ÚZEMNÍ PLÁN KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Druhý svazek:
III. Textová část Odůvodnění územního plánu
IV. Grafická část Odůvodnění územního plánu – seznam
V. Poučení

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Orgán, který ÚPD vydal:

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří

Datum nabytí účinnosti:

24. 10. 2014

Pořizovatel:

Městský úřad Kynšperk nad Ohří

Jméno a příjmení:

Petr Šandera
Fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky
podle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění

Funkce oprávněné osoby
pořizovatele:
Otisk úředního razítka:

Podpis:

Říjen 2014

ÚZEMNÍ PLÁN KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Druhý svazek
ZPRACOVATELÉ:
Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8, Chaberská 3
Projektant:
Ing. arch. Daniela Binderová
Na dílčích tematických kapitolách se jako řešitelé podíleli:
Doprava:
Ing. arch. Daniela Binderová,
Ing. Jiří Tomášek
Vodní hospodářství:
Ing. Jiří Ron
Energetika a spoje:
Ing. Jan Bayerle
Grafické zpracování v digitální podobě:
Štěpán Klumpar
OBSAH:
III. Textová část Odůvodnění územního plánu .................................................................................. 6
Úvodní část............................................................................................................................................. 6
1. Základní údaje o zakázce ........................................................................................................... 6
1.1. Identifikační údaje města..................................................................................................... 6
1.2. Smluvní zajištění zakázky ................................................................................................... 6
1.3. Průběh zpracování ............................................................................................................... 6
1.4. Právní předpisy v oblasti územního plánování.................................................................... 6
2. Způsob provedení ....................................................................................................................... 7
2.1. Podklady řešení ................................................................................................................... 7
2.1.1. Základní podklady ..................................................................................................... 7
2.1.2. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady............................... 7
2.1.3. Oborové podklady...................................................................................................... 7
2.2. Digitální zpracování územního plánu.................................................................................. 9
A. Náležitosti dle správního řádu a výsledek přezkoumání souladu územního plánu.................. 10
1. Náležitosti dle správního řádu ................................................................................................. 10
1.1. Postup při pořízení ÚP ...................................................................................................... 10
1.2. Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí........ 11
1.3. Uplatněné připomínky....................................................................................................... 13
2. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu................................................................... 14
2.1. Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem ................................................................................................................. 14
2.1.1. Politika územního rozvoje ČR................................................................................. 14
2.1.2. Územně plánovací dokumentace kraje .................................................................... 14
2.2. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území ......................................................................................................... 14
2.2.1. Cíle územního plánování ......................................................................................... 14
2.2.2. Úkoly územního plánování...................................................................................... 14
2.3. Přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ....... 14
2.4. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů ...................................................... 14
B. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území............................................................ 14
C. Stanovisko krajského úřadu.......................................................................................................... 14
D. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno ......................................................... 14
E. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků
řešení .............................................................................................................................................. 14
1. Vymezení zastavěného území................................................................................................... 14
2. Základní koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj hodnot území.......................... 14
2.1. Koncepce rozvoje území ................................................................................................... 14
Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – Obsah

2

2.2. Ochrana kulturních hodnot území ..................................................................................... 14
2.2.1. Ochrana nemovitých kulturních památek ................................................................ 14
2.2.2. Území s archeologickými nálezy ............................................................................. 14
2.2.3. Ochrana dalších architektonických, archeologických a kulturních hodnot ............. 14
2.3. Ochrana hodnot přírody a krajiny ..................................................................................... 14
2.3.1. Významné krajinné prvky........................................................................................ 14
2.3.2. Chráněná krajinná oblast ......................................................................................... 14
2.3.3. Natura 2000 ............................................................................................................. 14
2.3.4. Nadregionální a regionální prvky ÚSES.................................................................. 14
2.3.5. Ochrana půdního fondu ........................................................................................... 14
2.4. Ostatní limity využití území .............................................................................................. 14
2.4.1. Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.............................................. 14
2.4.2. Ochrana vod a vodních zdrojů ................................................................................. 14
2.4.3. Ochrana ložisek nerostných surovin ........................................................................ 14
2.4.4. Sesuvy...................................................................................................................... 14
2.4.5. Poddolovaná území, hlavní důlní díla a haldy ......................................................... 14
2.4.6. Radonové riziko....................................................................................................... 14
2.4.7. Hygienická ochranná pásma .................................................................................... 14
2.4.8. Ochrana zvláštních zájmů v území .......................................................................... 14
2.5. Plochy dle způsobu využití a dle významu ....................................................................... 14
2.5.1. Plochy s rozdílným způsobem využití ..................................................................... 14
2.5.2. Plochy dle významu................................................................................................. 14
3. Urbanistická koncepce ............................................................................................................. 14
4. Koncepce veřejné infrastruktury ............................................................................................ 14
4.1. Dopravní infrastruktura ..................................................................................................... 14
4.1.1. Širší dopravní vztahy ............................................................................................... 14
4.1.2. Silniční síť................................................................................................................ 14
4.1.3. Hluk z dopravy......................................................................................................... 14
4.1.4. Komunikační síť ...................................................................................................... 14
4.1.5. Autobusová doprava ................................................................................................ 14
4.1.6. Železniční doprava................................................................................................... 14
4.1.7. Letecká doprava....................................................................................................... 14
4.1.8. Doprava v klidu ....................................................................................................... 14
4.1.9. Cyklistická a cykloturistická doprava...................................................................... 14
4.1.10. Pěší doprava a doprava v krajině ........................................................................... 14
4.2. Technická infrastruktura.................................................................................................... 14
4.2.1. Vodní toky, nádrže, hydrologické poměry, vodní zdroje ........................................ 14
4.2.2. Zásobování pitnou vodou......................................................................................... 14
4.2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod......................................................................... 14
4.2.4. Zásobování teplem................................................................................................... 14
4.2.5. Zásobování plynem.................................................................................................. 14
4.2.6. Zásobování elektrickou energií................................................................................ 14
4.2.7. Elektronické komunikace ........................................................................................ 14
4.2.8. Nakládání s odpady.................................................................................................. 14
4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury ...................................................... 14
4.4. Veřejná prostranství .......................................................................................................... 14
5. Koncepce uspořádání krajiny.................................................................................................. 14
5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny.............................................................................. 14
5.2. Plochy s navrženou změnou využití v krajině................................................................... 14
5.3. Územní systém ekologické stability.................................................................................. 14
5.3.1. Nadregionální a regionální prvky ÚSES.................................................................. 14
5.3.2. Návrh lokálních prvků ÚSES .................................................................................. 14
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ................................................. 14
7. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanace, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit............................................................................. 14
8. Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
.................................................................................................................................................. 14
Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – Obsah

3

9. Stanovení kompenzačních opatření......................................................................................... 14
10. Plochy a koridory územních rezerv....................................................................................... 14
11. Tabulky návrhových ploch .................................................................................................... 14
11.1. Plochy zastavitelné a plochy přestavby........................................................................... 14
11.1.1. Plochy bydlení ....................................................................................................... 14
11.1.2. Plochy rekreace...................................................................................................... 14
11.1.3. Plochy občanského vybavení................................................................................. 14
11.1.4. Plochy veřejných prostranství................................................................................ 14
11.1.5. Plochy smíšené obytné........................................................................................... 14
11.1.6. Plochy dopravní infrastruktury .............................................................................. 14
11.1.7. Plochy technické infrastruktury ............................................................................. 14
11.1.8. Plochy výroby a skladování................................................................................... 14
11.1.9. Plochy smíšené výrobní ......................................................................................... 14
11.2. Plochy v krajině s navrženou změnou využití................................................................. 14
11.2.1. Plochy přírodní ...................................................................................................... 14
11.2.2. Plochy vodní a vodohospodářské........................................................................... 14
11.2.3. Plochy zemědělské................................................................................................. 14
11.2.4. Plochy smíšené nezastavěného území ................................................................... 14
F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch...................................................................................................................... 14
1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území................................................................. 14
2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ........................................................... 14
2.1. Vstupní údaje..................................................................................................................... 14
2.2. Vyhodnocení potřeb ploch bydlení ................................................................................... 14
2.3. Limitující kapacity veřejné infrastruktury......................................................................... 14
G. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .......................... 14
H. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s dalšími pokyny 14
1. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání ................................................................................ 14
2. Vyhodnocení souladu s Pokyny k úpravě návrhu územního plánu ..................................... 14
I. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ... 14
J. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa .......................................................................................... 14
1. Zemědělský půdní fond ............................................................................................................ 14
1.1. Metodika vyhodnocení záborů ZPF .................................................................................. 14
1.1.1. Mapa BPEJ .............................................................................................................. 14
1.1.2. Hranice zastavěného území dle zákona č. 231/99 Sb. ............................................. 14
1.2. Vyhodnocení záboru ZPF.................................................................................................. 14
1.2.1. Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur)............................... 14
1.2.2. Investice do půdy ..................................................................................................... 14
1.2.3. Areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby .................................................... 14
1.2.4. Opatření k zajištění ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy ................... 14
1.2.5. Plochy na ZPF bez navrhovaného záboru ZPF – ostatní změny v krajině............... 14
1.2.6. Odůvodnění, proč je zvolené řešení v porovnání s jiným výhodné ......................... 14
1.2.7. Vyhodnocení ve vztahu k chráněnému ložiskovému území.................................... 14
2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa ...................................................................................... 14
2.1. Charakteristika stávajících ploch PUPFL.......................................................................... 14
2.2. Vyhodnocení záboru PUPFL............................................................................................. 14
K. Návrh řešení civilní a požární ochrany ........................................................................................ 14
1. Řešení civilní ochrany............................................................................................................... 14
1.1. Metodika............................................................................................................................ 14
1.2. Návrh řešení ...................................................................................................................... 14
1.2.1. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní............ 14
1.2.2. Zóny havarijního plánování ..................................................................................... 14
1.2.3. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události............................................... 14
1.2.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování ................................................................. 14
1.2.5. Skladování materiálu CO a humanitární pomoci..................................................... 14
1.2.6. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území ....................... 14
Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – Obsah

4

1.2.7. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události............................................. 14
1.2.8. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií .............................. 14
2. Požární ochrana ........................................................................................................................ 14
L. Nejčastěji užívané zkratky ............................................................................................................. 14
IV. Grafická část Odůvodnění územního plánu ............................................................................... 14
V. Poučení ............................................................................................................................................ 14

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – Obsah

5

III. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
ÚVODNÍ ČÁST
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
1.1. Identifikační údaje města
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Pověřený obecní úřad:
Stavební úřad:
Obec:
Kód obce:
Části obce (sídla – 8):
Katastrální území (7):

Výměra katastru:
Nadmořská výška:

Karlovarský
Sokolov
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
560499
Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr,
Kynšperk nad Ohří, Liboc, Štědrá, Zlatá
Kynšperk nad Ohří (678627) – dále jen Kynšperk n. O.,
Chotíkov u Kynšperka nad Ohří (678601)
– dále jen Chotíkov,
Liboc u Kynšperka nad Ohří (678643) – dále jen Liboc,
Dolní Pochlovice (878589),
Kamenný Dvůr (678619),
Štědrá u Kynšperka nad Ohří (678651) – dále jen Štědrá,
Zlatá u Kynšperka nad Ohří (678635) – dále jen Zlatá
2331 ha
411 m n.m. (výtok Ohře z území) –
584 m n.m. (svah Slavkovského lesa)

1.2. Smluvní zajištění zakázky
Podkladem pro zpracování územního plánu Kynšperk nad Ohří je smlouva o dílo
č. 340/2007 na zpracování územního plánu Kynšperk nad Ohří v rozsahu jeho správního
území, uzavřená mezi Městem Kynšperk nad Ohří jako zadavatelem a pořizovatelem a mezi
f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu.

