parcely č. 332/72 a396/1 bylo z územního plánu
vypuštěno.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 6)
Uplatňuji námitku k navrţenému vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2, 332/87, 275/3, 332/73, 332/86,
332/105, 332/23 a 332/89, které jsou v návrhu územního plánu zakresleny jako pozemky NSo –
smíšená ochranná krajinná zóna.
Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.


rozhodnutí: připomínka č. 6 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 275/3,

332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 v k.ú. Citice – této námitce se nevyhovuje
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a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v

připomínkách.
Odůvodnění rozhodnutí:
•

pozemek p.č. 332/89 není ve vlastnictví manželů Jůnových
• změna funkčního využití pozemků p.č. 275/3, 332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 není vhodná
a žádoucí z důvodu, že by při této změně by došlo k roztříštění funkčního využití velkého území,
vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto území nacházejí pozemky i jiných vlastníků, kteří nejsou s
tímto návrhem obeznámeni. Využití pozemků poţadované p. Zdeňkem Jůnem bude v souladu s
přípustným využitím Smíšené ochranné krajinné zóny - NSo, kde bude zavedena „extenzivní
zemědělská činnost na travních porostech“.

Pozemek p.č. 332/69 je v návrhu ÚP navrţen v ploše BV – Bydlení individuální venkovského typu a je
řešen v připomínce č. 1, pozemky p.č. 332/87 a 396/2 jsou v návrhu ÚP navrţeny v ploše NP – plochy
přírodní a jsou řešeny v připomínce č. 3.
Anna Jŧnová, Citice č.p. 123, 357 56 Citice
ze dne 19.12.2010
Všechny připomínky byly uznány jako námitky a jako takové byly vypořádány, s výjimkou připomínky
č. 6.
Připomínka č. 1)
Uplatňuji námitku proti návrhu opatření v krajině označené v návrhu územního plánu Citice pod zn.
X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí., umístěné podél parovodu Citice – Bukovany – Habartov,
na části pozemků par. č. 332/1 , 332/83 a 332/29.
Odŧvodnění připomínky č. 1)
Ve společném vlastnictví se svým manţelem Zdeňkem vlastníme parcelu č. 332/1 a manţel
samostatně vlastní parcelu č. 332/83 v katastru obce Citice. Na těchto parcelách provozujeme chov
skotu a včel.
Dle Vašeho nového návrhu územního plánu Citic jsou části těchto parcel zahrnuty pod veřejně
prospěšné opatření (dle § 2 odst. 1. písm. m, zákona č. 183/2006 Sb.), které je vedeno pod
označením X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí s předpokladem zřízení předkupního práva
(dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.) pro obec Citice. Opatření má sniţovat ohroţení v území
způsobené civilizačními vlivy, tedy z východní strany zakrýt parovod.
Tento návrh nás omezuje na našich právech. V případě změny majitele těchto pozemků bychom
museli, za cenu obvyklou v místě, nabídnout obci Citice část těchto parcel, na kterých by poté obec
jako veřejné opatření vysázela mimolesní zeleň s izolační funkcí.
S tímto však nesouhlasíme a domníváme se, ţe k tomuto opatření není důvod. Opatření je v rozporu s
usnesením zastupitelstva obce Citice č.38/08, ze dne 28.3.2008, ve kterém jsou parcely 332/1 a
332/83 v katastru obce Citice, ponechány jako pozemky zemědělské, bez dalšího omezení.
Takovéto zásahy do majetkových práv jiţ byly vyřešeny Pozemkovým fondem ČR v době restitucí.
Byla vymezena parcela pod parovodem a v jeho okolí (parc. č. 332/29), která nebyla restituentům
vydána, aby se v budoucnu nevyskytovaly spory. Vaším návrhem však spor vyvoláváte.
Předpokládám, ţe zřízení parcely č. 332/29 bylo povoleno stavebním úřadem, neboť při tomto došlo k

