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Zm na . 1 Územního plánu Habartov
Zastupitelstvo m sta Habartov, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní, za pou ití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní, § 13 a
ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, v platném zn ní

vydává
tuto zm nu . 1 Územního plánu Habartov (dále jen ÚP), který byl vydán Zastupitelstvem m sta
Habartov dne 15.07.2009 usnesením . 225/2009 a nabyl ú innosti dne 01.08.2009. Zám r po ídit zm nu
. 1 byl schválen Zastupitelstvem m sta Habartov dne 29.02.2012 usnesením . 134/2012. Dal í
po adavky do zm ny . 1 byly Zastupitelstvem m sta Habartov schváleny 25.04.2012 usnesením .
146/2002 a 27.06.2012 usnesením . 159/2012.

Závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní takto:
1. Nov se vymezují tyto funk ní plochy:
A) Na parcelách p. . 867/1 k.ú. Habartov zm na z ploch zelen sídelní (ZS) a 867/2 k.ú.
Habartov z plochy smí ené obytné m stského typu (SM) na plochu smí enou obytnou
stského typu specifického (SM 1),
B) Na parcelách p. . 423 a 424, k.ú. Habartov zm na z plochy smí ené obytné m stského typu
(SM) na plochu smí enou obytnou m stského typu specifického (SM 1),
C) Na parcelách p. . 216/1, 216/2, 216/3 a 216/7, k.ú. Habartov zm na z ploch dopravní
infrastruktury (DI), technické infrastruktury (TI), zelen sídelní (ZS) a bydlení individuálního
(BI) na plochy ob anského vybavení komer ního specifického (OK 1) a zelen sídelní
(ZS).

2. Pro funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy se
dopl ují regulativy Obecn závazné vyhlá ky Habartov takto:
Plochy ob anského vybavení
zna ka
(OK 1)

komer ního specifického (OK 1)

vyu ití
poznámka
Je ur eno pro plochy komer ní vybavenosti, obchod a slu by.
ípustné jsou prodejny a nákupní centra nepotraviná ského zbo í,
administrativa, skladovací areály, erpací stanice pohonných hmot,
stavby pro dopravu, výzkumná za ízení, archivy a maximáln jeden
byt správce v objektu.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití, zejména herny, zábavní a
stravovací za ízení.
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3. Pro nové druhy území se stanoví prostorové regulativy:
Funk ní
území
OK 1

Maximální %
zastav ní pozemku
70

Minimální%
ozelen ní pozemku
10

Maximální
podla nost
3+p

4. Zm na . 1 nemá vliv na vymezené ve ejn prosp né stavby.

5. Zm na . 1 nemá vliv na zábor ZPF a LPF.

6. Funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy nem ní
rozsah zastavitelného území platného územního plánu.

7. Sou ástí zm ny . 1 Územního plánu Habartov jsou tyto výkresy grafické ásti:
a) výkres . A.1. - Základní len ní území v m ítku 1:10 000
b) výkres . A.2.a. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1:2 880 (plánu vyu ití území)
c) výkres . A.2.b. - Detail hlavního výkresu v m ítku 1:2 880 (plánu vyu ití území)
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Grafická ást v p íloze
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Grafická ást v p íloze
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Grafická ást v p íloze
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Od

vodn ní

Od vodn ní zm ny . 1 Územního plánu m sta Habartov obsahuje textovou ást.