1.3. Průběh zpracování
Na základě smlouvy byly v srpnu 2008 zpracovány Průzkumy a rozbory k ÚP a v dubnu
2009 zpracováno Zadání ÚP. Zadání bylo projednáno a schváleno dne 23. 9. 2009
v Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří. Při projednání Zadání ÚP vydal Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko, že územní plán je třeba posoudit
z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA).
Na základě schváleného Zadání územního plánu Kynšperk nad Ohří byl v září až
v prosinci 2009 zpracován Návrh územního plánu Kynšperk nad Ohří.
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) a Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území byly zpracovány v lednu 2010.

1.4. Právní předpisy v oblasti územního plánování
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 183/2006 Sb. – o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území.
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2. ZPŮSOB PROVEDENÍ
2.1. Podklady řešení
2.1.1. Základní podklady
Smlouva o dílo č. 340/2007, uzavřená mezi objednatelem – Městem Kynšperk nad Ohří a
zpracovatelem – f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Územního plánu
Kynšperk nad Ohří
Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná)
Databáze SPI KN
Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu
www.mapy.cz
Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000)
Základní mapa 1 : 50 000
Letecké snímky a ortofotomapy
Konzultace na MěÚ Kynšperk nad Ohří
Vlastní průzkum v terénu 5–7/2008, 5/2014
Schválené Zadání územního plánu Kynšperk nad Ohří (9/2009)
Vyjádření uplatněná při projednání Zadání ÚP (Dotčené orgány a organizace)
Vyjádření uplatněná při projednání Návrhu ÚP (Dotčené orgány a organizace, 2010)
Dohody pořizovatele s DO (2013)
Pokyny pro úpravu návrhu před veřejným projednáním (1/2014)

2.1.2. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
Dokumentace pokrývající celé správní území
Územně analytické podklady Karlovarského kraje
Územně analytické podklady ORP Sokolov
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Praha; Tmapy; 9/2010)
Zpráva o uplatňování ZÚR KK (7/2012)
Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku (T-plan spol. s r.o.,
červen 2004)
Dílčí dokumentace
Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kynšperk nad Ohří (UrbioProjekt Plzeň, 1994,
schváleno zastupitelstvem města 24. 4. 1997)
Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kynšperk nad Ohří (Ing. arch.
A. Kasková, 2003)
Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Kynšperk nad Ohří (Ing. arch.
A. Kasková, 2006)

2.1.3. Oborové podklady
Demografie
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti (ČSÚ, 2003)
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů z r. 1991 (ČSÚ)
Statistický lexikon obcí České republiky (SEVT a.s., 1992)
Historie a kulturní památky
Seznam nemovitých kulturních památek (MK ČR)
Terénní průzkum

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění ÚP

7

Ochrana přírody a krajiny
Martin Culek a kol.: Biogeografické členění ČR (ENIGMA, Praha, 1996)
Zákres biochor (AOPK)
Zákres chráněné krajinné oblasti, včetně zonace (CHKO Slavkovský les)
Biologické hodnocení akce „Sanace drážního pilíře v bývalém lomu Boží Požehnání –
Kynšperk“ (ENKI, o.p.s. Třeboň, 2005)
Územní systém ekologické stability
ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES 1 : 50 000 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 1996)
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Praha; Tmapy; 9/2010) – zákres nadregionálních a regionálních prvků
Plán územního systému ekologické stability (RNDr. Jan Křivanec, 2008)
Zemědělský půdní fond
Mapy BPEJ – digitální podklad pro k.ú. Chotíkov, Liboc, Dolní Pochlovice, Štědrá, Zlatá,
Kamenný Dvůr
Mapy BPEJ – podklad v klasické podobě (mapy BPEJ) pro k.ú. Kynšperk nad Ohří
Databáze SPI Katastru nemovitostí
Zákres hlavních melioračních zařízení a závlahových řadů (ZVHS)
KPÚ k.ú. Kynšperk nad Ohří (Zemprojekt, Ing. Josef Krásný, Plzeň, 6/2003) – plán
společných zařízení
KPÚ k.ú. Liboc, Dolní Pochlovice (Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha, 1/1999) – generel
ke KPÚ
KPÚ k.ú. Kamenný Dvůr (Georeal, Plzeň, 9/2002) – návrh společných zařízení
KPÚ k.ú. Chotíkov (Ing. Jiří Panuška, Plzeň, 1/1998) – mapa polyfunkční kostry
Lesy
Informace o lesích ve správním území města – výpis z katastru nemovitostí
Informace o lesích (ÚHÚL)
Dopravní infrastruktura
Autoatlas ČR 1:100 000, SHOCart spol. s r.o., 2008
Silniční mapa – Kraj Karlovarský, ŘSD ČR – odbor silniční databanky
Výsledky sčítání na dálniční a silniční síti v r. 2005, ŘSD ČR, 6/2006
Modelování silniční a dálniční sítě ČR pro úpravu kategorizace, CityPlan, 5/2008
www.idos.cz, jízdní řády autobusové dopravy
Jízdní řád České dráhy, a.s.
Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí R6 Jenišov – Kamenný Dvůr
(Evernia s.r.o., Liberec, 1997)
Posudek rychlostní komunikace R6 Jenišov – Kamenný Dvůr (Ekoex Jihlava, 12/1999)
Mapa CykloTrasy – Město Kynšperk nad Ohří
Vodní hospodářství
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Hydrogeologické poměry ČSSR – díl I. a II. (1970)
Podklady z MěÚ Kynšperk nad Ohří – zákresy ochranných pásem vodních zdrojů
Podklady ze Zemědělské vodohospodářské správy – meliorace, správa toků
Mapa ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů 1 : 50 000 (Český inspektorát lázní a
zřídel, MZ ČR, 2001) – zákresy o. p. přírodních léčivých zdrojů a hranice CHOPAV
Chebská pánev a Slavkovský les
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Konzultace:

Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Městský úřad Sokolov
Správa povodí Ohře, s.p. Chomutov
Zemědělská vodohospodářská správa Cheb
Projekt Intenzifikace ČOV Kynšperk nad Ohří a kanalizace v Dolních Pochlovicích
(Projekt k stavebnímu povolení, Engineering, s.r.o., 12/2007)
Odborný posudek projektu, vyhotovil Chrbolka Sokolov (3/2008)
Povodňový plán města Kynšperk nad Ohří (12/2001)
Aktualizace zátopy na Ohři z roku 2007, včetně aktivních zón (Povodňový model Skalka)
Záplavové území Libockého potoka, Povodňový model ústí do Ohře – VD Horka, aktualizace
2006
Podklady provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Kynšperk nad Ohří, předané
Vodohospodářskou společností, s.r.o. Sokolov, údaje rok 2007 – 2008
Energetika
Podklady GIS – MěÚ Sokolov:
Plynovodní sítě: plynovody VTL, STL, NTL, regulační stanice
Silnoproudé sítě: vedení 110 kV, vedení 22 kV (nadzemní a kabelové), trafostanice
22/0,4 kV (polohopisné umístění, bez popisů)
ČEZ Distribuce, a.s., pan Steidl, technik rozvoje sítí VN – zákres sítě VN
Komterm Praha, provozovatel kotelny U pivovaru, pan Kovařík – informace o kotelně
Správa majetku města, Středisko Plynové kotelny, pan Kuneš – informace o kotelnách
RWE Distribuční služby, pracoviště Sokolov, pan Koliáš – informace o zásobování plynem
ČEZ Distribuce, a.s., pan Steidl, technik rozvoje sítí VN – informace o sítí VN vč. trafostanic
Elektronické komunikace
Podklady GIS – MěÚ Sokolov:
Optická síť O2
MW sítě – částečný zákres (pouze 1 MW spoj O2 a i ZS Vodafone)
Telefónica Czech Republic, a.s., pan Zábranský – zákres vč. údajů o ZS a MW spojích
Vodafone Czech Republic, a.s., Ing. Taušová – zákres vč. údajů o ZS a MW spojích
T-Mobile Czech Republic, a.s., Ing. Dundáček – zákres vč. údajů o ZS a MW spojích
Telefónica Czech Republic, a.s., pracoviště Karlovy Vary, pan Kopecký – místní síť
České radiokomunikace, a.s, pan Houžvička – informace o neexistenci sítí a zařízení
Ochrana nerostných surovin, těžba
Podklady od Geofondu – dobývací prostory, chráněná ložisková území, výhradní ložiska,
poddolovaný území, hlavní důlní díla, haldy, svážná území