146

ÚP CITICE

dělení ostatních parcel. Samotná parcela č. 332/29 je stále v majetku Pozemkového fondu ČR, tedy
státu.
K samotné mimolesní zeleni s izolační funkcí uvádím, ţe na parcele 332/29 a v okolí této parcely je
poţadováno provozovatelem parovodu odstraňování veškerých vzrostlých dřevin a keřů z důvodu
přemisťování techniky a objemných břemen při údrţbě a opravách. Naše rodina s provozovatelem
parovodu na tomto spolupracuje a v případě oprav a údrţby parovodu poskytuje přístup i na naše
pozemky. Tato spolupráce dosud funguje. Naše pozemky jsou také bez keřů a dřevin z důvodu jejich
obhospodařování.
Vzhledem k tomu, ţe přístup na naše pozemky je veden především po obsluţných cestách a je tak
zamezeno zbytečnému průjezdu obcí Citice, byli jsme nuceni na parcele č. 332/29 zřídit věcná
břemena, která nám zajišťují přístup k našim pozemkům. Věcná břemena jsou vedena na
Katastrálním úřadu Karlovarského kraje, pracoviště Sokolov pod sp. zn. V 1799/2007 – 409/1. V
případě uplatnění Vašeho opatření by byla věcná břemena zcela nefunkční.
Ochranná pásma parovodu a ostatních tam vedených sítí také neumoţňují vysázení krycí zeleně. V
okolí parovodu jsou vedeny linky vysokého napětí, uloţen dálkový telekomunikační kabel, vodovod
Horka a plynovod. Provozovateli těchto sítí jsme vyzýváni k odstraňování keřů a dřevin, coţ činíme.
Část pozemku, který je rovnoběţný s pozemní komunikací Citice - Bukovany je naší rodinou vyuţíván
především jako pozemek technický. Je zde umístěna nakládací rampa pro skot, shromaţdiště skotu a
zařízení pro odchyt a očkování, případně jiné veterinární zákroky. Dále jsou zde umístěny včely, o
kterých musí obecní úřad vědět, neboť jsme ze zákona kaţdoročně povinni umístění včel obecnímu
úřadu hlásit.
Samotný parovod je stavba, která byla postavena na základě stavebního povolení a provozována po
řádné kolaudaci a potřebných zkouškách. U obce je umístěna cca 40 let. Během provozu nedošlo k
ţádným závaţným haváriím ani mimořádným událostem. Vycházím z toho, ţe je tedy bezpečná.
Nejbliţší obydlí a soukromé parcely jsou od parovodu vzdáleny cca 100 m. Doposud se v úseku
vašeho opatření vyskytují jen tři majitelé. Je to provozovatel parovodu ČEZ Teplárenská a.s.- provozní
jednotka Tisová, Pozemkový fond ČR a naše rodina. Domnívám se, ţe není nutné aby zde byl ještě
čtvrtý, který se pasuje do role garanta ochrany, i kdyţ ţádná jiná opatření, která by bránila
závaţnějším následkům na území obce, neprosazuje. Naše rodina o ţádnou ochranu neţádala. Je
zaráţející, ţe tam, kde je přístup veřejnosti k parovodu zamezen našimi soukromými pozemky je
opatření navrhováno, a tam, kde je veřejnosti bezprostředně parovod přístupný ţádná opatření
navrhována nejsou. Pokud si někdo stěţuje na vzhled a umístění parovodu, musí se především obrátit
na jeho provozovatele a poţadovat jeho úpravu. Řešení tohoto problému přenášíte na naši rodinu i
kdyţ ta s parovodem nemá nic společného. Pokud máte informace o tom, ţe je provoz parovodu
nebezpečný, učiňte tedy opatření, která by nebezpečí odvrátila. Opět se však obraťte na
provozovatele parovodu.
K veřejnému prospěšnému opatření dle § 2 odst. 1 písm. m, zákona č. 183/2006 Sb. uvádím, ţe je
aplikováno v tomto případě dosti podivně. Mělo by slouţit ke sníţení ohroţení, ale z návrhu není
patrno o jaké ohroţení se jedná. Vzhled parovodu za ohroţení nepovaţuji. O ochranu přírodního,
kulturního a archeologického dědictví v tomto případě snad vůbec nemůţe jít. Opatření by se mělo
především týkat stavby parovodu a pozemku, na kterém je umístěn a ne sousedních pozemků, jejichţ
majitelé nemají s parovodem nic společného.
Zřízení předkupního práva, dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb , pro obec Citice na části našich
pozemků je téţ zaráţející. Z návrhu územního plánu vyplývá, ţe se veřejnosti nelíbí stavba parovodu,