A. Textová ást
1.

Postup p i po ízení zm ny

Zám r po ídit
Zm nu . 1 Územního plánu Habartov (dále také Zm na . 1 ) schválilo
Zastupitelstvo m sta Habartov na svém ádném zasedání dne 29.2.2012 usnesením . 134/2012.
Na tomto zasedání byl rovn schválen M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního
plánování jako po izovatel Zm ny . 1 (dále jen po izovatel ) a Projek ní kancelá Markant
Mariánské Lázn , Palackého 303 jako zhotovitel (dále jen zhotovitel ). Zárove byl ur en
zastupitel pro spolupráci s po izovatelem, kterým se stal p. Josef Janura (dále jen ur ený
zastupitel ). Dne 25.4..2012 schválilo Zastupitelstvo m sta Habartov usnesením . 146/2012
dopln ní zm ny o dal í zám r.
Dne 9.5.2012 podalo m sto Habartov u po izovatele ádost o po ízení Zm ny . 1.
Dne 27.6.2012 schválilo Zastupitelstvo m sta Habartov usnesením . 159/2012 dopln ní
Zm ny . 1 o t etí zám r.
Po ízení zm ny územního plánu podléhá postupu ze zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , v etn provád cích
vyhlá ek (dále jen "stavební zákon"), a soulad s tímto postupem zaji uje po izovatel.
V srpnu 2012 zpracoval po izovatel, ve spolupráci s ur eným zastupitelem, návrh zadání Zm ny
. 1, který dne 7.8.2012 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona dot eným orgán m,
sousedním obcím a krajskému ú adu, pod .j. 70420/2012/SÚPÚP/VLPO. Zárove po izovatel
zajistil zve ejn ní návrhu zadání a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn ode
dne vyv ení oznámení o projednávání návrhu zadání Zm ny . 1 ve ejnou vyhlá kou, a to na
ední desce M stského ú adu Habartov a na ú ední desce M stského ú adu Sokolov. Oznámení,
etn návrhu zadání bylo zárove zve ejn no i na internetových stránkách m sta Habartov
a m sta Sokolov.
Po skon ení lh ty pro podání po adavk , podn a p ipomínek byl návrh zadání Zm ny
. 1 po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem upraven dle vyhodnocení po adavk
dot ených orgán , podn a p ipomínek.
Dle stanoviska Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru ivotního prost edí a zem lství
zn. 2630/ZZ/12 ze dne 8.8.2012 byl vylou en vliv Návrhu zadání Zm ny . 1 na soustavu Natura
2000.
Dle stanoviska Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru ivotního prost edí
a zem lství zn. 2515/ZZ/12 ze dne 22.8.2012 nebyl stanoven po adavek na vyhodnocení
Zm ny . 1 na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního ení.
Dne 19.11.2012 obdr el po izovatel od KÚKK sd lení, ve kterém krajský ú ad oznamuje
ezkoumání podn tu od Ing. erného, k zahájení ízení podle správního ádu, kdy se Ing. erný
domáhá p et ení postupu Zastupitelstva m sta Habartov ve v ci zpracování konceptu, týkající
se plochy bývalého autobusového nádra í, a po ádal o vydání p edb ného opat ení, kdy
po adoval zastavení prací na návrhu Zm ny . 1. KÚKK konstatoval, e neshledal d vod
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k zahájení ízení. Dále po izovatel obdr el od KÚKK usnesení, ve kterém postupuje ádost Ing.
erného o vydání p edb ného opat ení k vy ízení M stskému ú adu Sokolov, odboru stavební a
územního plánování. M Ú Sokolov, odbor stavební a územního plánování vydal dne 27.11.2012
rozhodnutí o zamítnutí p edb ného opat ení, proti kterému se Ing. erný neodvolal.
Upravené zadání bylo po izovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dne
19.12.2012 p edlo eno Zastupitelstvu m sta Habartov ke schválení. Zastupitelstvo m sta
Habartov dne 19.12.2012 projednalo a usnesením . 193/2012 schválilo upravené zadání Zm ny
. 1.
Po izovatel p edal dne 14.1.2013 pod . j. 3249/2013/SÚPÚP/VLPO schválené zadání
Zm ny . 1 zhotoviteli, spolu se ádostí o zahájení prací na návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov a
dne 19.2.2013 pod .j. 16251/2013/SÚPÚP/VLPO up es ující pokyn pro vyhotovení návrhu
zm ny . 1 ÚP Habartov.
Kone ný návrh Zm ny . 1 byl zhotovitelem vyskladn n a p edán v srpnu 2013.
Po izovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona dne 11.9.2013, pod .j.
80743/2013/OSÚP/VLPO oznámil konání spole ného jednání k návrhu Zm ny . 1, které
prob hlo dne 24.10.2013 na M stském ú adu Habartov. Dot ené orgány byly vyzvány
k uplatn ní stanovisek do 30 dn ode dne jednání, ve stejné lh
mohly sousední obce uplatnit
své p ipomínky. Dále doru il po izovatel v souladu s § 50 odst. 3 ve ejnou vyhlá kou návrh
Zm ny . 1 a zajistil zve ejn ní návrhu a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn
od doru ení návrhu ve ejnou vyhlá kou, a to na internetové adrese m sta Habartov a na
internetové adrese m sta Sokolov. Zárove bylo ve stejné lh
umo no nahlédnutí do návrhu
Zm ny . 1 na M stském ú adu Habartov a na M stském ú adu Sokolov. Ve ejná vyhlá ka byla
zve ejn na na ú ední desce M stského ú adu Habartov a na ú ední desce M stského ú adu
Sokolov.
Po uplynutí lh t pro podání stanovisek a p ipomínek zaslal po izovatel dne 5.12.2013,
pod .j. 104866/2013/OSÚP/VLPO Krajskému ú adu Karlovarského kraje obdr ená stanoviska a
ipomínky a po ádal o vydání stanoviska v souladu s § 50, odst. 7 stavebního zákona.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený správní orgán
územního plánování vydal stanovisko pod . j. 1266/RR/13-2 dne 2.1.2014. KÚKK jako
nad ízený orgán nezjistil nedostatky návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov z hledisek uvedených v §
50, odst. 7 stavebního zákona.
Po obdr ení stanoviska KÚKK jako nad ízeného správního orgánu, vyhodnotil
po izovatel, spolu s ur eným zastupitelem, výsledky projednání návrhu Zm ny . 1 a dne
8.1.2014 pod .j. 104695/2013/OSÚP/VLPO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu Zm ny . 1
ÚP Habartov p ed ve ejným projednáním.
Upravený návrh Zm ny . 1 byl zhotovitelem vyskladn n a p edán v únoru 2014.
Po izovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil konání ve ejného
projednání návrhu Zm ny . 1. Dne 19.2.2014 oznámil pod. .j. 14839/2014/OSÚP/VLPO
dot eným orgán m a sousedním obcím termín a místo konání ve ejného projednání a dne
27.2.2014 doru il po izovatel ve ejnou vyhlá kou oznámení o termínu a míst konání ve ejného
projednání ve ejnosti, a zárove upravený a posouzený návrh Zm ny . 1. Zárove bylo
umo no nahlédnutí do upraveného a posouzeného návrhu Zm ny . 1 na M stském ú ad
Habartov a M stském ú ad Sokolov.
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Dne 2.4.2014 se na M stském ú ad Habartov konalo ve ejné projednání o upraveném
a posouzeném návrhu Zm ny . 1 spolu s odborným výkladem, který podal zhotovitel.
Po izovatel seznámil p ítomné s mo ností uplat ování p ipomínek, námitek a stanovisek,
a termínem pro jejich uplatn ní.
Po izovatel, ve spolupráci s ur eným zastupitelem, v souladu s § 53 odst. 1 stavebního
zákona vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy Návrh
rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k upravenému a
posouzenému návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov. Tyto návrhy zaslal po izovatel dne 28.4.2014,
pod .j. 34675/2014/OSÚP/VLPO dot eným orgán m a Krajskému ú adu Karlovarského kraje,
jako nad ízenému orgánu, spolu se ádostí o stanovisko k t mto návrh m.
Po izovatel, ve spolupráci s ur eným zastupitelem upravil Návrh rozhodnutí o námitkách a
Návrh vyhodnocení p ipomínek podle stanovisek dot ených orgán a dne 10.6.2014 edal pod
.j. 47010/2014/OSÚP/VLPO zhotoviteli podklady pro úpravu návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov
po ve ejném projednání.
2.

3.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah
·

Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky 2008 schválené dne
20.6.2009 usnesením vlády . 929/2009. Zm nou
ené území respektuje kritéria, podmínky a
úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje eské republiky 2008.

·

Návrh zm ny ÚP není v rozporu s dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
(dále jen ZÚR KK ). Tato územn plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010
usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010. Zm nou nejsou dot eny vazby na
základní sí regionální technické a dopravní infrastruktury a krajinné vazby, ani limity vyu ití
území nadmístního významu, v etn vymezení regionálních a nadregionálních územních systém
ekologické stability.

·

Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
·

4.

Zm na není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného
území.

Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis
·

Zm na . 1 Územního plánu Habartov je zpracována v souladu s po adavky stavebního zákona a
jeho provád cích právních p edpis .

·

Zm nou . 1 je upravován ÚP Habartov. Grafická a z ásti i textová ást je proto len na tak, aby
byla zachována srozumitelnost a kompatibilita s p vodní dokumentací. Celek dokumentace
zm ny je zpracován s po adavky legislativy tak, aby bylo mo no zm nu vydat.
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5.

Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ení
rozpor
V dosavadním pr hu po izování návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov nebyl
rozpor mezi po izovatelem a dot enými orgány, ani mezi dot enými orgány navzájem.

en ádný

Oblasti, kde dot ené orgány z hlediska své p sobnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Habartov, byly prov eny a bylo shledáno, e ve ejné zájmy, které tyto dot ené
orgány hájí, jsou v návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov respektovány a zohledn ny.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán
a posouzeného návrhu zm ny územního plánu