2.2. Digitální zpracování územního plánu
Územní plán Kynšperk nad Ohří je zpracováván digitálním způsobem v programu
MicroStation, tj. ve formátu .dgn. Pro zpracování zakázky byly využity katastrální mapy
v digitální podobě, poskytnuté pořizovatelem, s obsahem odpovídajícím katastrálním mapám,
aktualizované k 1. 6. 2014. Na základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny
datové vrstvy územního plánu.
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A. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A VÝSLEDEK
PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
1.1. Postup při pořízení ÚP
O pořízení Územního plánu Kynšperk nad Ohří rozhodlo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 22. 9. 2007, bod 10. Zastupitelstvo města tímto usnesením rovněž určilo p. René
Bolvariho určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem.
Návrh zadání územního plánu byl vypracován za základě Doplňujících průzkumů a
rozborů, které zpracovala KADLEC K.K. Nusle, spol. s.r.o, pro celé území obce tj. pro
katastrální území Kynšperk nad Ohří, Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, Liboc u Kynšperka
nad Ohří, Štědrá u Kynšperka nad Ohří, Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Dolní Pochlovice a
Kamenný Dvůr.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří jako pořizovatel oznámil v souladu s ustanovením § 47
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), vystavení návrhu Zadání k veřejnému nahlédnutí.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kynšperk nad Ohří od 5. 5.
2009 až 8. 6. 2009. Současně byl návrh Zadání zaslán dotčeným orgánům a sousedním obcím
s poučením, že do 30 dnů od obdržení návrhu Zadání mohou dotčené orgány uplatnit u
pořizovatele své požadavky na obsah Zadání vyplývající z právních předpisů a ve stejné lhůtě
mohou uplatnit své podněty i sousední obce.
Při projednání Zadání územního plánu Kynšperk nad Ohří vydal Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko, že územní plán je třeba posoudit
z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA).
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
stanovisku ze dne 2. 6. 2009, zn.: 1914/ZZ/09, uvádí, že záměr „Návrh zadání územního
plánu Kynšperk nad Ohří“ nemůže mít významný vliv na stávající evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.“
Následně došlo k vyhlášení EVL Ramena Ohře (11/2009), pořizovatel požádal o vydání
nového stanoviska. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, ve svém stanovisku ze dne 18. 1. 2010, zn.: 442/ZZ/10, uvádí shodné stanovisko.
Proto nebylo Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 zpracováno.
Návrh Zadání byl upraven podle požadavků, ve smyslu stavebního zákona a schválen
zastupitelstvem města na zasedání dne 23. 9. 2009 pod bodem č. 39.
Na základě schváleného Zadání územního plánu byl v prosinci 2009 zpracován Návrh
územního plánu Kynšperk nad Ohří.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří jako pořizovatel v souladu s ustanovením § 50
stavebního zákona, na základě Návrhu územního plánu Kynšperk nad Ohří, oznámil dne 4. 3.
2010 dotčeným orgánům termín společného jednání, které se konalo dne 25. 3. 2010. Lhůta
pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů byla stanovena do 26. 4. 2010.
Ke stanoviskům jednotlivých dotčených orgánů byl vypracován návrh dohod, které byly
zaslány dotčeným orgánům k vyjádření.
Na základě novely zákona č. 183/2006 Sb., účinné od 1. 1. 2013, Městský úřad Kynšperk
nad Ohří jako pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona a přechodným
ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona oznámil opakované společné jednání.
Neupravený Návrh územního plánu Kynšperk nad Ohří opakovaně doručil veřejnou
vyhláškou s poučením, že v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona může každý do 30 dní
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
městského úřadu, a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, dne 25. 4. 2013,
doručena tedy byla 13. 5. 2013, lhůta pro podání připomínek končila 11. 6. 2013.
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Uplatněné připomínky od veřejnosti byly pořizovatelem vyhodnoceny a s návrhem na
jejich zapracování do Návrhu územního plánu doručeny dotčeným orgánům. Dotčené orgány
k uplatněným připomínkám předali pořizovateli svá stanoviska.
Na základě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem splňujícím kvalifikační
požadavky byla dne 1. 12. 2013 uzavřena smlouva s fyzickou osobou splňující kvalifikační
požadavky podle § 24 stavebního zákona.
Městský úřad Kynšperk nad Ohří jako pořizovatel požádal nadřízený orgán o vydání
stanoviska podle o odst. 7 § 50 stavebního zákona. Stanovisko nadřízeného orgánu Odboru
regionálního rozvoje Karlovarského krajského úřadu bylo vydáno dne 6. 1. 2014 pod č.j.:
1318/RR/13-2. Z uvedeného stanoviska mj. vyplývá:
• ÚP není v souladu s dokumentací ZÚR KK, které nabyly účinnosti dne 16. 10. 2010
(např. místo ZÚR KK, jako nadřazené dokumentace, kterou má ÚP zpřesňovat, se
v kapitolách Návrhu ÚP 2.1.2., 2.1.3., 3. a dalších odvolává na již neplatný Územní
plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovská aglomerace).
• Návrh ÚP musí být před zahájením řízení podle § 52 stavebního zákona aktualizován
po formální i obsahové stránce tak, aby byl v souladu se stavebním zákonem a
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a částí
šestou správního řádu. Poté v souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona
pořizovatel požádá zdejší úřad o vydání potvrzení o odstranění nedostatků. Teprve pak
může být zahájeno řízení o návrhu ÚP.
Pořizovatel následně všechna doručená stanoviska dotčených orgánů a doručené
připomínky zkoordinoval a vypracoval pokyny pro dokončení Návrhu územního plánu před
veřejným projednáním.
Po úpravě návrhu územního plánu projektantem bylo vydáno stanovisko nadřízeného
orgánu dne 31. 7. 2014 pod č.j.: 49/RR/14-2.
Veřejné projednání územního plánu bylo stanoveno na den 6. 8. 2014. Oznámení o
veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Územní plán Kynšperk nad Ohří a
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Územní plán Kynšperk nad Ohří bylo doručeno
veřejnou vyhláškou, která byla zvěřejněna na úřední desce Městského úřadu Kynšperk nad
Ohří od 3. 7. 2014 do 7. 8. 2014, doručena tedy byla dne 19. 7. 2014. Současně bylo dne 3. 7.
2014 oznámení o veřejném projednání Územního plánovánu Kynšperk nad Ohří doručeno i
dotčeným orgánům. O možnosti podávat námitky a připomínky byla veřejnost poučena
v textu veřejné vyhlášky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Územního plánu
Kynšperk nad Ohří, které se konalo dne 6. 8. 2014, mohli vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky.
Návrh rozhodnutí o námitkách vypracoval pořizovatel ve spolupráci s projektantem a dne
19. 8. 2014 byl návrh rozhodnutí doručen dotčeným orgánům k vydání stanoviska podle § 53
stavebního zákona.

1.2. Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění
tohoto rozhodnutí
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání Návrhu územního plánu
Kynšperk nad Ohří, které se konalo dne 6. 8. 2014, mohli vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky.
Ve stanovené lhůtě byly podány tyto námitky:
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Námitka č. 1, námitku podal p. Jaroslav Zoul, Jízdárenská 1528/5, 360 01 Karlovy
Vary:
Vážené město, Jsem vlastníkem pozemku p.č. 428 (zahrada) o výměře 712 m2 v kat. území Kynšperk nad
Ohří, obec Kynšperk nad Ohří. Doposud byl můj pozemek zařazen v územním plánu města v kategorii
zastavitelné plochy, tj. byl zařazen do území, které je možné zastavět rodinnými domky (objekty k bydlení).
Nyní jsem se dozvěděl, že v návrhu územního plánu, který má nyní projednávat zastupitelstvo města, byl
můj pozemek přeřazen do kategorie „veřejné prostranství – veřejná zeleň“. Nesouhlasím s tímto přeřazením a
vznáším proti tomuto přeřazení námitky.
Přeřazení pozemku z kategorie zastavitelné plochy do kategorie veřejná zeleň nemá žádné opodstatnění.
Pozemek vždy patřil mezi zastavitelné pozemky – v minulosti (v r. 1990) mi bylo vydáno na předmětný
pozemek stavební povolení (stavební povolení pozbylo platnosti, protože jsem v určené době nepostavil na
pozemku dům).
Jak vyplývá z katastrální mapy a z obrázků, kombinujících katastrální mapu a ortofoto, pozemek se nachází
na rohu ulice V. B. Třebízského a místní cesty, okolní pozemky jsou zastavěné rodinnými domky. S ohledem na
tuto skutečnost je pozemek vhodný k zástavbě. Rovněž velikost pozemku je vhodná k zastavení rodinným
domkem. Pozemek není v současné době oplocený, to však nemůže být důvodem pro to, aby byl zařazen mezi
veřejnou zeleň – pozemek je soukromý a nemůže být vyžíván jako obecně veřejně přístupná zeleň. V minulosti
pozemek oplocený byl, ale oplocení bylo lidmi zničeno. Jelikož nebydlím v místě samém, nehodlám pozemek
zaplotit kovovým plotem, protože se obávám, že by plot byl rozkraden.
Z výše uvedených důvodů mám za to, že přeřazení pozemku do kategorie „veřejné prostranství – veřejná
zeleň“ je neodůvodněné a je nesprávné. Proto žádám, aby pozemek byl zařazen zpět do původní kategorie
zastavitelné plochy – plochy bydlení.
Na důkaz, že jsem vlastníkem pozemku, přikládám k tomuto dopisu výpis z katastru nemovitostí – LV č.
926 vč. kopie katastrální mapy. K prokázání toho, že v okolí pozemku je zástavba, a že pozemek je vhodný
k zástavbě, přikládám 3 obrázky obsahující kombinaci katastrální mapy a ortofota.

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: V platném územním plánu je pozemek p.p.č. 428 k.ú. Kynšperk nad Ohří
v ploše funkčního využití území jako Plochy bydlení rodinné domky (BR) – stav. Pozemek se
nachází v současně zastavěném území obce. Pozemek bude přičleněn k ploše s rozdílným
způsobem využití Bydlení individuální (BI) – stav.
Námitka č. 2, námitku podali manželé MVDr. Petr Hošek a MVDr. Miloslava
Hošková, Lipoltov 24, Tuřany, 35002 Cheb:
Vážený pane starosto a vážení zastupitelé města.
Obracíme se na vás s námitkou proti návrhu nového územního plánu města, ve kterém je zhotovitelem
návrhu navržena změna proti dosud platnému územnímu plánu na pozemkových parcelách č. 716/9, 716/7,
716/1. Tyto parcely jsou zapsány na LV 1303 jako SJM manželů Hoškových. Plocha parcel se nalézá dle
platného územního plánu v ploše smíšeného území. Stavba umístěná na ploše sloužila jako veterinární ošetřovna.
Výkon této služby jsme ve městě prováděli od roku 1990, nejprve v ulici Gorkého a po dvou letech v ulici
Knoflíkové.
Její provoz byl ukončen na přelomu roku 2009 a jako majitelé jsme dostali od Městského úřadu Kynšperk
nad Ohří, odboru výstavby, územního plánování a dopravy informaci, že je možná změna v užívání stavby,
v tomto případě přestavba na rodinný domek (územně plánovací informace sp. zn. SÚ/03353/09/JH).
V odstavci Poučení tohoto dokumentu je uvedeno, že informace je závazná po dobu 1 roku pokud orgán,
který ji vydal, nesdělí žadateli změnu podmínek.
Bylo pro nás tedy velkým překvapením, když jsme zjistili, že v návrhu nového územního plánu, který se
dle sdělení městského úřadu začal připravovat v roce 2009, se uvažuje s výše uvedeným prostorem jako
s plochou pro občanskou vybavenost. Tato skutečnost je o to více podivná, že město v té době pronajalo vlastní
prostor k provozování veterinární praxe, čímž doložilo, že provádění této služby občanům v žádném případě
nespojuje s provozem veterinární ošetřovny na parcelách 716/9, 716/7, 716/1.
Proto se na vás obracíme se žádostí o změnu navrhovaného využití parcel 716/9, 716/7, 716/1 pro
občanskou vybavenost zpět na plochu smíšeného území. Důvod, proč je změna navrhována, neznáme, a není
nám jasné, proč o ni usilovat v místě, které je uprostřed zastavěného území a podle zásad územního plánování by
měla být zajištěna maximální flexibilita využití již zastavěné plochy. Věříme, že budete mít pro naši žádost
pochopení a že jí vyhovíte.

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
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Odůvodnění: V platném územním plánu je pozemek p.p.č. 716/9, 716/7, 716/1 k.ú.
Kynšperk nad Ohří v ploše funkčního využití území jako Plochy smíšeného území (SU).
Pozemek se nachází v současně zastavěném území obce. Pozemky budou určeny jako plochy
s rozdílným způsobem využití Bydlení individuální (BI) – stav.
Námitka č. 3, námitku podal Ing. Vladimír Lang, Smrková 177, 760 01 Zlín –
Jaroslavice:
Vlastní zemědělská činnost bude zaměřena na BIO produkty – ekologické zemědělství. Bude se jednat o
zemědělskou stavbu (viz zastavovací studie) pro ustájení ovcí, sklad sena a zpracování výrobků. Součástí
objektu bude taká včelín. Vše na p.č. 68/2 v k.ú. Kynšperk nad Ohří – v obci Zlatá. Především se bude jednat o
vybudování zázemí pro danou činnost, zpracování produktů a zázemí pro daný personál. Přikládám zastavovací
studii ve dvou alternativách A a B:
Studie A – zahrnuje jeden objekt, kde v dolní části je sklad sena a ustájení ovci, včelín a v horní části je
technické zázemí pro obsluhu a zpracování produktů.
Studie B – zahrnuje dva objekty, 1) objekt pro zpracování produktu a zázemí provozovatele, 2) objekt pro
ovce a uskladnění sena a slámy, včelín.
Stavba je navržena tak, aby odpovídala zákonu o územním plánování 183/2006 Sb. a dle změny č.
350/2012 Sb., viz § 103/e, bod 2 – stavby pro zemědělství o jednom podlaží do 300m2 a výšky 7 m. Uvedený
objekt bude v předpokládané velikosti 7 x 15m výšky do 7 m. Předpokládaný rozsah plochy, která pro tento účel
bude sloužit, bude na ploše cca 60 x 60 m2, a to včetně odstupů od obslužné komunikace, zpevněných ploch a
nájezdů k daným objektům – přístřeškům atd. Vlastní zemědělská činnost bude prováděna na ploše 35 000 m2.
Dané projekty realizujeme na Olomoucku a dále chceme realizovat v Domašíně, Mikulovice, Horka a
v obci Zlatá.
Děkuji za projednání a zapracování daných podkladů. V případě požadavku dotčených orgánů zapracujeme
veškeré připomínky, které budou vzneseny

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Větší část pozemku p.p.č. 68/2 k.ú. Kynšperk Nad Ohří je zařazena do
ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy smíšené nezastavěné plochy – funkce
zemědělská (SN-z), severní část pozemku, která se přimyká k cestám (na p.p.č. 17 a 68/3),
bude zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití jako Výroba a skladování –
zemědělská výroba (ZV) s možností bydlení majitelů zařízení.