nelze přesvědčit provozovatele parovodu o jeho úpravě nebo přestavbě a proto mají být omezena
práva majitele okolních pozemků, tedy naší rodiny. Naše rodina však nemá s parovodem nic
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společného. Ten, komu se stavba parovodu nelíbí, musí především sehnat prostředky, které by
pokryly náklady, třeba na sníţení výšky parovodu, nebo jeho uloţení do země. Musí však jedna s
provozovatelem parovodu a majitelem pozemku pod parovodem, tedy Půdním fondem ČR. Na
pozemku Půdního fondu můţe být tedy navrţeno opatření stavebního charakteru, které do budoucna
působení parovodu na okolí zmírní.
Dalším důleţitým důvodem pro zmíněné stavební opatření je skutečnost, ţe parcela pod parovodem
jiţ dnes není zemědělsky obdělávána, není zde nutnost se pod parovod dostat zemědělskou
technikou, tedy současná výška parovodu je zbytečná. Není zde tedy ţádný důvod omezovat práva
vlastníků okolních pozemků.
Domnívám se, ţe tak pochybné důvody prosazovaného opatření nemohou být nadřazovány nad naše
práva vlastnit a svobodně nakládat s našimi pozemky.
Poţaduji, aby opatření pod označením X.1.B.1. se našich pozemků vůbec netýkalo a tak jak je
uvedeno v návrhu územního plánu bylo z tohoto plánu odstraněno.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 2)
Připojuji se k námitce mého muţe, která se týká parcely č. 275/5 v katastru obce Citice, leţící před
domem čp. 123 a je v návrhu územního plánu zakreslena pod označením PVk – veřejná prostranství
– komunikační koridory a shromaţďovací plochy.
Poţaduji, aby uvedená parcela byla vedena v územním plánu jako zahrada.
Odŧvodnění připomínky č. 2)
Parcela č.275/5 v katastru obce Citice byla rozhodnutím odboru stavebního úřadu při Městském úřadu
v Sokolově, pod sp. zn SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, zapsána v katastru
nemovitostí jako zahrada.
Dále je v usnesení obecního zastupitelstva obce Citice č. 82/08, ze dne 20.10.2008 konstatováno, ţe
na základě shora uvedeného rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského úřadu v Sokolově je
parcela č. 275/5 ponechána pro potřeby územního plánu jako zahrada.
Změna připomínky č. 2)
ze dne 22.12.2010
Připojuji se k vyjádření mého manžela a měním námitku č. 2, která byla podána dna 19.12.2010 na
odboru stavebního úřadu při Městském úřadu v Sokolově, k parcele č. 275/1v katastru obce Citice.
Na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové, požaduji vymezit
pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do ÚP Citice jako pozemek označený BV – bydlení individuální
venkovského typu.
Odůvodnění změny
Tato změna je podána na základě doporučení projektanta ÚP Citice Ing. arch. Alexandry Kaskové,
která navrhla zařadit pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Citice do plochy BV z důvodu návaznosti na
sousední plochu BV – bydlení individuální venkovského typu, ve které jsou zahrady zaneseny do
přípustného využití.
Toto zařazení je tedy v souladu s rozhodnutím odboru stavebního úřadu při Městském úřadu v
Sokolově, pod sp.zn. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, a s usnesením
zastupitelstva obce Citice č. 82/08, ze dne 20.10.2008.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje
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Připomínka č. 3)
Připojuji se k námitce mého muţe, která se týká parcel č. 332/73 , 332/88 v katastru obce Citice, které
leţí západně od domu čp. 123 a v návrhu územního plánu jsou zakresleny pod označením NP –
plochy přírodní.
Poţaduji, aby uvedené parcely byly zapsány do územního plánu tak, aby to odpovídalo jejich
současnému zemědělskému vyuţití. V katastru nemovitostí jsou zapsány jako trvale travnaté porosty.
Odŧvodnění připomínky č. 3)