po ve ejném projednání upraveného

Státní pozemkový ú ad
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Zn. SPU 122022/2014 ze dne 18.3.2014
Vyjád ení k ve ejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 ÚP
Habartov
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary (dále jen pobo ka ),
jako v cn a místn p íslu ný správní ú ad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém ú adu a o zm
n kterých souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c)
zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech a o zm
zákona .
229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k p
a jinému zem lskému majetku, ve zn ní
pozd ích p edpis , sd luje následující:
Nadále platí vyjád ení Ministerstva zem lství
Pozemkového ú adu Sokolov .j.
153862/2012-Mze-130730 ze dne 3.9.2012.
K ve ejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov nemáme
ádné dal í p ipomínky.
Ing Josef Rau, pov en vedení Pobo ky Karlovy Vary
Ø Bez p ipomínek.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory
Zn. 666/ZZ/14 ze dne 7.4.2014
Stanovisko krajského ú adu
nad ízeného správního orgánu územního plánování
k ve ejnému projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov, ORP Sokolov,
okres Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 19.2.2014 oznámení
o zahájení ízení o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov (dále jen ÚP ), tj. úpravy (pro
ve ejné projednání) návrhu ÚP, zpracované v 02/2014, a o konání ve ejného projednání dne
2.4.2014.
stský ú ad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování (dále jen po izovatel ), po izuje
Zm nu . 1 ÚP Habartov v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , (dále jen stavební
zákon ).
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Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, p íslu ný dle ust. § 178
odst. 1 a 2, zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , a dle ust. § 7
odst. 1 písm. g) stavebního zákona, stanovisko krajského ú adu nad ízeného správního
orgánu územního plánování k ástem zm ným v návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov od
spole ného jednání:
1.Základní údaje:
Upravený návrh Zm ny . 1 ÚP Habartov, tj. úpravu (pro ve ejné projednání), zpracoval
projektant Ing. arch. Miroslav Míka, aut. arch., Mariánské Lázn v 02/2014 na základ výsledk
spole ného jednání o návrhu zm ny ÚP. (P vodní návrh zm ny ÚP byl zpracován v 08/2013,
spole né jednání o návrhu zm ny ÚP prob hlo dne 24.10.2013).
2.Posouzení souladu ástí zm ných od spole ného jednání v upraveném návrhu zm ny
ÚP Habartov z hlediska koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy,
souladu s Politikou územního rozvoje 2008, a s územn plánovací dokumentací vydanou
krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (zkrácen ZÚR KK ):
Na základ posouzení nemáme k upravenému návrhu zm ny ÚP k ve ejnému projednání z vý e
uvedených hledisek p ipomínek.
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø Bez p ipomínek.

Krajský ú ad Karlovarského kraje
odbor ivotního prost edí a zem lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Zn. 666/ZZ/14 ze dne 7.4.2014
HABARTOV zm na . 1 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství obdr el
dne 19.2.2014 Oznámení o projednání upraveného a posouzeného návrhu Zm ny . 1 Územního
plánu Habartov a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS.)
Platí stanovisko s . j. 3220/ZZ/13 vliv na soustavu Natura 2000 vylou en.
Ø Vylou en vliv na soustavu Natura 2000.

Posuzování vliv na ivotní prost edí (Ing. Skálová)
K upravenému a posouzenému návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov nemáme
ipomínky. K zadání Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí
a zem lství jako dot ený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na ivotní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv
na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích p edpis , vydal stanovisko zn. 2630/ZZ/12 ze dne 22.
8. 2012 s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv na ivotní prost edí po adavky na
vyhodnocení vliv Zm ny . 1 Územního plánu Habartov na ivotní prost edí, ani na
zpracování variantního
ení.
Ø Bez p ipomínek.

Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
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Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková)
Z dokumentace k oznámení o ve ejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny .
1 Územního plánu Habartov nevyplývají ádná dot ení pozemku ur ených k pln ní lesa
(PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995 Sb. o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon . Nadále platí stanovisko vydané Krajským ú adem jako orgánem
státní správy les : .j. 4078/ZZ/13 ze dne 21. 11. 2013 .
Ø Bez p ipomínek.

Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. Nováková)
K upravenému a posouzenému návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov nemá Krajský ú ad
Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, orgán ochrany zem lského
dního fondu (dále jen krajský ú ad ) p ipomínky.
Krajský ú ad vydal dle § 5 zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního
fondu, ve zn ní pozd ích p edpis , stanovisko k návrhu Zm n . 1 a 2 Územního plánu m sta
Habartov pod zn. 4078/ZZ/13 ze dne 21. 11. 2013. Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Habartov
je
en bez nároku na zábor zem lské p dy, a proto nebyl p edm tem posouzení z hlediska
ochrany zem lského p dního fondu.
Ø Bez p ipomínek.

Geologie a hornictví (Ing. Ra ka)
V p ípad , e se stavba nachází v chrán ném lo iskovém území (CHLÚ), m e dle ustanovení
§ 19 odst. 1 zákona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), ve
zn ní pozd ích p edpis rozhodnutí o umíst ní staveb a za ízení, které nesouvisí
s dobýváním, vydat p íslu ný orgán podle zvlá tních p edpis jen na základ závazného
stanoviska orgánu kraje v p enesené p sobnosti, vydaného po projednání s obvodním bá ským
adem, který navrhne podmínky pro umíst ní, pop ípad provedení stavby nebo za ízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona adatel o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo
za ízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, dolo í ádost tímto závazným stanoviskem.
Podrobnosti k ené problematice lo isek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostor
jsou uvedeny na internetových stránkách eské geologické slu by GS) na adrese mapového
serveru http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu Nerostné
suroviny
Surovinový informa ní systém . Informace o poddolovaných územích jsou na
odkazu
lní díla
Vlivy d lní innosti . Na mapovém serveru GS jsou i dal í pr
aktualizovaná data a podklady.
Ø Podrobnosti o následném postupu nejsou
Ø Informace o informacích.

eny v ÚP.

Odpadové hospodá ství (Ing. Zechner)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích
zákon v platném zn ní, uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad
s roz enou p sobností, v tomto p ípad M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.
Ø Stanovisko uplat uje M Ú Sokolov, O P.

Ochrana ovzdu í (Mgr. Harzerová)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
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Vodní hospodá ství (Ing. Moudrá/581)
íslu ným vodoprávním ú adem k vyjád ení je M Ú Sokolov, O P dle ust. § 106 odst. 2
zákona . 254/2001 Sb., zákon o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní
pozd ích p edpis .
Ø Stanovisko uplat uje O P M Ú Sokolov.

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru ivotního prost edí a zem

lství

stský ú ad Sokolov
odbor stavební a územního plánování památková pé e
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j.: 30353/2014/OSÚP/JAST ze dne 9.4.2014
c: oznámení ve ejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Habartov stanovisko
stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e,
íslu ný dle ustanovení § 29 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji
platných p edpis , obdr el dne 20. února 2014 oznámení ve ejného projednání o upraveném
a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov.
K ve ejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Habartov nadále platí vydané stanovisko orgánu státní památkové pé e M stského ú adu
Sokolov pod .j.: 62571/2013/OSÚP/JAST ze dne 2.7.2013 a .j.: 84902/2013/OSÚP/JAST ze
dne 20.9.2013.
Toto stanovisko vydává orgán památkové pé e v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných p edpis .
Jana astná
referent odboru stavební a územního plánování
Ø Bez p ipomínek.

Vyhodnocení stanovisek dot ených orgán k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu
vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 podle § 52 stavebního zákona
stský ú ad Sokolov
odbor dopravy
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zn. 35903/2014/OD/Me ze dne 15.5.2014
Stanovisko
Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona
. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis na základ Va í
ádosti pro pot eby ízení k Územního plánu Habartov
stanovisko k uplatn ným
námitkám k uvedené stavb
sd luje, e nemá p ipomínek a s tímto návrhem a vypo ádáním
souhlasí.
Karel Merxbauer, silni ní hospodá ství
Ø Jedná se o námitky uplatn né ke Zm