1.3. Uplatněné připomínky
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání Návrhu územního plánu
Kynšperk nad Ohří, které se konalo dne 6. 8. 2014, mohl každý uplatnit připomínku návrhu
Územního plánu Kynšperk nad Ohří.
Ve stanovené lhůtě byly podány tyto připomínky:
Připomínka č. 1, připomínku podala Mgr. Eva Fréharová:
Podávám tímto připomínku k Návrhu územního plánu města Kynšperk nad Ohří:
V části věnované hydrogeologickým podmínkám, ochraně vod a vodních toků je jak v Návrhu územního
plánu, tak i v Odůvodnění několikrát zmiňována nutnost ochrany Pochlovické minerálky (k.ú. Liboc) a pramene
Anita (k.ú. Chotíkov). Nikde není zmiňována artéská studně, která je svedena do města jako kašna v ulici K. H.
Borovského. Výše zmíněné prameny nemají pro samotné zásobení města větší význam. Tím nesnižuji potřebu
jejich ochrany, ale domnívám se, že je třeba mezi chráněné zdroje zařadit i kašnu. Funguje jako spolehlivý zdroj
vody i v době největšího sucha a nenadálé havárie vodovodního řádu, jak se již mnohokrát ukázalo, a navíc leží
přímo ve městě.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce bylo vyhověno. V textové částí návrhu a v textové
odůvodnění Územního plánu Kynšperk Nad Ohří bude zmíněna nutnost ochrany artéské
studně, která je svedena do kašny v ulici K. H. Borovského.
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2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU
2.1. Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1.1. Politika územního rozvoje ČR
Z Politiky územního rozvoje České republiky, schválené Vládou ČR dne 20. července
2009, vyplývají pro území obce Rovná tyto požadavky:
ke kap. 2: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území – celá kapitola body (14 – 32).
úkol
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu
s principy udržitelného rozvoje. V některých
případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního
zájmu, v jiných případech je třeba chránit,
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření
urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace
nebo snížení její úrovně.

vliv ÚP Kynšperk n. O.
V řešeném území se uplatňuje mnoho typů
krajiny vzhledem k přechodovému charakteru
místa. ÚP tuto skutečnost respektuje a umísťuje
jednotlivé funkce v území s ohledem na
specifičnost území – městské území jako území
pro umístění převažujících rozvojových záměrů;
rovinatá krajina severozápadního segmentu
(chebská rovina) – ZPF s ornou půdou, umístěny
protierozní opatření; tok Ohře – plochy přírodní
zeleně s vysokým stupněm ochrany; koridor
dopravní a technické infrastruktury kolem R6 –
umístění
ploch
smíšených
výrobních
v návaznosti na rozdrobenou územní strukturu
sídla Zlatá; plochy lesů Smrčný – umístění RBC;
území CHKO – minimální změny v území,
znovuvyužití nevyužitých ploch, dostavba
proluk stávajících sídel.
Navržen přiměřený rozvoj všech sídel, včetně
sídel v CHKO (Štědrá, Dvorečky).
Územní plán prostorově-sociální segregaci
nenavrhuje ani nepodporuje. Obecný jev, kdy při
významnějším rozvoji sídla může dojít
k rozdělení obyvatelstva na starousedlíky a nové
obyvatele, je zde potřen tím, že nové plochy jsou
u města Kynšperk rozděleny na více menších
ploch jak v prolukách, tak po obvodu města, u
venkovských sídel jsou využívány převážně
proluky.
Zachování komplexnosti pohledu je v tomto
případě garantováno přísným zvažováním
možností území a zařaditelnosti jednotlivých
rozvojových ploch, jejich rozmístění v prostoru
a funkční využití, při zvážení ochrany známých
hodnot. Požadavky obyvatel území se projevují
zapracováním dílčích požadavků do ÚP. Území
se nachází v rozvojové ose OS 7, proto je
navržen rozvoj území ve větším rozsahu, než by
plynulo z přirozeného demografického vývoje.

(16) Při stanovování způsobu využití území
v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním
řešením
před
uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při
řešení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality
života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a
v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch
a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování Navrženy plochy v několika typech ploch
Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění ÚP
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úkol
důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních
příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní
struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými
oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční
využívání opuštěných areálů (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného
původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu
a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně
ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná
kompenzační opatření. S ohledem na to při územně
plánovací činnosti, pokud je to možné a
odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a
lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky
pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických
funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru
v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými
obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně
(zelené pásy) v rozvojových oblastech a

vliv ÚP Kynšperk n. O.
s rozdílným způsobem využití, včetně ploch
výroby a skladování, smíšených výrobních,
občanského vybavení (obchodního charakteru);
ve všech těchto plochách je možno vytvářet
nové pracovní příležitosti v místě.
Řešené území vykazuje přechodový charakter
mezi městským a venkovským prostředím, u
místní části Dolní Pochlovice již došlo
k transformaci na městské území. Je navržen
přiměřený rozvoj všech místních částí a
venkovských sídel, včetně sídel v CHKO.
V zastavěném území města je menší množství
proluk, které byly v ÚP navrženy k zástavbě pro
bydlení, smíšené obytné plochy a občanské
vybavení, nové rozvojové plochy jsou navrženy
v návaznosti na zastavěné území, zceluje se tak
území města do jedné urbanistické struktury, aby
výsledné sídlo mělo kompaktní tvar. U
venkovských sídel jsou navrženy k zástavbě
především proluky. Zároveň se tím chrání i
nezastavěná krajina. Další rozvoj je navržen tak,
aby v krajině nevznikaly solitery zástavby.
Pro smíšené výrobní plochy jsou navrženy také
nevyužité plochy zemědělských areálů.
Nové záměry jsou umístěny organicky
v návaznosti na stávající aktivity stejného druhu,
těžba se nenavrhuje, plochy výroby se umísťují
převážně jako rozvoj ploch stávajících (Dolní
Pochlovice), smíšené výrobní plochy navrženy
podél silnice II/606 ve Zlaté – dobrá dopravní
dostupnost, oživení území devastovaného
dopravou a výstavbou R6, respektování ploch
ochrany území – CHKO Slavkovský les.
Plochy výroby jsou umísťovány tak, aby
nedocházelo k narušení obytného prostředí sídla
ani k zásahu do ploch ochrany přírody a krajiny
a jejích hodnot, včetně ploch pro územní systém
ekologické stability.
Plochy systému Natura 2000 respektovány,
avšak v nezbytném rozsahu navržen zásah –
přeložka silnice II/212, kterou nelze umístit
s vyloučením zásahu do EVL Ramena Ohře
(EVL jde po Ohři, kterou silnice musí překonat).
Plochy pro ÚSES do ÚP zapracovány.
Krajinný ráz (ve smyslu typů krajiny) bude i
nadále tvořen plochami kompaktní zástavby
města s převažující funkcí obytnou, krajiny
zemědělské v severozápadní části území, krajiny
lužních lesů a navazujících porostů podél Ohře,
plochy rekultivované těžby (Boží Požehnání I. a
II.) a plochy lesů a luk Slavkovského lesa.
V území se přirozeným způsobem i nadále
udržuje pás zeleně podél Ohře a jejích ramen,
zeleň dále pokračuje směrem na sever až východ
směrem na plochy rekultivované býv. těžby a
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úkol
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na
jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy;
cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst,
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití
předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady
pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost
krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení
souběžně.
Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na
trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních
silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské
silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném
odstupu od obytné zástavby hlav. center osídlení.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné
dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových
os.
Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem
na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné
dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi,
s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např.
železniční, cyklistickou).
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy
půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu
ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci

vliv ÚP Kynšperk n. O.
směrem na Smrčný a dále až k lesním
komplexům CHKO Slavkovský les. Stávající
plochy zeleně jsou chráněny instituty ochrany
přírody a další plochy zeleně jsou v ÚP
navrženy.

ÚP tyto aktivity podporuje, navrhuje cyklistické
a pěší trasy v krajině a ve svých regulativech
umožňuje budování dalších propojení. Pro
zvýšení turistické atraktivity přispějí i plochy
pro krajinnou zeleň s rekreační funkcí – u
vodních ploch Boží Požehnání I. a II. a vodácké
tábořiště u Ohře.
V ÚP je tato infrastruktura řešena. Zamezení
fragmentace krajiny se uplatňuje v koridoru
podél silnice R6 (spolu s II/606, trasami VVN,
VN, VTL plynu a dalších inž. sítí.)

Územím prochází trasa R6 stavba je v řešeném
území hotova.

Území je dostatečně obslouženo veřejnou
autobusovou i železniční dopravou, území není
nadměrně ohrožováno hlukem z veřejné
dopravy.
Rozvoj města je možno obsloužit stávajícím
systémem veřejné dopravy. ÚP byl navržen
s vymezením hlavních komunikací (silnic) o
šířce zohledňující možný průjezd veřejné
autobusové dopravy. Železniční doprava je
využívána a podporována. Hlavní silniční tah je
v ÚP místo průjezdu městem navržen přeložit
mimo zástavbu.
Území není ohrožováno sesuvy, eroze se
uplatňují pouze v severozápadní části správního
území, vzhledem k rovinatému terénu jsou
mírné. Záplavové území Ohře je vyhlášeno,
včetně aktivní zóny. Nové budovy nebudou
situovány do ploch aktivní záplavy (pouze
komunikace, zatravnění a zeleň). V území se
nachází stávající stavby a opatření na ochranu
před povodněmi.
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úkol
vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

vliv ÚP Kynšperk n. O.
Vsakování v místě vzniku je v ÚP navrženo jako
přednostní před odvodem vody do vodotečí.

Do záplavového území – aktivní zóny jsou
umístěny pouze komunikace, zeleň a plocha pro
vodácké tábořiště (vázána na tok). Do pasivní
zóny jsou umístěny další funkce pouze uvnitř
zastavěného území s tím, že podmínkou
výstavby je technické řešení stavby, které bude
počítat s možností záplav (zvýšené přízemí).
Mimo záplavové území je vymezeno dostatečné
množství ploch pro přemístění stávajících
urbánních funkcí v záplavovém území.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované Není řešitelné na území jedné obce, netýká se
umísťování veřejné infrastruktury v území a její úrovně územního plánu na úrovni města.
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání
v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti
obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními
centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze
i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech
a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území Není řešitelné na území jedné obce, netýká se
využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu úrovně územního plánu na úrovni města.
všech partnerů, na které mají změny v území dopad
a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovit podmínky V oblasti dopravy navržena změna silniční sítě,
pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní včetně dvou přeložek silnice II/212 (obchvat
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně města), jednak pro zrychlení možností dopravy,
sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro jednak pro vymístění dopravy z centra města.
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, Město má kvalitní obsluhu veřejnou dopravou
stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože (železniční i autobusovou).
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel ÚP je řešen komplexně, včetně nároků na
zohledňovat nároky dalšího vývoje území, veřejnou infrastrukturu. Stávající veřejná
požadovat jeho řešení ve všech potřebných prostranství jsou chráněna, nová veřejná
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na prostranství jsou vymezena především v jižní
veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních rozvojové lokalitě v souvislosti s pásem veřejné
městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné zeleně podél trasy VTL plynovodu.
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru
s veřejností.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých Městská hromadná doprava se na území města
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy Kynšperk nad Ohří nerealizuje.
a koridory nezbytné pro efektivní městskou
hromadnou dopravu umožňující účelné propojení
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a
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úkol
dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům
rovné
možnosti
mobility
a
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě
pěších a cyklistických cest.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména
dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na
vysokou
kvalitu
života
v současnosti
i
v budoucnosti.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce
posoudit
kvalitu
bytového
fondu
ve
znevýhodněných městských částech a v souladu
s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat
pozornost vymezení ploch přestavby.

vliv ÚP Kynšperk n. O.