Uvedené parcely jsou pro naše hospodaření velmi důleţité. Nachází ze zde nakládací rampa pro skot,
vjezd a výjezd na naše pozemky z obsluţné cesty, krmiště a místo, kde je skot shromaţďován a
vyháněn na pastvu.
Pozemky nemohou splňovat Vaše poţadavky na plochy přírodní, neboť se na nich vyskytovala černá
skládka, kterou jsme museli sami rekultivovat. Na jedné z parcel jsou stále umístěny mohutné
betonové základy od stoţáru elektrického vedení.
Na základě územního rozhodnutí odboru stavebního úřadu, Městského úřadu v Sokolově pod sp. zn.
SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006, jsou zmíněné parcely v katastru
nemovitostí vedeny jako trvale travnaté porosty.
Vyuţití pozemků pro zemědělskou činnost a potvrzení shora uvedeného rozhodnutí stavebního
odboru obsahují usnesení zastupitelstva obce Citice č. 56/08 ze dne 25.6.2008 a usnesení č. 82/08,
ze dne 20.10.2008.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 4)
Připojuji se k připomínce mého muţe, která se týká výkresu dopravního řešení, kde na parcele č.
332/92 a 396/2 je zakreslena polní a pěší cesta, která začíná na obsluţné komunikaci Sokolovské
uhelné a končí na pozemku parcelní číslo 396/1, který má můj syn veden jako zahradu.
Poţaduji, aby uvedená cesta byla z územního plánu odstraněna.
Odŧvodnění připomínky č.4)
Pěší a polní cesta nemá v tomto území ţádný smysl. Propojení obecní komunikace s obsluţnou
cestou Sokolovské uhelné je o cca 20 m vedle, mezi našimi zahradami.
Parcela č. 332/ 92 je ve vlastnictví mého muţe. Je vedena na katastru nemovitostí jako trvale travnatý
porost, kdy o tomto vyuţití bylo rozhodnuto územním rozhodnutím odboru stavebního úřadu,
Městského úřadu v Sokolově, pod sp. zn. SÚ/15859/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 25.7.2006.
Parcela č. 396/2, je v majetku mého syna. Na základě územního rozhodnutí stavebního odboru při
Městském úřadu v Sokolově, pod sp. z. SÚ/15861/2006/Sp, s nabytím právní moci dne 26.7.2006, je
vedena v katastru nemovitostí jako trvale travnatý porost.
Toto vyuţití parcel je dále potvrzeno usnesením zastupitelstva obce Citice číslo 56/08, ze dne
25.6.2008, kde je konstatováno, ţe shora uvedené pozemky a další mají být pro potřeby územního
plánu vedeny jako zemědělské.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje
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Připomínka č. 5)
Připojuji se k námitce svého muţe vůči výkresu vodního hospodářství a zásobování vodou, kde je
zakreslen výtlační řád pitné vody od křiţovatky Citice – Bukovany – Hlavno. Vodovod vede po hraně
svahu pozemku označeného C /Z – B 4, bytová výstavba, dále tento pozemek v západní části kříţí k
domu čp, 123 a nad tímto domem poté přetíná naše pozemky a napojuje se na stávající vodovod. Na
parcely mého syna 332/72 a 396/1 je v návrhu územního plánu předpokládáno uplatnění předkupního
práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro obec Citice.
S takto navrţeným vedením vodovodu nesouhlasím. Ţádám, aby byl vodovod zakreslen po parcelách
majitele pozemků určených k bytové výstavbě a k stávajícímu vodovodu byl napojen z pozemku
parcelní č. 274/2. Předkupní právo na parcely č.332/72 a 396/1 povaţuji v tomto případě za
bezpředmětné.
Odŧvodnění připomínky č. 5)
Navrţený řád vodovodu je veden přes pozemek označený C/Z-B4 – bytová výstavba, parcelní č.
332/22 v majetku Františka Pospíšila z Oloví. V nejvyšším bodě protíná pozemky mého syna a
napojuje se na stávající vodovod před naším domem čp. 123. František Pospíšil se před časem stal
majitelem pozemku parcelní č. 274/2. Tento pozemek propojuje parcely pana Pospíšila navrţené k
výstavbě s obecní komunikací,na které je stávající vodovod veden. Poţaduji, aby byl vodovod
zakreslen přes parcelu č.274/2 a předkupní právo na parcely č. 332/72 a 396/1 bylo z územního plánu
vypuštěno.