. 1 ÚP Habartov

Ø Souhlasné stanovisko.
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pouze písa ská chyba

stský ú ad Sokolov
odbor stavební a územního plánování památková pé e
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
.j.: 40202/2014/OSÚP/JAST ze dne 15.5.2014
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov p i ve ejném projednání
stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e,
íslu ný dle ustanovení § 29 zákona . 20/1978 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji
platných p edpis , obdr el dne 28.4.2014 ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách
a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov
i ve ejném projednání.
K p edlo enému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek, které byly
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov uplatn ny p i ve ejném projednání, není ze
strany dot eného orgánu státní památkové pé e z hlediska zájm státní památkové pé e námitek.
Upozor uje, e je i nadále nutné respektovat stanovisko pod .j. 30353/2014/OSÚP/JAST ze dne
9.4.2014.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové pé e v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných zm n.
Jana

astná, referent odboru stavební a územního plánování

Ø Souhlasné stanovisko
R Státní energetická inspekce
územní inspektorát pro Plze ský a Karlovarský kraj
Rejskova 3, 326 00 Plze 26
Zn.: 285/16/32.103/Sie ze dne 14.5.2014
c:

Stanovisko
Návrh zm ny . 1 Územního plánu Habartov

S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení p ipomínek k návrhu zm ny
. 1 Územního plánu Habartov, R-Státní energetická inspekce jako dot ený orgán p íslu ný
podle § 94 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odv tvích a o zm
n kterých zákon (energetický zákon), ve zn ní pozd ích
edpis , a podle § 13 odst. 3 zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd ích
edpis , souhlasí z hlediska jí sledovaných zájm , chrán ných zákonem . 406/2000 Sb., o
hospoda ení energií, ve zn ní pozd ích p edpis .
Ing. Franti ek Lederbuch, editel územního inspektorátu
Ø Souhlasné stanovisko
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Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov
Zn.: SBS 13242/2014/OBÚ-08 ze dne 13.5.2014
Vyjád ení k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny
. 1 Územního plánu Habartov
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 28.4.2014 va i ádost o
stanovisko na eho ú adu k vý e uvedeným návrh m. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o
ochran a vyu ití nerostného bohatství (horní zákon), uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí,
Ministerstvo pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady stanoviska k územním plán m a
k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn
plánovací dokumentace povinni p i územn plánovací innosti vycházet z podklad o zji ných
a p edpokládaných výhradních lo iskách poskytovaným jim Ministerstvem ivotního prost edí
eské republiky; p itom postupují podle zvlá tních p edpis a jsou povinni navrhovat
ení,
která jsou z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem chrán ných
obecných zájm nejvýhodn í.
Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní bá ský ú ad pro území kraje
Karlovarského k zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov ádné p ipomínky.
Mgr. Ing. Milo Matz, Ph.D., p edseda ú adu
Ø Bez p ipomínek
Ministerstvo pr myslu a obchodu R
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
Zn.: MPO 17037/2014 ze dne 19.5.2014
c: Námitky a p ipomínky k Územnímu plánu Habartov
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplat ujeme podle ustanovení § 53 odst.
1 stavebního zákona k vý e uvedené územn plánovací dokumentaci p ipomínky.
Lokality dot ené námitkami nejsou situované v dobývacím prostoru Habartov. S návrhem
rozhodnutí a s vyhodnocením podaných námitek a p ipomínek souhlasíme.
Ing. Zby ek Sochor, PhD., editel odboru hornictví
Ø Souhlasné stanovisko
Státní pozemkový ú ad
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Zn.: SPU 225825/2014 ze dne 20.5.2014
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 1 ÚP Habartov
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary (dále je pobo ka ), jako
cn a místn p íslu ný správní ú ad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 503/2012 Sb., o
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Státním pozemkovém ú adu a o zm
n kterých souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c)
zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech a o zm
zákona .
229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k p
a jinému zem lskému majetku, ve zn ní
pozd ích p edpis , sd luje následující:
K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny . 1 ÚP Habartov nemáme ádné p ipomínky ani námitky.
Ing. Josef Rau, vedoucí Pobo ky Karlovy Vary
Ø Bez p ipomínek
Krajský ú ad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory
Zn.: 495/RR/14-2 ze dne 27.5.2014
Stanovisko krajského ú adu
nad ízeného správního orgánu územního plánování
k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny .
1 Územního plánu Habartov, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 28.4.2014 ádost
o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Habartov (dále jen ÚP ), uplatn ných p i ve ejném projednání.
ílohou ádosti byl podklad: Vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Habartov , zpracovaný po izovatelem.
stský ú ad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,(dále jen po izovatel ), po izuje
zm nu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, p íslu ný dle ust. § 178
odst. 1 a 2, zákona . 200/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , a dle ust. § 7
odst. 1 písm. g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona,
stanovisko krajského ú adu
nad ízeného správního orgánu územního plánování
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Habartov.
1.Základní údaje:
Upravený a posouzený návrh Zm ny . 1 ÚP Habartov, tj. úpravu (pro ve ejné projednání),
zpracoval projektant Ing. arch. Miroslav Míka, aut. arch., Mariánské Lázn v 02/2014 na základ
výsledk spole ného jednání o návrhu zm ny ÚP. (P vodní návrh ÚP byl zpracován v 08/2013,
spole né jednání o návrhu zm ny ÚP prob hlo dne 24.10.2013).
2.Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek
k upravenému návrhu zm ny ÚP z hlediska koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í
územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008, a s územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje:
Na základ p edlo eného podkladu zdej í ú ad sd luje, e k n mu nemá p ipomínky.
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø Bez p ipomínek
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
.j.: KHSKV 4281/2014/HOK/Nov ze dne 28.5.2014
Habartov, Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Habartov závazné stanovisko k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných p i ve ejném projednání
Na základ
ádosti M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, doru ené dne 28.4.2014, posoudila Krajská hygienická
stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dot ený orgán ve smyslu § 77
zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon ,
ve zn ní pozd ích p edpis , ve spojení s § 4 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , p edlo ený návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Habartov.
Po zhodnocení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis v oblasti ochrany ve ejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice se sídlem v Karlových Varech toto závazné
stanovisko:
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k Návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Habartov se souhlasí.
Od vodn ní:
Dne 28.4.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech doru ena ádost M stského ú adu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov k uplatn ní závazného stanoviska k návrhu rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení p ipomínek k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov.
K rozhodnutím o námitkách . 1 a 2 a dále k vyhodnocení p ipomínky . 1, vypracovaných
po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem nejsou z hlediska ochrany ve ejného zdraví
zásadní výhrady.
Obsahem námitky . 1 je po adavek spoluvlastníka pozemk p. . 344/1, 344/2 a 345 v k.ú.
Habartov, které se nacházejí v blízkosti projednávané zm ny 1B, zapracovat povinnost dodr ení
ve kerých norem
ících ru ení hlukem v denních i no ních hodinách pro obydlenou oblast.
Dále po aduje zamezení výstavby parkovacích ploch v území sousedícím s rodinnými domy,
nap íklad vymezením plochy zelen . S vyhodnocením po izovatele, který navrhuje námitce
áste
nevyhov t, v textové ásti ÚP bude up esn na podmínka u p ípustných staveb plochy
SM 1 tak, e nesmí ru it okolní bydlení nad p ípustnou míru , av ak zákaz výstavby
parkovacích míst nepat í svou podrobností do územního plánu, lze souhlasit.
Obsahem námitky . 2 jsou po adavky vlastník nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti
projednávané zm ny 1C. Po adují zejména zm nu ur ení pozemk p. . 216/1 a 216/3 jako zele
sídelní (ZS), plné vyu ití autobusového nádra í pro stavební objekty a výslovné vylou ení staveb
objekt pro ubytovací ú ely v plo e OK 1. (Námitka byla podána jako hromadná, u osmi z t chto
adatel po izovatel zjistil, e se jedná o majitele nemovitostí, le ících v blízkosti projednávané
zm ny 1C, proto ji vyhodnotil jako námitku. U zbylých dvou adatel ji ponechal jako
ipomínku viz p ipomínka . 1).
S vyhodnocení po izovatele lze souhlasit, kdy akceptoval pro plochu OK 1 vylou ení vyu ití
pro restaura ní za ízení, herny, zábavná a podobná za ízení, a umo nil vyu ití plochy pro
zastávku ve ejné hromadné dopravy a parkování vozidel ve ejné hromadné dopravy, do lo
k dal ímu navý ení ploch sídelní zelen na východní a ji ní stran lokality a v p ípustném vyu ití
plochy OK 1 nejsou v sou asném návrhu ubytovací za ízení ani ve ejné ubytovny vyjmenovány
(povoluje se pouze jeden byt správce objektu).
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Za tohoto stavu v ci bylo proto ádosti vyhov no a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.
Ing. Edita Novotná, vedoucí odd lení hygieny obecné a komunální
Ø Souhlasné stanovisko
stský ú ad Sokolov
odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zn. 36352/2014/OZP/JIRY ze dne 29.5.2014
SOUHRNNÉ VYJÁD ENÍ
Návrh rozhodnutí a o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Habartov p i ve ejném projednání
Dne 29.4.2014 obdr el m stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí ádost o vyjád ení k vý
uvedenému návrhu. K projednání návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov p i ve ejném projednání vydává
odbor ivotního prost edí M stského ú adu Sokolov následující vyjád ení:
Nakládání s odpady: (Bc. Kate ina Brandlová)
Bez p ipomínek
Ø Bez p ipomínek
Ochrana p írody a krajiny: (Bc. Linda Tomeszová)
Jako orgán ochrany p írody a krajiny p íslu ný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákona) k uplat ování
stanovisek k územním plán m z hlediska p enesené p sobnosti obce s roz enou p sobností,
obecního a pov eného obecního ú adu s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
ipomínek uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov souhlasíme.
Ø Souhlasné stanovisko
Ochrana zem