Zásobování pitnou vodou a čištění odpadních
vod je v ÚP řešeno standardně – skupinový
vodovod, kanalizace a ČOV v městské části
území,
individuální
čištění
v malých
venkovských sídlech.
Na území města se nenavrhují plochy pro
výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů;
větrné a fotovoltaické elektrárny jsou vyloučeny.

Kvalita bytového fondu ve městě je uspokojivá,
sídlištní výstavba je rozsahem přiměřená
velikosti historického jádra, bytové domy jsou
v dobrém stavebním stavu, plochy přestavby
nebylo třeba vymezovat.

ke kap. 3: Rozvojové osy a rozvojové oblasti
Řešené území je součástí rozvojové osy OS 7.
ke kap. 4: Specifické oblasti
Řešené území není součástí specifické oblasti.
ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Územím prochází koridor konvenční železniční tratě ŽD3 – zvýšení rychlosti,
modernizace, posílení obsluhy území, podpora rozvoje cestovního ruchu. Záměr dosud není
zpracován na vyšší úrovni a pro řešené území prozatím neplynou žádné požadavky.
ke kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Širším územím prochází koridor elektroenergetiky E2 – vedení 400 kV: Vernéřov
(Chomutov) – Vítkov (Sokolov) – Přeštice (Plzeňský kraj), s odbočkou Vítkov – Cheb –
SRN. Tato odbočka je územně připravována; při upřesnění v ZÚR Karlovarského kraje její
trasa stanovena severně od řešeného území Kynšperka nad Ohří (mimo řešené území).
ke kap. 7: Další úkoly pro územní plánování
Řešené území není dotčeno.
Pořizovatel vyhodnotil, že návrh je v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky 2008 schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009.

2.1.2. Územně plánovací dokumentace kraje
V území se uplatňují jako nadřazený územní plán Zásady územního rozvoje
Karlovarského kraje (Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, Praha; T-mapy; úprava 2/2010).

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění ÚP

18

ZÚR stanovují ve výrokové části:
• Území města Kynšperk nad Ohří se nachází v nadregionální rozvojové ose OS 7 (Ústí
nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Nürnberg)
vymezená v Politice územního rozvoje ČR jako území obcí mimo rozvojovou oblast
OB12.
• Katastrální území Dolní Pochlovice, Kynšperk n. O., Kamenný Dvůr a Zlatá jsou
součástí specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR 9 – Sokolovsko.
• Katastrální území Dolní Pochlovice, Liboc a Chotíkov jsou součástí specifické oblasti
zemědělství SZ 3 – Chebsko.
• Plochy a koridory veřejné infrastruktury nadmístního významu – vymezují
stavby:
kap. d.1.1.5.
- Silnice II/212 (návrh trasy: R6 – Kynšperk nad Ohří – Luby – Kraslice / původní
trasa: Lázně Kynžvart – R6 – Kynšperk nad Ohří – Luby – Kraslice) – stávající úsek
silnice mezi Lázněmi Kynžvart a silnicí R6 je vzhledem k nižšímu dopravnímu
významu a dále vzhledem k jeho průchodu velmi cennými partiemi CHKO
Slavkovský les navržen k přeřazení do sítě silnic III. třídy.
- Severně od silnice R6 se v prostoru Kynšperka nad Ohří počítá s přeložkou do
polohy západního obchvatu města s přímou vazbou na navrhovanou mimoúrovňovou
křižovatku na rychlostní silnici R6. V prostoru Kynšperka nad Ohří je dále
navrhováno přemostění železniční tratě.
kap. d.02.2/1.4.1
- Cyklostezka Ohře: páteřní cykloturistická trasa kraje;
kap. d.02.2/1.4.4
- Vodácká trasa Ohře;
kap. d.02.2/4.2
- Koridory pro sledované záměry dopravních staveb jsou v ZÚR KK vymezeny
v následujících dimenzích: komunikace II. tř. … 100 m od osy, tj. celkem … 200 m
Navržené stavby jsou do ÚP Kynšperk nad Ohří zapracovány, koridor pro přeložky
silnice II/212 byl upřesněn převážně do hranic pozemků dle místní situace.
• V území se vymezují prvky NR-R ÚSES:
- RBC 1168 Libavský vrch
- RBC 10113 Pivovarské louky
- NRBK K40 Amerika – Svatošské skály
- RBK 20118 Pod Bystřinou – RBK 992
- RBK 991 Kacerovský les – Libavský vrch
- RBK 992 Libavský vrch – Studánka
kap. d.02.3/1.1.3
- Při vymezování nadregionálních biokoridorů je nutno respektovat požadavky na
prostorovou a funkční regulaci prvků ÚSES v rozsahu následujících minimálních
parametrů:
- šířka osy nadregionálního biokoridoru: lesní společenstva – 40 m, luční
společenstva v nivách – 50 m, vodní společenstva – skutečná šířka vodního toku
či plochy;
- šířka ochranného pásma nadregionálního biokoridoru – 2000 m na obě strany od
osy;
kap. d.02.3/1.2.2
- U prvků ÚSES regionální úrovně k vymezení je při zpřesnění prostorové a funkční
regulace nutno respektovat následující minimální parametry dané příslušným
metodickým pokynem:
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- velikost regionálního biocentra – obvykle v rozpětí 20 – 30 ha, u mokřadních
společenstev dostačuje 10 ha, u lesních společenstev je uvedený minimální
parametr vázán na ekologický způsob hospodaření v lesích (podrostní a
výběrné). Při zachování holosečí se požadovaná plocha pro biocentrum
zdvojnásobuje;
- šířka regionálního biokoridoru: lesní společenstva a mokřady – 40 m, luční
společenstva – 50 m;
- U regionálního biokoridoru je přípustné přerušení, které má charakter
polopropustné bariéry. Přerušení nesmí být delší než:
o luční, mokřadní společenstva, společenstva stepních lad – max. 100 m
(zastavěná plocha), 150 m (orná půda), 200 m (ostatní kultury); Maximální
délka biokoridoru mezi biocentry je od 500 do 1000 m;
o lesní společenstva – úplné přerušení není povoleno, přerušení bezlesím na
vzdálenost do 150 m je možné za předpokladu zúžení biokoridoru na
parametr lokální, tj. 15 m. Maximální délka biokoridoru je 700 m.
kap. d.02.4/1.1
- V rámci rozpracování Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod
je podkladem aktualizovaný seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových
vod, který by měl být součástí Plánu hlavních povodí ČR. Na území Karlovarského
kraje jsou v rámci ZÚR KK podle uvedeného podkladu vyznačeny územní rezervy pro
následující výhledové vodní nádrže s převažujícím účelem (uvedeno v závorce):
- poř.č. 98 Dvorečky (vodárenský)
• Vymezují oblasti se shodným krajinným typem – území obce je zahrnuto do území:
- 3M2 – převažuje na významné části území (vrcholně středověká sídelní krajina,
lesozemědělská, krajiny vrchovin)
- 3Z2 – severně od Ohře (vrcholně středověká sídelní krajina, zemědělská, krajiny
vrchovin)
- 3Z11 – pás podél Ohře (vrcholně středověká sídelní krajina, zemědělská, krajiny
širokých říčních niv)
- 6L13 – jižně od Štědré (krajiny novověké kolonizace, lesní, krajiny výrazných svahů
a skal horských hřebenů)
- 5L2 – jižně od Zlaté (krajina pozdní středověké kolonizace, lesní, krajiny vrchovin)
• Vymezují veřejně prospěšné stavby a opatření:
kap. g.01 Veřejně prospěšné stavby / g.01.1 Dopravní infrastruktura
D.03 R6 stavba rychlostní silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr – okrajově
zasahuje, ale už byla realizovaná
D.74 II/212 přeložka silnice v prostoru Kynšperka (přemostění žel. tratě)
D.75 II/212 přeložka silnice v prostoru Kynšperka (obchvat)
g.02 Veřejně prospěšná opatření / g.02.1 VPO – přírodní dědictví / ÚSES
U.50 1168 Libavský vrch RBC
U.106 10113 Pivovarské louky RBC
U.112 K40 Amerika – Svatošské skály NRBK
U.560 20118 Pod Bystřinou – RBK 992 RBK
U.570 991 Kacerovský les – Libavský vrch RBK
U.571 992 Libavský vrch – Studánka RBK
ÚP Kynšperk nad Ohří požadované plochy a koridory zapracovává v souladu se ZÚR
KK.
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ZÚR zobrazují v odůvodnění:
• V koordinačním výkrese limity využití území: trasa a o.p. rychlostní komunikace
(s MÚ křižovatkou), silnice III. třídy, trasa a o.p. železnice (č. 140), cyklotrasa Ohře,
vodácká trasa Ohře, vzletové a přistávací osy letiště; o.p. vodních zdrojů, vodní
plochy a toky, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů (celé území), hranici
CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, záplavové území Q100, vodojem, trasa
vodovodu, o.p. VVN, trasa a bezpečnostní pásmo vedení VTL, 5x RS plynu, RR trasa,
hranici CHKO Slavkovský les, EVL Ramena Ohře, trasy NRBK a ochrannou zóna
NRBK, RBC a RBK, lesy, ložiska, poddolovaná území, ochranné pásmo památky.
Návrh územního plánu byl po vyhodnocení společného jednání na základě pokynů
k dopracování návrhu k veřejnému projednání uveden do souladu s dokumentací ZÚR KK,
které nabyly účinnosti dne 16. 10. 2010. Pořizovatel vyhodnotil, že Návrh územního plánu je
v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.

2.2. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
2.2.1. Cíle územního plánování
ad 1) Předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
ÚP řeší rozsah ploch pro všechny základní funkční složky území v rozsahu přiměřeném
velikosti obce. Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území je uvedeno v samostatné
dokumentaci.
ad 2) a 3) Soulad veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území a Koordinace
zájmů a konkretizace ochrany veřejných zájmů
ÚP řeší rozvoj sídla na základě koordinace zjištěných potřeb a možností území na jedné
straně a rozvojových záměrů veřejných i soukromých subjektů na straně druhé.
Ochrana veřejných zájmů je vyjádřena vymezením hodnot území, ploch a liniových
prvků veřejné infrastruktury a návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření.
ad 4) Ochrana hodnot přírodních, kulturních a civilizačních
Ochrana hodnot je vymezena v kap. 2 Textové části I. ÚP.
ad 5) a 6) Ochrana nezastavěného území
Ochrana nezastavěného území se uplatňuje vymezením zastavitelných ploch primárně
v zastavěném území v prolukách a dále v návaznosti na zastavěné území tak, aby se sídla
rozvíjela v ucelených lokalitách s minimalizací zásahů do volné krajiny.

2.2.2. Úkoly územního plánování
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,

Zpracování návrhu ÚP předcházelo zpracování
podrobných Doplňujících průzkumů a rozborů k ÚP
Kynšperk n. O. (8/2008), které vymezily přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území; tyto jsou pak
v návrhu ÚP respektovány.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně ÚP stanovuje koncepci rozvoje území, včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty urbanistické koncepce, zvláště s ohledem na
a podmínky území,
urbanistický charakter zástavby území, na ochranu jak
jedinečných, tak typických staveb v území, a na
ochranu nezastavitelného území a krajiny.
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c) prověřovat a posuzovat potřebu změn
v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem
například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a
řešení staveb,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území,
f) stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),

ÚP zpracoval známé záměry v území, které vyhodnotil
s ohledem na jejich vhodnost a možnost zapracování
do ÚP, s ohledem na ochranu veřejných zájmů (limity
využití území, ochrana ZPF, ochrana přírody krajiny) a
přihlédl k možnostem napojení na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu.
ÚP vymezil požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území v kap. 6 Textové části I. – Podmínky
ploch s rozdílným způsobem využití.