rozhodnutí: námitce se vyhovuje

Připomínka č. 6)
Připojuji se k námitce mého muţe, která se týká navrţeného vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2,
332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v návrhu územního
plánu zakresleny jako pozemky NSo – smíšená ochranná krajinná zóna.
Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má však označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.


rozhodnutí: připomínka č. 6 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 275/3,

332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 v k.ú. Citice – této námitce se vyhovuje


a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v

připomínkách.

Odůvodnění rozhodnutí:


pozemek p.č. 332/89 není ve vlastnictví manželů Jůnových



změna funkčního využití pozemků p.č. 275/3, 332/73, 332/86, 335/105 a 332/23 není vhodná a

žádoucí z důvodu, že by při této změně by došlo k roztříštění funkčního využití velkého území,
vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto území nacházejí pozemky i jiných vlastníků, kteří nejsou s
tímto návrhem obeznámeni. Využití pozemků požadované p. Zdeňkem Jůnem bude v souladu s
přípustným využitím Smíšené ochranné krajinné zóny - NSo, kde bude zavedena „extenzivní
zemědělská činnost na travních porostech“.
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Pozemek p.č. 332/69 je v návrhu ÚP navrţen v ploše BV – Bydlení individuální venkovského typu a je
řešen v připomínce č. 1, pozemky p.č. 332/87 a 396/2 jsou v návrhu ÚP navrţeny v ploše NP – plochy
přírodní a jsou řešeny v připomínce č. 3.

11 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
11.1 SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP
Pořizovatel obdrţel od sousední obce Bukovany tuto připomínku k Návrhu ÚP Citice.
Obec Bukovany
Zn.: vyj../02/2009 ze dne 12.02.2009
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Citice
Obec Bukovany u Sokolova, zastoupená Miroslavem Stropkem nemá ţádné připomínky k návrhu
„Územního plánu Citice“ z hlediska vyuţití navazujícího území.
Miroslav Stropek, starosta obce Bukovany


Bez připomínek.

11.2 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚP
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Městský úřad Sokolov, odbor dopravně - správních agend
Č.j.: ODSA /3186370/2010/Me ze dne 22.11.2010
Odbor dopravně - správních agend Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší
ţádosti pro potřeby zpracování územně plánovací dokumentace „Veřejného projednání upraveného
a posouzeného návrhu územního plánu obce Citice“ sděluje, ţe s tímto souhlasí.
Pro doplnění pouze dodává, ţe v rámci přípravy nově budovaných komunikací IV. třídy (jednostranné
chodníky) podél silnic III/21217 – směr Bukovany – III/21218 směr Hlavno, III/21026 – Sokolov –
Tisová a III/21029 – bývalá uhelná trasa – směr Citice – Západní obchvat II/210 (v přípravě) – Sokolov
bude při zásahu do komunikací nutný předchozí souhlas správce komunikace – Krajské správy a
údrţby silnic Karlovarského kraje, Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje a našeho
silničního správního úřadu.
Karel Merxbauer, silniční hospodářství


bez připomínek

Ministerstvo ţivotního prostředí – odbor výkonu státní správy IV
Č.j.: 96875/ENV/10 ze dne 18.08.2010
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Citice.
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Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrţelo dne 05.11.2010 od
Městského úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 52 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu) o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Citice se ţádostí o stanovisko.
K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, ţe nemá z hlediska ochrany výhradních loţisek nerostných
surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou výše uvedené zájmy v návrhu
Územního plánu respektovány.
Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV


bez připomínek

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Sokolov
Č.j.: PÚ/728/2010-130730 ze dne 16.11.2010
Stanovisko k „Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Citice“
– ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v
platném znění.
K výše uvedenému Vám sdělujeme, ţe veškeré restituce dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném
znění, 243/1992 Sb. a 212/2000 Sb. jiţ byly ukončeny.
Dále Vám sdělujeme, ţe v katastrálním území Citice neprobíhají v současné době ţádné pozemkové
úpravy a ani se zde v nejbliţší době neplánují.
V katastrálním území Hlavno jiţ byly Komplexní pozemkové úpravy dokončeny a jejich výsledky byly
zavedeny do katastru nemovitostí a jsou zde jiţ hotovy realizace dle schváleného návrhu KPÚ. Dle §
2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění slouţí
výsledky pozemkových úprav jako nezbytný podklad pro územní plánování.
K uvedené akci nemáme ţádné další připomínky ani námitky. Ing. Růţena Vrbová, ředitelka
Pozemkového úřadu Sokolov


bez připomínek

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství
Č.j.: 4613/ZZ/10 ze dne 16.12.2010
Věc: Stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Citice.
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov.


není kompetentní k vydání stanoviska

Posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí (Ing. Vinš/221)
K návrhu nemáme připomínky. K zadání zdejší odbor vydal stanovisko zn. 1231/ZZ/08 ze dne 25. 3.
2008 s tím, ţe k návrhu zadání nemá Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a
zemědělství z hlediska posuzování vlivů na ţivotní prostředí poţadavky na vyhodnocení vlivů
Územního plánu Citice na ţivotní prostředí, ani na zpracování variantního řešení změn.


bez připomínek

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií (Mgr. Krýzlová/295) Bez připomínek.