lského p dního fondu: (Ing. Eva Brichtová)

íslu ným orgánem ochrany zem lského p dního fondu (ZPF) k uplatn ní stanoviska dle § 5
odst. 2 zákona . 334/1992 Sb., o ochran ZPF je Krajský ú ad Karlovarského kraje.
Ø Stanovisko uplat uje KÚKK
Státní správa les : (Ing. Eva T ísková)
Jako orgán státní správy les p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích
a o dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis k uplat ování stanovisek
k územním plán m z hlediska p enesené p sobnosti obecního ú adu obce s roz enou
sobností s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením p ipomínek uplatn ných
k návrhu Zm ny . 1 ÚP Habartov souhlasíme.
Ø Souhlasné stanovisko
Vodní hospodá ství: (Bc. So a Kinderová)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek
Ing. Jitka krabalová, vedoucí odboru ivotního prost edí
Strana 19 (celkem 26)

6.

Vyhodnocení spln ní zadání

·
·
·
·

·
·

7.

Zastupitelstvem m sta Habartov schválené zadání pro tuto zm nu územního plánu bylo spln no.
Návrh
ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených pokyn schváleného
zadání.
Zm nou ené území se nachází v rámci zastavitelné plochy. Zm na dopl uje a rozvíjí celkovou
urbanistickou koncepci stanovenou ve schváleném územním plánu.
íslu nými dot enými orgány byl vylou en významný vliv na evropsky významné lokality a
pta í oblasti, dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv zm ny na ivotní
prost edí, ani na zpracování variantního ení.
V souladu se zadáním tedy nebyl zpracováván koncept a bylo p istoupeno p ímo ke zpracování
návrhu ení zm ny . 1 Územního plánu Habartov.
Byla provedena úprava lokality C dopln ním zelen sídelní dle po adavku ze zadání.

Komplexní zd vodn ní p ijatého

ení

Zm nou . 1 je navr ena :
A) Na parcelách p. . 867/1 k.ú. Habartov zm na z ploch zelen sídelní (ZS) a 867/2 k.ú.
Habartov z plochy smí ené obytné m stského typu (SM) na plochu smí enou obytnou
stského typu specifického (SM 1). D vodem je umo ní dostavby sou asného, regulativy
esahujícího objektu. Pro vymezení funkce a prostorových regulativ bylo nov dopln no
definování funk ní plochy smí ené obytné m stského typu specifického (SM 1)
B) Na parcelách p. . 423 a 424, k.ú. Habartov zm na z plochy smí ené obytné m stského typu
(SM) na plochu smí enou obytnou m stského typu specifického (SM 1), D vodem je rovn
umo ní dostavby sou asného, regulativy p esahujícího objektu. Pro vymezení funkce a
prostorových regulativ bylo nov dopln no definování funk ní plochy smí ené obytné
stského typu specifického (SM 1)
C) Na parcelách p. . 216/1, 216/2, 216/3 a 216/7, k.ú. Habartov zm na z ploch dopravní
infrastruktury (DI), technické infrastruktury (TI), zelen sídelní (ZS) a bydlení individuálního
(BI) na plochy ob anského vybavení komer ního specifického (OK 1) a zelen sídelní
(ZS).
Urbanistická koncepce navr ená zm nou vhodn
í obchodní vybavenost v návaznosti na
ji vymezené plochy bydlení a dopravy. Tímto ením v území vzniká nová solitérní plocha
a návaznost na sousední území umo ní p irozený rozvoj. Dlouhodobé omezení, které tuto
lokalitu neumo ovalo vyu ít pro výstavbu, bylo nevyu ívané dopravní
ení a majetková
struktura. Zelený pás vyu ívá stávající vzrostou zele a terénní konfiguraci k odd lení
komer ních ploch od ploch stávajícího bydlení.

8. Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
·

Navr enou zm nou nedochází ke zm
koncepce platného územního plánu. V území
eném
zm nou se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území NATURA 2000.
ené
zm ny jsou malého rozsahu a jsou v sou asn zastav ném území m sta. P edm tná zm na pouze
umo ní p irozený vývoj v ené ásti m sta.

·

S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv
zm ny na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování
variantního ení. Navr ená zm na není v rozporu s principem udr itelného rozvoje území.

·

Zm na . 1 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality, v
souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne
ujících látek, jak
jsou stanovené v platném územním plánu.
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9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
fond a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

ení na zem

lský p dní

dopad zm ny . 1 na zem lský p dní fond dle p ílohy 3 vyhlá ky .13/1994 Sb.
echny pozemky dot ené zm nou ÚP nespadají pod ochranu ZPF nejsou zem lské.
Dot ené pozemky PUPFL:
Lesní pozemky nejsou zm nou . 1 dot eny.
Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.
Objekty zem lské prvovýroby:
Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem

lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V eném území nejsou stanoveny dobývací prostory, nebo chrán ná lo isková území.
Ve výkresové ásti zm ny ÚP Habartov jsou ponechány hranice zastav ného území beze zm n.

10. Rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Habartov,
etn jejich od vodn ní
Návrh rozhodnutí o námitkách vypracovaný po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem
v souladu s § 53 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve zn ní pozd ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
Úplné zn ní námitek je k nahlédnutí v dokladové ásti Zm ny . 1 ÚP Habartov.
V zákonné lh

byly podány námitky:

Námitka . 1:
Ozna ení subjektu, který námitku podal:
Milan Kalousek, nar. 16.4.1962, bytem Lítenská 407, 357 09 Habartov
Obsah námitky, v etn jejího od vodn ní:
Po adavek spoluvlastníka pozemk p. . 344/1, 344/2 a 345 v k.ú. Habartov, které se nacházejí v blízkosti
projednávané zm ny 1B. adatel po aduje zapracovat povinnost dodr ení ve kerých norem
ících
ru ení hlukem v denních i no ních hodinách pro obydlenou oblast. Ji stávající provozovna ru í svým
hlukem okolní obydlenou oblast a obyvatelé se obávají zvý ení hluku p i roz ení provozovny. Dále
adatel po aduje zamezení výstavby parkovacích ploch v území sousedícím s rodinnými domy, nap íklad
vymezením plochy zelen .
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se áste
vyhovuje. V textové ásti ÚP Habartov bude up esn na podmínka
u p ípustných staveb plochy SM 1, e nesmí ru it okolní bydlení nad p ípustnou míru .
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Územní plán dle stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti, nále ející svým obsahem regula nímu
plánu nebo územním rozhodnutím a zárove je závazný mj. pro rozhodování v území, zejména pro
vydávání územních rozhodnutí.
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V textové ásti Zm ny . 1 ÚP Habartov je v regulativech plochy SM 1 pro p ípustné stavby stanovena
podmínka, e nesmí ru it bydlení nad p ípustnou míru a na základ námitky bude je up esn no, e
ípustné stavby nesmí ru it okolní bydlení nad p ípustnou míru . Tato podmínka bude uvedena i
v Územním plánu Habartov, zahrnujícím právní stav po vydání Zm ny . 1. Podmínka stanovená ve
výrokové ásti územního plánu je dosta ující, aby p i následném územním ízení byly spln ny po adavky
na zamezení ne ádoucích vliv na okolní plochy.
it problém výstavby parkovacích ploch v území
sousedícím s bydlením vymezením ásti lokality, která je ji v sou asné dob stabilizovaná, do ochranné
zelen , je nevhodné z d vodu p ímého zásahu do soukromého vlastnictví a mo ného sní ení hodnoty
daného pozemku. Zákaz výstavby parkovacích míst uvnit plochy s rozdílným zp sobem vyu ití, nebo
jejich lokace na p esn ur ená místa nepat í svou podrobností do územního plánu, ale do regula ního
plánu.

Námitka . 2:
Ozna ení subjektu, který námitku podal:
Franti ek erný, nar. 25.10.1949, V ra erná, nar. 10.7.1952, oba bytem Slovanská 535, Habartov
Stanislav erný, nar. 20.3.1979, Jitka erná, nar. 11.1.1979, oba bytem Odboje 942, Habartov
Hana D urná, nar. 9.6.1990, bytem Komenského 566, Habartov
Antonín Vaza , nar. 24.8.1964, bytem Odboje 493, Habartov
Milan Formánek, nar. 10.4.1968, árka Formánková, nar. 28.2.1969, oba bytem Odboje 515, Habartov
Obsah námitky, v etn jejího od vodn ní:
Po adavky vlastník nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti projednávané zm ny 1C. adatelé
po adují, aby bylo v souladu se zadáním zm no ur ení pozemk p. . 216/1 a 216/3 jako zele sídelní
(ZS). Dále po adují, aby regulativ zbývající plochy autobusového nádra í, tedy plochy OK1, ji
nep edepisoval nebo podstatn sní il na sou asnou úrove p edepsaný pom r mezi zelení a ostatními
druhy vyu ití a umo nil tak plné vyu ití plochy autobusového nádra í pro stavební objekty. Dále
po adují, aby regulativ výslovn vylou il v plo e OK1 stavbu objekt pro ubytovací ú ely.
Své po adavky zd vod ují:
·

nevratným zhor ením ivotního prost edí obyvatel p ilehlých rodinných dom ,

·

není, z d vodu existence mnohem vhodn

·

pozemky 216/1 a 216/3 jsou bez zna ných stavebních úprav prakticky pro obsluhu nep ístupné a
v p ípad r zných vlastník pozemk navrhované rozd lení ploch zakládá mo nost soudních
spor ,

·

nelze o ekávat ádný významný p ínos pro zam stnanost a rozpo et obce Habartov ani ádné
ekonomické p ínosy pro p ípadného nového majitele t chto pozemk .

ích pozemk v katastru obce Habartov nutné,

Realizace t chto po adavk dle adatel odstraní zatí ení p ípadných r zných majitel pozemk p i
nutné domluv na dodr ení podmínky regulativu na 70 % vyu ití celkové plochy pro stavební ú ely nebo
dokonce vynucenému zakoupení pozemk p. . 216/1 a 216/3, p esto e je pro ú ely výstavby krajn
nevhodný a prakticky stavebn nevyu itelný. M sto Habartov p ípadn jist nalezne vhodn í vyu ití
pozemk p. . 216/1 a 216/3 tak, aby nejen nezhor ilo, ale naopak dále zlep ilo ivotní prost edí v obci.
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Námitka byla podána jako hromadná p ipomínka dvanácti ob an m sta Habartov. P ipomínka
neobsahovala data narození adatel a nespl ovala tedy povinné nále itosti dle zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, proto po izovatel vyzval adatele, aby tyto chyb jící údaje doplnili. Po izovateli byl poté
doru en dopln ný seznam, kde ji figurovalo pouze 10 adatel . U osmi z t chto adatel po izovatel
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zjistil, e se jedná o majitele nemovitostí, le ících v blízkosti projednávané zm ny 1C, proto ji vyhodnotil
jako námitku. U zbylých dvou adatel ji ponechal jako p ipomínku.
ina ze adatel podávala hromadnou p ipomínku ji k návrhu Zadání zm ny . 1 ÚP Habartov.
Ve své p ipomínce po adovali zpracování konceptu a variant zm ny ÚP Habartov, s ohledem na výskyt
ohro eného druhu ivo icha (otakárek fenyklový), uvedení do souladu body c) a e) Zadání a v uva ované
plo e OK1 vylou it vyu ití pozemku pro pohostinská a dal í obdobná za ízení zhor ující ivotní prost edí
ilehlých rodinných dom a umo ní provozování zastávky autobusových spoj v této plo e.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem posoudil tuto p ipomínku a rozhodl, e koncept a
varianty nebudou zpracovávány, proto e dle vyjád ení M Ú Sokolov, odboru ivotního prost edí jako
dot eného orgánu ochrany p írody a krajiny nelze daný pozemek pova ovat za trvalé stanovi tohoto
ivo icha a Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, zaslal stanovisko,
ve kterém neuplatnil po adavky na vyhodnocení vliv Zm ny . 1 na ivotní prost edí, ani na zpracování
variantního ení. Dal í dv p ipomínky po izovatel akceptoval. V zadání byly dány do souladu body c)
a e), a v bod c) bylo pro plochu OK1 vylou eno vyu ití pro restaura ní za ízení, herny, zábavná a
podobná za ízení, a umo ní vyu ití plochy pro zastávku ve ejné hromadné dopravy a parkování vozidel
ve ejné hromadné dopravy.
V zá í 2013 podali n kte í ze adatel hromadnou p ipomínku podle § 50 odst. 3 stavebního zákona.
V této p ipomínce po adovali, aby v souladu s bodem c) Zadání byly pozemky p. . 216/1 a 216/3
vymezeny jako zele sídelní. Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem p ipomínku vyhodnotil a
konstatoval, e návrh je v souladu se zadáním a e do lo pouze k chybnému zakreslení hranice
ené
lokality. P esto v ak po dohod se zhotovitelem do lo k dal ímu navý ení ploch sídelní zelen a to na
východní a ji ní stran lokality.
adatelé navrhují zvý ení maximálního procenta zastav ní v plo e OK1 na 100% a zárove vymezení
pozemk p. . 216/1 a 216/3 do plochy sídelní zelen . V p ípad zapracování tohoto po adavku by bylo
mo no zastav t o cca 20% plochy mén , ne v p ípad sou asného návrhu, který byl zpracován podle
schváleného zadání ( ást pozemk v OK1, zastav nost 70%, ást plochy vymezená jako sídelní zele ).
Zm na . 1 ÚP Habartov byla vyvolána mj. konkrétním po adavkem p ípadného investora v této lokalit
a úprava této lokality dle námitky by mohla vést a ke zma ení zám ru investora. Sami adatelé zmi ují,
e pozemek p. . 216/1 je pro ú ely výstavby krajn nevhodný a prakticky stavebn nepou itelný.
Z tohoto vyplývá, e pro investora tedy bude výhodn í zastav t plochu bývalého autobusového nádra í
a p evá nou ást pozemku p. . 216/1 ponechat v zeleni. Po izovatel ke spole nému jednání (tedy je
ed navý ením ploch sídelní zelen ) obdr el stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech, jako dot eného orgánu hájícího ve ejné zájmy na úseku ochrany ve ejného
zdraví. Podle tohoto stanoviska dot ený orgán s návrhem Zm ny . 1 ÚP Habartov souhlasí s tím, e
vyhovuje po adavk m p edpis v oblasti ochrany ve ejného zdraví.
Dále adatelé po adují výslovný zákaz staveb objekt pro ubytovací ú ely. Projektant ji na základ
ipomínky podané ob any m sta Habartov k návrhu Zadání vylou il vyu ití lokality pro restaura ní
za ízení, herny, zábavná a podobná za ízení. Regulativy plochy OK1 v sou asném návrhu povolují
v p ípustných stavbách pouze jeden byt správce objektu. V p ípustném vyu ití nejsou ubytovací za ízení
ani ve ejné ubytovny vyjmenovány, a jiné ne vyjmenované ú ely jsou nep ípustné. Územní plán je
závazný mj. pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí a je tedy z ejmé, e
ubytovny v této plo e nemohou být povoleny.