ÚP vymezil podmínky pro provedení změn v území
v kap. 6 Textové části I. – Podmínky ploch s rozdílným
způsobem využití, s uvedením podmínek pro
jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby.
Etapizace nebyla navržena vzhledem
k fragmentárnímu charakteru navržených ploch (větší
počet malých rozvojových ploch).
g) vytvářet v území podmínky pro snižování V ÚP jsou navrženy změny ploch orné půdy
nebezpečí ekologických a přírodních
v záplavovém území na plochy TTP (zadržení vody
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, v krajině), do záplavového území nejsou umísťovány
a to přírodě blízkým způsobem,
nové plochy pro bydlení, občanské vybavení, výrobu
apod. mimo proluky v kompaktní zástavbě.
h) vytvářet v území podmínky pro
V ÚP vymezeny nové plochy výroby, plochy smíšené
odstraňování důsledků náhlých
výrobní, plochy rekreace kolektivní umožňující
hospodářských změn,
zvýšení zaměstnanosti v místě.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj Sídelní struktura síla není narušená, podmínky pro
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
bydlení (vybavení veřejnou infrastrukturou) odpovídají
velikosti sídla.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky
Navržené zastavitelné plochy scelují území s cílem
pro hospodárné vynakládání prostředků
minimalizovat náklady na novou veřejnou dopravní a
z veřejných rozpočtů na změny v území,
technickou infrastrukturu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění
Požadavky CO je možno řešit ve stávající struktuře a
civilní ochrany,
vybavení území; v Zadání ÚP nebyly uplatněny žádné
specifické úkoly v oblasti CO pro ÚP.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a
V území byly vymezeny plochy pro asanace i plochy
rekultivační zásahy do území,
pro přestavby.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území
Pro dokumentaci ÚP Kynšperk nad Ohří byla
podle zvláštních právních předpisů před
zpracována Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí
negativními vlivy záměrů na území a
a Vyhodnocení vlivu ÚP na prvky systému Natura
navrhovat kompenzační opatření, pokud
2000, které vyhodnocují vlivy ÚP. Kompenzační
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
opatření nebyla stanovena.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání
Těžba nerostných surovin ani odběr vody z místního
přírodních zdrojů,
zdroje pro veřejnou potřebu se v území neuplatňuje.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů
Tvorba ÚP je komplexní činnost, která využívá
architektury, urbanismu, územního plánování poznatky mnoha oborů; v ÚP byly tyto obory
a ekologie a památkové péče.
zohledněny.

Vyhodnocení pořizovatele: Územní plán Kynšperk nad Ohří je zpracován v souladu s
cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje § 18 a § 19 stavebního zákona.
• Územní plán Kynšperk nad Ohří vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
• Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na
rozvoji území.
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• Územní plán Kynšperk nad Ohří chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana
jmenovaných hodnot je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné
plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
• V Územním plánu Kynšperk nad Ohří je stanovena koncepce rozvoje území, včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území.
• Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

2.3. Přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
ÚP Kynšperk nad Ohří byl zpracován a projednán dle příslušných ustanovení zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, 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 požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů
Územní plán Kynšperk nad Ohří, je vypracován v souladu s požadavky zvláštních
předpisů. Návrh územního plánu z 12/2009 byl projednán s dotčenými orgány chránícími
zájmy podle zvláštních právních předpisů. Z jejich stanovisek uplatněných v rámci
společného jednání o návrhu vyplynuly požadavky na úpravu návrhu. Stanoviska dotčených
orgánů byla respektována a zapracována do územně plánovací dokumentace.
Byly zpracovány Pokyny pro úpravu návrhu ÚP, nový návrh ÚP pro společné jednání byl
vyhotoven v 6/2014.
V rámci řízení o územním plánu, byla stanoviska dotčených orgánů plně respektována.
V rámci řízení o územním plánu nevznikly žádné rozpory, ketré by bylo potřeba řešit.

B. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ
(obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
Zadání ÚP Kynšperk nad Ohří bylo projednáno a na základě stanoviska Nadřízeného
orgánu územního plánování (KÚKK) schváleno dne 23. 9. 2009 v Zastupitelstvu města
Kynšperk nad Ohří. Při projednání Zadání územního plánu Kynšperk nad Ohří:
• Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém
stanovisku ze dne 2. 6. 2009, zn.: 1914/ZZ/09 ve svém stanovisku uvádí, že záměr „Návrh
zadání územního plánu Kynšperk nad Ohří“ nemůže mít významný vliv na stávající evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.“
Následně došlo k vyhlášení EVL Ramena Ohře (11/2009), pořizovatel požádal o vydání
nového stanoviska. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, ve svém stanovisku ze dne 18. 1. 2010, zn.: 442/ZZ/10 ve svém stanovisku uvádí
shodné stanovisko. Proto nebylo Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000
zpracováno.
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• Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém
stanovisku ze dne 2. 6. 2009 pod č.j. 1914/ZZ/09 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů
Územního plánu Kynšperk nad Ohří na životní prostředí (SEA). Požadavek na variantní
řešení nebyl uplatněn.
Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že nebude třeba pořízení Konceptu ÚP a že od
variantního řešení bude upuštěno.
Na základě schváleného Zadání územního plánu byl v prosinci 2009 zpracován Návrh
územního plánu Kynšperk nad Ohří.
Nedílnou součástí Návrhu ÚP Kynšperk nad Ohří jsou proto v samostatných svazcích:
• „Vyhodnocení vlivu ÚP Kynšperk nad Ohří na životní prostředí“, která stanovuje
podmínky na ochranu životního prostředí,
• „Vyhodnocení vlivu ÚP Kynšperk nad Ohří na udržitelný rozvoj území“, která
stanovuje podmínky pro zachování udržitelného rozvoje území.
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kynšperk nad Ohří na životní prostředí (SEA) bylo
zpracováno samostatně v lednu 2010, zpracovatelem je Ing. Libor Ládyš, EKOLA group,
spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10; osvědčení o odborné způsobilosti č.j.
3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993, prodloužení osvědčení č.j. 48068/ENV/06 ze dne 9. 8.
2006. Vyhodnocení je uvedeno v samostatné dokumentaci.
Z vyhodnocení vlivu ÚP Kynšperk nad Ohří na životní prostředí vyplývá:
(Pozn. Značení ploch je uvedeno dle Návrhu ÚP před projednáním.)
• Vlivy spojené s nárůstem intenzity dopravy z nových rozvojových ploch (vlivy na
akustickou situaci a ovzduší) lze hodnotit jako nevýznamné až nulové.
• Zlepšení dopravní situace (a zároveň zlepšení akustické situace a kvality ovzduší)
v Kynšperku nad Ohří lze očekávat v souvislosti s navrženou přeložkou silnice II/212.
Z hlediska dopravní zátěže a s ní související problematikou hluku a znečištění ovzduší je třeba
nezbytnost realizace přeložky a variantní vedení trasy přeložky (DS 1 a DS 101) podrobně
vyhodnotit v navazujícím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. Zároveň je třeba z hlediska
dopravního vyhodnotit nezbytnost realizace navrhovaného obchvatu Liboce (přeložka silnice
III/21216).
• Vzhledem k tomu, že nejsou známy konkrétní záměry na funkčních plochách výroby a
skladování a smíšených výrobních plochách, bude třeba vliv těchto záměrů na akustickou
situaci a ovzduší vyhodnotit v dalším stupni projektové dokumentace (ÚR, SP, proces EIA).
Pozitivním vlivem předkládané koncepce na ovzduší je pokračování trendu plynofikace obce.
• Navržená koncepce bude mít negativní vliv na zábor zemědělské půdy a pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Po provedeném vyhodnocení však lze konstatovat, že zábor
ZPF a PUPFL je opodstatněný a jeho rozsah je akceptovatelný.
• Při respektování navržených opatření se nepředpokládá významný vliv na povrchové a
podzemní vody. Způsob přemostění vodních toků, vhodný způsob odvodnění komunikací
(lapoly), postup výstavby a případná opatření k ochraně vod je třeba řešit s příslušným
vodoprávním úřadem.
• Pozitivním vlivem v oblasti zásobování pitnou vodou je návrh vodárenské nádrže
Dvorečky.
• Při dodržení navržených opatření se nepředpokládá významný negativní vliv na faunu,
flóru a ekosystémy. Před zahájením výstavby provést biologický průzkum se zaměřením na
možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění na funkčních plochách BI 6, BI 14, BI 15, BI 16, BI 17, BI 18, BI 19, BI 21,
BI 32 (JZ a JV část), BI 33 (JZ část), BI 34, SOv 3, SOv 4, RZ 1, RK 1, RK 2, RK 3, VH 1,
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VH 2, VH 3, VH 4, VH 5, SV 7 (JZ část), SV 10, PV 2, PV 4, PV 5, DS 1, DS 101, DS 3.
Pozn.: Plochy BI 17, BI 18, BI 32 (JZ a JV část), BI 33 (JZ část), BI 34 byly změněny na
plochy BV 1, BV 2, BV 13 až BV 16, BV 18 až BV 20, BV 21 a BV 22. Plochy VH 1 a VH 2 již
byly realizovány. Plocha VH 3 byla změněna na územní rezervu VH 101. Plochy RK 1, RK 2,
RK 3 byly změněny na plochy SN-r 1, SN-r 2, SN-r 3. Plocha PV 5 byla změněna na plocha
TI 7.
• K negativnímu ovlivnění ÚSES může dojít v případě navržených dopravních staveb
(DS 1, DS 101 a DS 3). Minimalizace vlivu na ÚSES by měla být jedním z předmětů řešení
podrobnějších dokumentací k těmto záměrům.
• Nulový vliv bude mít předkládaná koncepce na zvláště chráněná území, přírodní parky
a památné stromy. Koncepcí nebudou dotčeny registrované významné krajinné prvky.
• Vzhledem k tomu, že chybí dostatek informací o konkrétních záměrech, které by mohly
negativně ovlivnit systém NATURA 2000 (plochy DS 1, DS 101 a DS 3), je třeba
v podrobnějším stupni projektové dokumentace vyhodnotit vliv záměrů na systém NATURA
2000.
• Lze konstatovat, že ÚP Kynšperk nad Ohří nebude při respektování pravidel uspořádání
území a při dodržení navržených opatření působit v krajině rušivě a mít negativní vliv na
krajinný ráz. Návrh ÚP může podpořit krajinný ráz, neboť zahrnuje liniové prvky zeleně
(Lz 1 – Lz 6), plochy protierozní zeleně (Ez 1) a plošné prvky zatravnění (ZT 1 – ZT 16).
Pozn.: Plochy ZT v návrhu byly na základě projednání z důvodu realizace zatravnění
redukovány.
• Za pozitivní zásah do krajiny lze považovat novou plochu pro zalesnění (LE 1) a
navrženou revitaliazci a postupné zatopení vytěžených prostorů.
Pozn.: Plocha LE 1 byla na základě projednání z důvodu ochrany ZPF zrušena.
• Významný negativní vliv na kuturní či archeologické památky se nepředpokládá.
• Z hlediska likvidace starých ekologických zátěží přináší navržená koncepce pozitivní
vliv.
• Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel je ÚP Kynšperk nad Ohří
akceptovatelný při dodržení navržených opatření.
Z vyhodnocení vlivu ÚP Kynšperk nad Ohří na udržitelný rozvoj území:
Vliv na průmyslovou výrobu a podnikání
Územní plán navrhuje rozvoj ploch pro výrobu a podnikání. Předpokládají se tyto efekty:
• rozvoj průmyslu a podnikání
• příliv investorů,
• zvýšení pracovních příležitostí,
• zastavení úbytku pracovních sil vyjížďkou a migrací,
• růst místní ekonomiky,
• díky nadřazené dopravní infrastruktuře snazší odbyt výrobků, přiblížení trhů.
Druhotný rozvoj
Rozvoj primární ekonomiky přinese i druhotný efekt do území, a to opět jednak
hospodářský (rozvoj služeb), ale také investiční (opravy zanedbaného stavebního fondu a
technické a dopravní infrastruktury).
Vliv na turistický ruch
Územní plán navrhuje plochy pro kolektivní rekreaci, občanské vybavení, plochy pro
sport, rekreační vodní plochy, cesty v krajině (včetně cyklistických) a mohl by přinést
následující efekty:
• zvýšení návštěvnosti (pěší turistika a cykloturistika),
• poskytování služeb, zvýšení zaměstnanosti,
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• rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit (rekreační plochy),
• rozvoj ploch pro sport,
• rozvoj rekreačního využití krajiny.
Vliv na bydlení a demografickou strukturu
Územní plán navrhuje plochy pro bydlení v několika druzích. V návaznosti na
hospodářský rozvoj se předpokládají změny v demografické struktuře, které přinesou
zvyšující se zájem o bydlení ve městě, příp. i v připojených sídlech. Územní plán by mohl
přinést následující efekty:
• posilování pozice města ve struktuře osídlení,
• rozvoj zaměstnanosti,
• rozvoj počtu obyvatel města,
• zvyšující se zájem o bydlení ve venkovských sídlech,
• stabilizace mladých a kvalifikovaných pracovních sil,
• stabilizace podílu obyvatelstva v produktivním věku,
• zvyšování pracovní mobility a flexibility obyvatel.
Vliv na občanské vybavení
V souvislosti s rozvojem hospodářským předpokládá územní plán rozvoj občanského
vybavení, a to jak veřejného, tak soukromého s následujícími efekty:
• stabilizaci a rozšíření veřejného občanského vybavení,
• rozšíření nabídky obchodních ploch v rámci ploch obytných.
Vliv na dopravní a technickou infrastrukturu sídla
Rozsah technického vybavení sídla je v celku vyhovující, avšak v mnohých místech
vyžaduje rekonstrukce či zvýšení kapacit. Za předpokladu hospodářského růstu sídla lze
očekávat zvyšující se kapacity veřejných financí, které by mohly zajistit:
• realizaci změn dopravní infrastruktury,
• výstavbu nových místních komunikací a inženýrských sítí v návrhových lokalitách,
• rekonstrukce a rozšíření kmenových rozvodů inženýrských sítí.
Vliv na krajinný ráz
Územní plán chrání stávající krajinný ráz, způsobený kombinací přírodních i
civilizačních vlivů. U návrhových ploch určuje prostorové uspořádání nové výstavby tak, aby
nedošlo k narušení charakteru města.
Vliv na lesy, ochranu ZPF, přírodní prvky a ostatní zeleň v krajině
Územní plán vymezuje ochranu stávající zeleně, umožňuje v rámci regulativů
rozšiřování ploch zeleně v krajině, navrhuje plochy protierozní liniové zeleně, liniové zeleně
podél polních cest, plochy zeleně ÚSES a vodní plochy. Zvýšení rozsahu zeleně může
způsobit:
• zvýšení ekologické stability krajiny (meze, remízky apod.),
• snížení půdní eroze (větrné, příp. vodní),
• zlepšení estetického působení krajiny.
Vyhodnocení pořizovatele: Pořizovatel na základě zpracovaného Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území dospěl k závěru, že projednávané Vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj není v rozporu se zájmy chráněnými dotčeným orgánem.
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C. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
(podle § 50 odst. 5 stavebního zákona)
Pozn. Značení ploch je uvedeno dle Návrhu ÚP před projednáním.
Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, k Návrhu ÚP, ze dne 26. 4. 2010, zn. 1686/ZZ/10:
Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. /.../
Stanovisko:
Na základě návrhu územního plánu Kynšperk nad Ohří a vyhodnocení vlivů územního
plánu Kynšperk nad Ohří na životní prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22, písm. e) zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, ale pouze za respektování
následující podmínky:
• Územní plán může být uplatněn při následném zapracování a respektování stanovených
podmínek a opatření, které jsou uvedeny na str. 88 – 92 Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP
Kynšperk nad Ohří na životní prostředí.
Odůvodnění:
Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že ÚP Kynšperk nad Ohří
tak, jak je navržen, je v rozporu s cíly ochrany životního prostředí. ÚP Kynšperk nad Ohří je
možné akceptovat pouze za respektování opatření pro eliminaci potenciálních významných
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Tato opatření jsou uvedena ve
vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Kynšperk nad Ohří na životní prostředí. Za dodržení
stanovených podmínek lze tedy vydat souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Závěrem upozorňujeme na ustanovení § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení změny
územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska
k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.
(Pozn.: Podmínky a jejich splnění je uvedeno v následující kap. D.)

D. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
ZOHLEDNĚNO
(s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly)
Doprava a infrastruktura
Podmínka
V navazujícím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnotit
z hlediska dopravního (na základě dopravního modelu území)
nezbytnost realizace přeložky silnice II/212 (nulová varianta – bez
realizace obchvatu) a navržené variantní vedení trasy (DS 1 a
DS 101).
Z hlediska dopravního vyhodnotit v rámci podrobnější dokumentace
nezbytnost realizace navrhovaného obchvatu Liboce (přeložka silnice

Splnění v ÚP
Týká se návazného řízení. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.
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III/21216).
Na plochách určených k průmyslové výrobě a na smíšených
obytných plochách je třeba preferovat nízkoobrátkové dopravní
obsloužení tak, aby se nadměrně nezatěžovala komunikační síť.
Respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a komunikací.
Počty a umístění trafostanic na plochách výroby bude nutno upřesnit
v dalších stupních přípravy území k výstavbě na základě charakteru,
rozmístění a skutečných výkonových potřeb navrhovaných provozů.

Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.

Hluk
Podmínka
Splnění v ÚP
Chráněnou obytnou zástavbu situovat do území tak, aby byly splněny Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
hygienické limity hluku dané Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
výrok ÚP.
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V případě realizace záměrů, které mohou ovlivnit akustickou situaci
(zejména na plochách výroby a skladů a na smíšených výrobních
plochách), vypracovat detailní hlukové studie k danému záměru
v rámci navazujícího správního řízení (ÚR, SP, proces EIA). Na
základě těchto studií vypracovat návrh případných protihlukových
opatření k ochraně chráněných objektů.
V rámci podrobnější projektové dokumentace bude třeba z hlediska
akustické situace vyhodnotit nezbytnost realizace navrhovaných
přeložek silnic II/212 a III/21216 (nulová varianta – bez realizace
obchvatu).
Pro záměry přeložek silnic II/221 a III/21216 provést v rámci
navazujícího správního řízení (ÚR, SP, proces EIA) podrobné
vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci. Na základě
vyhodnocení vypracovat návrh případných protihlukových opatření
k ochraně chráněných objektů.
Hlučné stavební práce v oblastech, kde je v blízkosti obytná zástavba,
soustředit pouze do doby, kdy je pravděpodobné zasažení
minimálního počtu obyvatel nadměrným hlukem, tzn. v pracovní dny
mezi 8. a 14. hodinou.

Týká se návazného řízení. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.

Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.

Ovzduší
Podmínka
Pokračovat v trendu plynofikace veškerých nových objektů.

Splnění v ÚP
Tuto podmínku nelze vynutit. Nemá vliv
na výrok ÚP.
U stávající a nově navržené chráněné obytné zástavby v zájmovém
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
území musí být dodrženy imisní limity dané zákonem č. 86/2002 Sb., vliv na výrok ÚP.
o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Pro záměry přeložek silnic II/221 a III/21216 provést v rámci
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
navazujícího správního řízení (ÚR, SP, proces EIA) podrobné
výrok ÚP.
vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší.
Vzhledem k tomu, že nejsou známy konkrétní záměry na plochách
Týká se návazného řízení. Podmínka
PV a SV, je nutné v rámci navazujícího správního řízení (ÚR, SP,
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
proces EIA) provést podrobné vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší. výrok ÚP.
U záměrů, které mohou zvyšovat prašnost, je třeba přijmout opatření Tato podmínka již byla zapracována
k minimalizaci tohoto negativního vlivu (např. zelené pásy podél
dříve do ÚP v kap. 6.2. u ploch typu PV,
komunikací, izolační zeleň na plochách výroby a skladů a na
ZV a SV jako povinný pás izolační
smíšených výrobních plochách).
zeleně realizovaný v rámci ploch výroby.
Pro zamezení zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby záměrů Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
provádět čištění komunikací u výjezdů ze stavby a zkrápění prostoru výrok ÚP.
staveniště, zakrývat sypké stavební materiály na staveništi a při jejich
přepravě.
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Zdraví
Podmínka
U záměrů, které by mohly ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva, je
třeba provést hodnocení zdravotních rizik v dalším stupni projektové
dokumentace.
Proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval
možnost narušení faktorů pohody obyvatelstva.

Splnění v ÚP
Týká se návazného řízení. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.

Územní systém ekologické stability
Podmínka
Pro uchování druhové diverzity a pro zamezení ekologické devastace
řešeného území respektovat funkční a navržené prvky ÚSES.

Splnění v ÚP
V ÚP navrženo, další „respektování“ je
poodrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv
na výrok ÚP.
Konflikt přeložek silnic II/212 a III/21216 s ÚSES minimalizovat
Tato podmínka byla zapracována do
vedením tras po mostech. Umožnit migraci živočichů realizací
výroku ÚP u silnic II/212 a III/21216
propustků.
v kap. 4.1.1. Textové části.
V dalším stupni projektové dokumentace provést podrobné posouzení Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
vlivu přeložek silnic II/212 a III/21216 na ÚSES.
výrok ÚP.

Fauna, flóra
Podmínka
Před zahájením výstavby provést biologický průzkum se zaměřením
na možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů dle
Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na funkčních plochách
BI 6, BI 14, BI 15, BI 16, BI 17, BI 18, BI 19, BI 21, BI 32 (JZ a JV
část), BI 33 (JZ část), BI 34, SOv 3, SOv 4, RZ 1, RK 1, RK 2, RK 3,
VH 1, VH 2, VH 3, VH 4, VH 5, SV 7 (JZ část), SV 10, PV 2, PV 4,
PV 5, DS 1, DS 101, DS 3.
Při stavební činnosti je nutné zabezpečit ochranu stávajících
vegetačních prvků. Stromy musí být před započetím stavby chráněny
podle normy ČSN – DIN 839061 (Ochrana stromů, porostů a ploch
pro vegetaci při stavebních činnostech).
V místech pravděpodobného střetu automobilů s velkými živočichy
realizovat podél silnice ochranné pásy zeleně, případně oplocení.
V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba zažádat
příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin.
Veškeré zásahy do biotopů (zemní práce, kácení dřevin, kosení
bylinného porostu) provádě mimo období hnízdění.
Kácení dřevin kompenzovat náhradní výsadbou, ve které budou
preferovány autochtonní druhy.

Splnění v ÚP
Tato podmínka byla zapracována do
výroku ÚP u uvedených ploch v kap.
6.2., kromě ploch, které byly zrušeny.
Některé plochy byly přečíslovány.

Podrobnost nad rámec ÚP. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Podrobnost
nad rámec ÚP. Nemá vliv na výrok ÚP.