bez připomínek
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Ochrana les. pŧd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Klíma/296)
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci Obce Citice dle § 48 odst.2 písm.b) zákona č.289/1995
Sb.,o lesích, uplatňuje příslušný orgán státní správy lesů, odbor ţivotního prostředí Městského úřadu
v Sokolově.


není kompetentní k vydání stanoviska

Ochrana zemědělského pŧdního fondu ( Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Citice.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany
zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF), posoudil dokumentaci
upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Citice podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem
na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání územně
plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Rovněţ bylo přihlédnuto k metodickému pokynu
MŢP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 včetně jeho přílohy stanovující
třídy ochrany zemědělského půdního fondu pro účely územního plánování (dále jen metodický pokyn).
Posouzení vycházelo z dokumentace upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Citice,
jejímţ projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování září
2010, stanoviska krajského úřadu k návrhu Územního plánu Citice ze dne 12. 3. 2009 pod č.j.
1007/ZZ/09 a ze dne 9. 7. 2009 pod č.j. 2341/ZZ/09.
V upraveném a posouzeném návrhu územního plánu – A. Textová část odůvodnění Územního plánu
Citice bylo zpracováno v části 9.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
ZPF (dále jen Vyhodnocení ZPF) včetně tabulkové části: Tabulka č.1 Rozvojové plochy - Seznam
dotčených pozemků str.č. 1 – 16, Tab. č.2.1 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu
pozemků (kultur) náleţejících do ZPF str.č. 1, Tab. č.2.2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF
podle funkčního vyuţití lokalit str.č. 1, Tab.č.3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF podle jednotlivých
lokalit str.č. 1 - 4, Tabulka č.4 Opatření v krajině - Seznam dotčených pozemků str.č. 1 - 3 a grafické
části: výkres č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5000, výkres č. 3a Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu – detail obce Citice M 1 : 2880 a výkres č. 3b Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu – detail sídla Hlavno M 1 : 2880. Koncept nebyl zpracován.
Dokumentace upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Citice řeší celé správní území
obce, tj, katastrální území Citice a Hlavno.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství v návaznosti na ustanovení
zákona o ochraně ZPF prověřil jmenovité poţadavky na odnětí zemědělské půdy pro urbanistické
záměry a s přihlédnutím k podmínkám stanoviska krajského úřadu ze dne 12. 3. 2009 pod č.j.
1007/ZZ/09 a ze dne 9. 7. 2009 pod č.j. 2341/ZZ/09 dospěl k níţe uvedenému stanovisku.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství v souladu s ustanovením
§17a písm. a) zákona o ochraně ZPF podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF s o u h l a s í s
upraveným a posouzeným návrhem Územního plánu Citice za těchto podmínek:
1. Ve výměře předloţené k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je v navrhovaném řešení
cca 24,10 ha půdy. Výměra navrhovaného odnětí zemědělské půdy je 12,44 ha, z toho je 6,91 ha
mimo zastavěné území. Z toho 9,75 ha je předpokládané odnětí pro funkční vyuţití bydlení, 0,94 ha
pro funkční vyuţití občanské vybavení, 1,33 ha pro funkční vyuţití veřejné prostranství. Výměra
navrhovaného odnětí zemědělské půdy bude sníţena o plochu 0,4215 ha - opatření v krajině (lokalita
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X.1.B.1.). Podstatná část záboru zemědělské půdy je navrhována plochách IV. a V. třídy ochrany dle
metodického pokynu.
2. Hranice zastavěného území je stanovena ke dni 15.8.2010.
3. Plochy územních rezerv nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
4. Lokalita X.1.B.1. – mimolesní zeleň s izolační funkcí podél parovodu o celkovém předpokládaném
záboru 0,4215 ha zemědělské půdy IV. třídy ochrany dle metodického pokynu bude z návrhu
vypuštěna. Navrhovaným záborem by dle zásad ochrany ZPF došlo k neţádoucímu rozdělení
zemědělské půdy pásem ostatní plochy.
Bylo již požadováno po vzájemném projednání s Městským úřadem Sokolov ve stanovisku ze dne 12.
3. 2009 pod č.j. 1007/ZZ/09 k návrhu.
5. V tabulkové části Vyhodnocení ZPF: Uvést u Tabulek č.1 Rozvojové plochy – Seznam dotčených
pozemků str.č. 1 – 16 jedná-li se o část p.p.č., tj. např. č 377/1. Bylo již požadováno ve stanovisku ze
dne 12. 3. 2009 pod č.j. 1007/ZZ/09 k návrhu. Doplnit grafickou část Vyhodnocení ZPF o: uvést u
hranice jednotlivých dobývacích prostorů č. 30089 Bukovany, č. 30017 Svatava, č. 70901 Hlavno II.
6. Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Citice krajský úřad poţaduje zachovat stejné
označení lokalit jako u tohoto územního plánu.
7. Body 1 – 6 poţaduje krajský úřad zapracovat do dalšího stupně Územního plánu Citice.
Upozornění: Toto stanovisko se týká pouze pozemků taxativně vyjmenovaných v dokumentaci
návrhu územního plánu Citice odsouhlasených tímto stanoviskem. V případě změny rozsahu záboru
zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích zemědělského půdního fondu) je nutné dopracovat
zemědělskou přílohu a znovu poţádat o stanovisko zdejší orgán ochrany ZPF.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.