11. Vyhodnocení p ipomínek
ipomínka . 1
My, ní e podepsaní ob ané m sta Habartov uplat ujeme k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Habartov (dále jen Návrh) zve ejn ného na ú ední desce obce 4.9.2013 následující v cn shodnou
ipomínku:
Po adujeme, aby byl v souladu se Zadáním zm ny . 1 Územního plánu Habartov (dále jen
Zadání) bodu c) po adavky na rozvoj území obce, zm no ur ení pozemk 216/1 a 216/3 jako ZS
zele sídli tní.
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Zd vodn ní:
V Zadání se v t etím odstavci bodu c) Po adavky na rozvoj území obce uvádí: parcely p. .
216/1, 216/2, 216/3 a 216/7, k.ú. Habartov zm ny ploch dopravní infrastruktury (DI), technické
infrastruktury (TI), zelen sídli tní (ZS) a bydlení individuální (BI), áste
plochy ob anského
vybavení komer ního specifického (OK1) a áste
na plochy sídelní zelen (ZS).
Toto zadání projektant v Návrhu nerespektoval a ve keré vý e uvedené pozemky ozna il jako
plochy ob anského vybavení
komer ního specifického (OK1), co je v rozporu s tu
vyzna eným textem Zadání.
Ní e podepsaní ob ané nadále trvají na tom, e vyu ití pozemk p. . 216/1 a 216/3 pro
komer ní ú ely:
nevratn zhor í ivotní prost edí obyvatel p ilehlých rodinných dom a chrán ných
ivo ich , které zde by p echodn pobývají viz p ede lé p ipomínky,
-

sní í hodnotu p ilehlých nemovitostí,

-

není z d vodu existence mnohem vhodn

ích pozemk v katastru obce Habartov nutná

není v sou asném stavu pro komer ní vyu ití p ipravená, nebo atraktivitu plochy pod
autobusovým nádra ím lze zvý it jen za cenu velmi vysokých náklad obce (p ípojky, úprava
terénu, vykácení d evin, ochrana proti sesuvu, ochrana vodovodních a jiných sítí aj.),
-

nelze o ekávat významný p ínos pro zam stnanost a rozpo et obce Habartov.

Podepsáni:
Ing. Franti ek erný, V ra erná, Luká Vaza , Jitka erná, Stanislav erný, Antonín Vaza ,
Lenka Vaza ová, Stanislav Golda, Tomá Gössl, Jaroslav P indi , tefan Valachovi , tefan Go o,
Jaroslav Závadský, Aranka Závadská
Ø
ipomínka ohledn souladu se zadáním ást plochy byla ji v návrhu vymezena jako
sídelní zele (ZS), chyba byla ve patn zakreslené hranici
eného území hranice
eného
území bude opravena.
Ø
Po dohod s ur eným zastupitelem a projektantem bude vymezena dal í plocha ZS, a to
sm rem k plo e SM, která je v p ímém kontaktu s navr enou plochou OK1 a sm rem k plo e BI
severn od plochy OK1.
Ø
Ze stanovisek orgánu ochrany p írody a orgánu ochrany ivotního prost edí nevyplývá
nebezpe í zhor ení ivotního prost edí ani pro obyvatele, ani pro chrán né ivo ichy, oba dot ené
orgány nemají p ipomínky k návrhu zm ny . 1 ÚP Habartov.
Ø
K posouzení zm ny hodnoty p ilehlých nemovitostí není po izovatel ani ur ený
zastupitel kompetentní.
Ø
Zm na . 1 je po izována na ádost vlastníka p edm tných pozemk , nelze tedy
hodnotit vhodnost jiných pozemk v katastru m sta Habartov.
Ø
sto Habartov neponese náklady za p ípadné úpravy p edm tných pozemk , tyto
náklady bude hradit stavebník.
Ø
Po izovatel ani ur ený zastupitel nem e posoudit p ípadný p ínos pro zam stnanost
nebo rozpo et obce.

Návrh vyhodnocení p ipomínek vypracovaný po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem
v souladu s § 53 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve zn ní pozd ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
V zákonné lh

byla podána jedna p ipomínka.

Úplné zn ní této p ipomínky je k nahlédnutí v dokladové ásti Zm ny . 1 ÚP Habartov.
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ipomínka . 1:
Ozna ení subjektu, který p ipomínku podal:
Luká Vaza , nar. 23.9.1986, bytem Komenského 566, Habartov
Lenka Vaza ová, nar. 3.2.1967, bytem Odboje 493, Habartov
Obsah p ipomínky, v etn jejího od vodn ní:
Po adavky vlastník nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti projednávané zm ny 1C. adatelé
po adují, aby bylo v souladu se zadáním zm no ur ení pozemk p. . 216/1 a 216/3 jako zele sídelní
(ZS). Dále po adují, aby regulativ zbývající plochy autobusového nádra í, tedy plochy OK1, ji
nep edepisoval nebo podstatn sní il na sou asnou úrove p edepsaný pom r mezi zelení a ostatními
druhy vyu ití a umo nil tak plné vyu ití plochy autobusového nádra í pro stavební objekty. Dále
po adují, aby regulativ výslovn vylou il v plo e OK1 stavbu objekt pro ubytovací ú ely.
Své po adavky zd vod ují:
·

nevratným zhor ením ivotního prost edí obyvatel p ilehlých rodinných dom ,

·

není, z d vodu existence mnohem vhodn

·

pozemky 216/1 a 216/3 jsou bez zna ných stavebních úprav prakticky pro obsluhu nep ístupné a
v p ípad r zných vlastník pozemk navrhované rozd lení ploch zakládá mo nost soudních
spor ,

·

nelze o ekávat ádný významný p ínos pro zam stnanost a rozpo et obce Habartov ani ádné
ekonomické p ínosy pro p ípadného nového majitele t chto pozemk .

ích pozemk v katastru obce Habartov nutné,

Realizace t chto po adavk dle adatel odstraní zatí ení p ípadných r zných majitel pozemk p i
nutné domluv na dodr ení podmínky regulativu na 70 % vyu ití celkové plochy pro stavební ú ely nebo
dokonce vynucenému zakoupení pozemk p. . 216/1 a 216/3, p esto e je pro ú ely výstavby krajn
nevhodný a prakticky stavebn nevyu itelný. M sto Habartov p ípadn jist nalezne vhodn í vyu ití
pozemk p. . 216/1 a 216/3 tak, aby nejen nezhor ilo, ale naopak dále zlep ilo ivotní prost edí v obci.
Vyhodnocení p ipomínky:
ipomínka se zamítá.
Od vodn ní vyhodnocení p ipomínky:
ipomínka byla podána jako hromadná p ipomínka dvanácti ob an m sta Habartov. P ipomínka
neobsahovala data narození adatel a nespl ovala tedy povinné nále itosti dle zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, proto po izovatel vyzval adatele, aby tyto chyb jící údaje doplnili. Po izovateli byl poté
doru en dopln ný seznam, kde ji figurovalo pouze 10 adatel . U osmi z t chto adatel po izovatel
zjistil, e se jedná o majitele nemovitostí, le ících v blízkosti projednávané zm ny 1C, proto ji vyhodnotil
jako námitku a rozhodl o ní jako o námitce. U zbylých dvou adatel ji ponechal jako p ipomínku.
ina ze adatel podávala hromadnou p ipomínku ji k návrhu Zadání zm ny . 1 ÚP Habartov.
Ve své p ipomínce po adovali zpracování konceptu a variant zm ny ÚP Habartov, s ohledem na výskyt
ohro eného druhu ivo icha (otakárek fenyklový), uvedení do souladu body c) a e) Zadání a v uva ované
plo e OK1 vylou it vyu ití pozemku pro pohostinská a dal í obdobná za ízení zhor ující ivotní prost edí
ilehlých rodinných dom a umo ní provozování zastávky autobusových spoj v této plo e.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem posoudil tuto p ipomínku a rozhodl, e koncept a
varianty nebudou zpracovávány, proto e dle vyjád ení M Ú Sokolov, odboru ivotního prost edí jako
dot eného orgánu ochrany p írody a krajiny nelze daný pozemek pova ovat za trvalé stanovi tohoto
ivo icha a Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, zaslal stanovisko,
ve kterém neuplatnil po adavky na vyhodnocení vliv Zm ny . 1 na ivotní prost edí, ani na zpracování
variantního ení. Dal í dv p ipomínky po izovatel akceptoval. V zadání byly dány do souladu body c)
a e), a v bod c) bylo pro plochu OK1 vylou eno vyu ití pro restaura ní za ízení, herny, zábavná a
podobná za ízení, a umo ní vyu ití plochy pro zastávku ve ejné hromadné dopravy a parkování vozidel
ve ejné hromadné dopravy.
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V zá í 2013 podali n kte í ze adatel hromadnou p ipomínku podle § 50 odst. 3 stavebního zákona.
V této p ipomínce po adovali, aby v souladu s bodem c) Zadání byly pozemky p. . 216/1 a 216/3
vymezeny jako zele sídelní. Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem p ipomínku vyhodnotil a
konstatoval, e návrh je v souladu se zadáním a e do lo pouze k chybnému zakreslení hranice
ené
lokality. P esto v ak po dohod se zhotovitelem do lo k dal ímu navý ení ploch sídelní zelen a to na
východní a ji ní stran lokality.
adatelé navrhují zvý ení maximálního procenta zastav ní v plo e OK1 na 100% a zárove vymezení
pozemk p. . 216/1 a 216/3 do plochy sídelní zelen . V p ípad zapracování tohoto po adavku by bylo
mo no zastav t o cca 20% plochy mén , ne v p ípad sou asného návrhu, který byl zpracován podle
schváleného zadání ( ást pozemk v OK1, zastav nost 70%, ást plochy vymezená jako sídelní zele ).
Zm na . 1 ÚP Habartov byla vyvolána mj. konkrétním po adavkem p ípadného investora v této lokalit
a úprava této lokality dle p ipomínky by mohla vést a ke zma ení zám ru investora. Sami adatelé
zmi ují, e pozemek p. . 216/1 je pro ú ely výstavby krajn nevhodný a prakticky stavebn nepou itelný.
Z tohoto vyplývá, e pro investora tedy bude výhodn í zastav t plochu bývalého autobusového nádra í
a p evá nou ást pozemku p. . 216/1 ponechat v zeleni. Po izovatel ke spole nému jednání (tedy je
ed navý ením ploch sídelní zelen ) obdr el stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech, jako dot eného orgánu hájícího ve ejné zájmy na úseku ochrany ve ejného
zdraví. Podle tohoto stanoviska dot ený orgán s návrhem Zm ny . 1 ÚP Habartov souhlasí s tím, e
vyhovuje po adavk m p edpis v oblasti ochrany ve ejného zdraví.
Dále adatelé po adují výslovný zákaz staveb objekt pro ubytovací ú ely. Projektant ji na základ
ipomínky podané ob any m sta Habartov k návrhu Zadání vylou il vyu ití lokality pro restaura ní
za ízení, herny, zábavná a podobná za ízení. Regulativy plochy OK1 v sou asném návrhu povolují
v p ípustných stavbách pouze jeden byt správce objektu. V p ípustném vyu ití nejsou ubytovací za ízení
ani ve ejné ubytovny vyjmenovány, a jiné ne vyjmenované ú ely jsou nep ípustné. Územní plán je
závazný mj. pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí a je tedy z ejmé, e
ubytovny v této plo e nemohou být povoleny.

B.

Grafická ást
Grafickou
dot eny.

ást od vodn ní není nutno dokladovat, nebo

výkresy této ásti nejsou zm nami

Pou ení:
Proti zm
. 1 Územního plánu Habartov, vydané formou opat ení obecné povahy, nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní).

Toto opat ení nabylo ú innosti dne

..

..

Ing. Milan Kr ín
místostarosta m sta

..

Ivo Zemek
Starosta m sta
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