připomínky budou akceptovány, s výjimkou části bodu č. 5, týkající se hranice DP č. 70901

Hlavno II. Odůvodnění: dobývací prostor Hlavno II byl „ROZHODNUTÍM o zrušení dobývacího
prostoru“, které vydal Obvodní báňský úřad v Sokolově pod č.j. SBS 27946/2010/1 ze dne 13.9.2010
a které nabylo právní moci dne 6.10.2010, zrušen.
Odpadové hospodářství (Růžková/285)
Dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v
platném znění uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou
působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor ţivotního prostředí.


není kompetentní k vydání stanoviska

Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS./229 )
Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor ţivotního prostředí.


není kompetentní k vydání stanoviska

Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru ţivotního prostředí a zemědělství Městský úřad Sokolov, odbor
stavební a územního plánování Č.j.: SÚP/3316/2011/Št ze dne 5.1.2011
Věc: veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu obce CITICE stanovisko
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče
obdrţel dne 10.11.2010 oznámení o zahájení o územním plánu Citice.
K projednání upravovaného a posuzovaného návrhu územního plánu, konaného dne 22.12.2010, není
z hlediska zájmů státní památkové péče zásadních připomínek, avšak je nutné zachovat a
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respektovat nemovité kulturní památky dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
Sdělujeme, ţe v obci Citice, katastrální území Citice se nachází následující nemovitá kulturní
památka, která je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:
17106/4-564 – pomník hornické stávky, na p.p.č. 178 Dále pro úplnost sdělujeme, ţe obec Citice –
lokality: Citice – jádro vsi, Hlavno – jádro vsi jsou vedeny ve Státním archeologickém seznamu ČR.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s §39 odst. 2 písm. c) zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Jana Šťastná, referent odboru stavebního a územního plánování
Zdeněk Jŧn, Marie Majerové 1748/75, 356 05 Sokolov
ze dne 19.12.2010
Připomínka č. 8)
Uplatňuji námitku k navrţenému vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2, 332/87, 275/3, 332/73, 332/86,
332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v návrhu územního plánu zakresleny jako pozemky
NSo – smíšená ochranná krajinná zóna.
Vhodnější označení těchto parcel by bylo NSoz – plochy smíšené ochranné, zemědělské
Odŧvodnění připomínky č. 8)
Jsem majitelem pozemků 396/2, 332/87, 275/3, 332/86, 332/69. Parcely 332/73, 332/105, 332/23 jsou
v majetku mého otce. Parcela 332/89 je v majetku Sokolovské uhelné.
Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.
V usnesení zastupitelstva obce Citice č.56/08, ze dne 25.6.2008 a 82/08, ze dne 20.10.2008 jsou
shora uvedené pozemky pro účely územního plánu evidovány jako zemědělské.


rozhodnutí: připomínka č. 8 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 396/2,

332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 335/105, 332/23 a 332/69 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v
námitkách,


a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice. Tato připomínka nebude

akceptována.

Odŧvodnění rozhodnutí:


poţadavek neuplatnil vlastník, bude ponecháno NSo.

Květoslava Jŧnová, Marie Majerové 1748/75, 356 05 Sokolov
ze dne 19.12.2010
Připomínka č. 8) Připojuji se k námitce mého manţela, která se týká navrţeného vyuţití pozemků
parcelní číslo 396/2, 332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v
návrhu územního plánu zakresleny jako pozemky NSo – smíšená ochranná krajinná zóna.
Vhodnější označení těchto parcel by bylo NSoz – plochy smíšené ochranné, zemědělské.
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Odŧvodnění připomínky č.8)
Manţel je majitelem pozemků 396/2, 332/87, 275/3, 332/86, 332/69. Parcely 332/73, 332/105, 332/23
jsou v majetku jeho otce. Parcela 332/89 je v majetku Sokolovské uhelné.
Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.
V usnesení zastupitelstva obce Citice č.56/08, ze dne 25.6.2008 a 82/08, ze dne 20.10.2008 jsou
shora uvedené pozemky pro účely územního plánu evidovány jako zemědělské.


rozhodnutí: připomínka č. 8 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 396/2,

332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 335/105, 332/23 a 332/69 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v
námitkách,


a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice. Tato připomínka nebude

akceptována.
Odŧvodnění rozhodnutí:


poţadavek neuplatnil vlastník, bude ponecháno NSo.

Zdeněk Jŧn, Citice č.p. 123, 357 56 Citice
ze dne 19.12.2010
Připomínka č. 6)
Uplatňuji námitku k navrţenému vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2, 332/87, 275/3, 332/73, 332/86,
332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v návrhu územního plánu zakresleny jako pozemky
NSo – smíšená ochranná krajinná zóna.
Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.


rozhodnutí: připomínka č. 6 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 396/2,

332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 335/105, 332/23 a 332/69 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v
námitkách,


a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice. Tato připomínka nebude

akceptována.
Odŧvodnění rozhodnutí:


poţadavek neuplatnil vlastník, bude ponecháno NSo.

Anna Jŧnová, Citice č.p. 123, 357 56 Citice
ze dne 19.12.2010
Připomínka č. 6)
Připojuji se k námitce mého muţe, která se týká navrţeného vyuţití pozemků parcelní číslo 396/2,
332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 332/105, 332/23, 332/69 a 332/89 , které jsou v návrhu územního
plánu zakresleny jako pozemky NSo – smíšená ochranná krajinná zóna.
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Nevím proč bylo pro toto území vybráno zmíněné vyuţití, ale právě na těchto pozemcích, které se
našim rodinám podařilo scelit, provádíme zemědělskou činnost, tedy chováme skot a včely. Obdobné
území umístěné na důlní výsypce, které je v majetku Sokolovské uhelné a je také vyuţíváno k chovu
skotu, má však označení NSoz - plochy smíšené ochranné, zemědělské. Domnívám se, ţe by toto
označení bylo přijatelnější.


rozhodnutí: připomínka č. 6 byla rozdělena na námitku, která se týká pozemků p.č. 396/2,

332/87, 275/3, 332/73, 332/86, 335/105, 332/23 a 332/69 v k.ú. Citice a tato je vypořádána v
námitkách,


a připomínku, která se týká pozemku p.č. 332/89 v k.ú. Citice. Tato připomínka nebude

akceptována.
Odŧvodnění rozhodnutí:


poţadavek neuplatnil vlastník, bude ponecháno NSo.
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v. č. 3b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail sídla Hlavno
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SCHÉMA:
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A.2. Krajina – struktura krajiny, její uţívání a ochrana
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Poučení:
Proti Územnímu plánu Citice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád).

..............................................

...................................................

Místostarostka Alena Soprová

Starosta Josef Sháněl
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Seznam zkratek:
BC - biocentrum
BK - biokoridor
BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot
DO - dotčený orgán
DP - dobývací prostor
DUR - dokumentace k územnímu řízení
ETI - elektrárna Tisová
FUN - funkční
CHLÚ - chráněné loţiskové území
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
k.ú. - katastrální území
LOK - lokální
OP - ochranné pásmo
ORR – odbor regionálního rozvoje
P+R - průzkumy a rozbory
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR 2006 - Politika územního rozvoje České republiky 2006
RD - rodinný dům
REG - regionální
RS - regulační stanice
SP - stavební povolení
STL plynovod - středotlaký plynovod
TS - trafostanice
ÚAPO - územně analytické podklady obce
ÚP - územní plán
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚPO - územní plán obce
ÚP VÚC KSA - územní plán velkého územního celku Karlovarskosokolovské aglomerace
ÚP VÚC KK - územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje
ÚR - územní rozhodnutí
ÚS - urbanistická studie
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
VPO - veřejně prospěšná opatření
VPS - veřejně prospěšná stavba
VTL plynovod - vysokotlaký plynovod
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území
ZÚR - zásady územního rozvoje
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