Veřejná zeleň
Podmínka
Omezit expanzi invazních druhů rostlin, zejména podél vodních toků,
na navážkách a v okolí sídlišť.
Realizovat kompenzační výsadby a rekonstrukce stromořadí podél
polních cest a silnic, a to buď z domácích listnatých dřevin (např.
lípa, javor, jasan, dub), nebo z tradičních ovocných dřevin odolných
proti běžným chorobám.
Likvidovat agresivní, ekologicky nežádoucí dřeviny, zejména akát a
zvyšovat podíl geograficky původních dřevin (dub, lípa, javor, habr).

Splnění v ÚP
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
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NATURA 2000
Podmínka
V podrobnějším stupni projektové dokumentace (ÚR, SP, proces
EIA) je třeba vyhodnotit vliv záměrů na plochách DS 1, DS 101 a
DS 3 na systém NATURA 2000.

Splnění v ÚP
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.

VKP
Podmínka
Při zásahu do VKP je třeba si vyžádat závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy,
změny kultury pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních
toků a nádrží, těžba nerostů.
Způsob přemostění vodních toků, vhodný způsob odvodnění
komunikací (lapoly), postup výstavby a případná opatření k ochraně
vod je třeba řešit s příslušným vodoprávním úřadem.

Splnění v ÚP
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.

Krajinný ráz
Podmínka
Urbanisticko-architektonickou koncepci výstavby obytné zástavby
koncipovat tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu.
Respektovat společná pravidla prostorového uspořádání zastavěného
a zastavitelného území daná ÚP.
Citlivě realizovat terénní úpravy tak, aby nedocházelo k výrazné
změně reliéfu a nebyl narušen krajinný ráz.
Možné ovlivnění krajinného rázu výstavbou přeložek II/212 a
III/21216 by mělo být posouzeno v dalším stupni projektové
dokumentace.

Splnění v ÚP
Požadavek příliš obecného charakteru.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Podmínka odkazuje sama na sebe. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Požadavek příliš obecného charakteru.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.

Kulturní a archeologické památky
Podmínka
Splnění v ÚP
V případě archeologického nálezu při výstavbě na navrhovaných
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
funkčních plochách je třeba jej oznámit příslušnému
vliv na výrok ÚP.
archeologickému ústavu a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Půda, horninové prostředí
Podmínka
K trvalému či dočasnému odnětí pozemků ze zemědělského půdního
fondu je nutný souhlas příslušného orgánu státní správy dle
ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
K trvalému či dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany lesa.
Respektovat lesní porosty a jejich ochranné pásmo (50 m).

Splnění v ÚP
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.

Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP. Zásah do ploch lesa je
v příslušné části Odůvodnění odůvodněn.
Před realizací projektů zajistit skrývku a odvoz ornice a její zpětné
Podrobnost nad rámec ÚP. Podmínka
využití na vhodných lokalitách.
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Při zahájení skrývkových prací na plochách sanace ekologické zátěže Podrobnost nad rámec ÚP. Podmínka
je třeba provést rozbor skrývaných zemin a stanovit, zda nejsou
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
kontaminovány a je možné je využít např. pro další terénní úpravy.
výrok ÚP.
V případě zjištění kontaminace snímaných zemin bude nutno se
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skrývanými zeminami nakládat jako s nebezpečným odpadem.
V poddolovaném území je třeba konzultovat připravované projekty
s geologem. V případě předpokládaného intenzivního poddolování na
konkrétních lokalitách je třeba provést inženýrsko-geologický
průzkum, případně postupovat při zpracování projektu podle normy
ČSN 73 0039 „Navrhování objektů na poddolovaném území“.
V území je třeba respektovat plochy ložiskové ochrany, které jsou
vymezeny ve výkrese limitů etapy Průzkumy a rozbory v úrovni
ÚAP, 08/2008.

Podrobnost nad rámec ÚP. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP. Zásah do ploch
ložiskové ochrany je v příslušné části
Odůvodnění odůvodněn.

Voda a vodní toky
Podmínka
Respektovat manipulační pásmo 8 m od břehové čáry u významných
vodních toků (Ohře) a 6 m u drobných vodních toků (§ 49, zákona
č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
Respektovat pravidla dle zákona č. 154/2001 Sb. o vodách ve
stanoveném záplavovém území Ohře a Libockého potoka, včetně
aktivní zóny záplavového území.
V území přírodních léčivých zdrojů je nutno respektovat podmínky a
omezení stanovená § 37 zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
V 500 m ochranném pásmu pozorovacího vrtu Českého
hydrometeorologického ústavu č. VP 1808 provádět výstavbu pouze
se souhlasem majitele vrtu.
Na plochách navržené dopravní infrastruktury (DS 1, resp. DS 101,
DS 3) je třeba s příslušným vodoprávním úřadem podrobně řešit
způsob přemostění vodních toků, vhodný způsob odvodnění
komunikací (lapoly), postup výstavby a navrhnout případná opatření
k ochraně vod.
V projektových dokumentacích konkrétních záměrů kvantifikovat
nárok na spotřebu pitné vody.
Odstranění neznečištěných srážkových vod řešit v maximální možné
míře přirozeným vsakem do území.
V případě, že dešťové vody nebudou zasakovat, zajistit jejich retenci
v území (retenční nádrže, trubní retence, suché poldry) s dostatečnou
kapacitou při přívalových srážkách a s regulací na odtoku.
Podrobný způsob likvidace dešťových odpadních vod z navržených
zastavitelných ploch a ploch pro veřejné komunikace a prostranství
specifikovat v rámci samostatného řízení (proces EIA, územní řízení,
stavební povolení).
U všech podnikatelských objektů, jejichž provoz může způsobit
výraznou kontaminaci povrchových či podzemních vod, vyžadovat
důsledné odkanalizování s napojením na ČOV.
Dešťové vody ze zpevněných ploch, u kterých lze předpokládat
možnost kontaminace ropnými látkami, je nutné zachytit pomocí
odvodňovacích žlabů do lapolů (lapače ropných látek) a teprve
následně likvidovat.

Splnění v ÚP
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.

Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.
V textové části ÚP je již uvedeno.
Tato podmínka byla zapracována do
výroku ÚP.
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Týká se návazného řízení. Podmínka
vyplývá z legislativy. Nemá vliv na
výrok ÚP.

Odpady
Podmínka
Zajistit fungování systému sběru a separace odpadu v nově
vymezených rozvojových územích.
Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s právní
úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

Splnění v ÚP
Podrobnost nad rámec ÚP. Nemá vliv na
výrok ÚP.
Podmínka vyplývá z legislativy. Nemá
vliv na výrok ÚP.
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E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ
Tato kapitola je zpracována formou textu vysvětlujícího jednotlivá ustanovení vlastního
Textové části územního plánu I.

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ) dle § 58, zák. č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Hranice je stanovena k 1. 6. 2014.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA
A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

2.1. Koncepce rozvoje území
Koncepce rozvoje území vychází ze stávajícího charakteru území:
Kynšperk nad Ohří je historické osídlení městského charakteru na jižním břehu Ohře, na
pomezí regionů historických, tj. – na pomezí vlivu Chebu na západě a Sokolova na východě.
Zároveň je na pomezí několika krajinných regionů – oblasti uzavřené historické těžby uhlí
(oblast severovýchodní, mezi toky Liboce a Ohře), krajiny zemědělských půd chebské roviny
na severozápadě (oblast severozápadní mezi toky Liboce a Ohře), oblast převážně
urbanizovaná (mezi Ohří a hranicí lesů na kopci Smrčný) a krajiny Slavkovského lesa na jihu
a jihovýchodě, v rozsahu přesahujícím vymezení CHKO.
Dalšími určujícími faktory v území pak jsou:
• řeka Ohře, včetně nivy toku s meandry a specifickými společenstvy a záplavovým
územím, která omezuje rozvojové možnosti stavebního rázu, je však devizou pro
krajinné prostředí sídla,
• silnice R6 procházející úpatím Slavkovského lesa (Krušnohorská magistrála) a
doprovodná komunikace II/606, díky níž je území snadno dopravně dostupné
z vyšších center (Cheb, Sokolov a dále Karlovy Vary),
• silnice II/212 procházející městem ve směru sever – jih již zcela nevyhovuje potřebám
kapacitním ani z hlediska technických parametrů.
Všechny tyto skutečnosti se odrazily na řešení územního plánu. Z toho plynou
následující rozvojové cíle v území:
• Kynšperk – město díky své výhodné poloze na předělu regionů a s pestrou škálou všech
urbánních funkcí má dobré rozvojové perspektivy (jak místní, tak ve vztahu k dalším
sídlům), bude se i nadále rozvíjet centrálním způsobem ve všech funkčních složkách
ve vzájemné koordinaci, na obou březích řeky Ohře se začleněním zástavby v k.ú.
Dolní Pochlovice do jednoho urbánního celku.
• Dopravní situace průchodu silnice II/212 bude řešena formou obchvatu města.
• Venkovská sídla budou rozvíjena převážně formou doplnění proluk, a to převážně pro
funkce bydlení; další neobytné funkce pak v návaznosti na sil. II/606 ve Zlaté.
• Krajina orných půd severozápadního segmentu bude doplněna o chybějící plochy
zeleně, a to jednak jako zeleň protierozního charakteru, jednak jako ozelenění polních
cest.
• Plochy krajinné zeleně a vodní plochy severovýchodního segmentu jsou vytipovány
jako vhodné území pro krajinnou zeleň s rekreační funkcí.
• Krajina jižního segmentu, zvláště jižně od II/606 jako chráněná krajinná oblast, je
v prvé řadě zamýšlena pro zachování s minimálním narušením novými zásahy,
výjimkou jsou rozvoje stávajících sídel pro obytnou funkci.
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• V celém území je pak podporována extenzivní – dopravní turistika (pěší a
cykloturistika) vzhledem k pestrosti krajinných a urbánních forem, která zvyšuje
atraktivitu území.

2.2. Ochrana kulturních hodnot území
Řešení územního plánu bylo navrženo s ohledem na zaznamenané hodnoty v území,
vyjádřené převážně v kategorii limity využití území, zobrazeny jsou ve výkresech č. B1a.
Koordinační výkres – sever a B1b. Koordinační výkres – jih.

2.2.1. Ochrana nemovitých kulturních památek
V řešeném území se nalézají tyto nemovité kulturní památky:
Kynšperk nad Ohří
Číslo rejstříku
15280 / 4-656

čp.

20540 / 4-649
23612 / 4-655
47629 / 4-4333
45145 / 4-651
38419 / 4-652
101519
15740 / 4-653

čp. 1
čp. 8

101512
30077 / 4-654
26781 / 4-650

čp. 9
čp. 60
čp. 198

Památka
hrad, zřícenina a archeologické stopy

Ulice,nám./umístění
severozápadní okraj města, na
ostrožně nad Ohří; p.č. 525/1
kostel Nanebevzetí P. Marie
nám. 5. května; p.č. 1
židovský hřbitov
p.č. 536
socha P. Marie Immaculaty
nám. 5. května, p.č. 2
sousoší Nejsvětější Trojice
nám. Míru; p.č. 592
kašna se sochou sv. Floriána
nám. Míru; p.č. 592
radnice stará (Panský dům)
Maxima Gorkého; p.č. 591/1
městské opevnění, z toho jen: městská Dlouhá; p.č. 550, 551
branka
městský dům
p.č. 551
měšťanský dům
nám. Míru, Na příkopech; p.č. 628
fara
nám. 5. května, p.č. 2

Dolní Pochlovice
Číslo rejstříku
101504

čp.
čp. 1

Památka
zemědělský dvůr – Nový dvůr

Ulice,nám./umístění
p.č. 160/1 až 160/5

Památka
zámek, z toho jen: park a pohřební
kaple

Ulice,nám./umístění
p.č. 36/2, 36/3 park a 37 pohřební
kaple (1/1 pův. zámek – zrušeno)

Kamenný Dvůr
rejstříku
46503 / 4-657

čp.
čp. 1

Do řešeného území okrajově zasahuje ochranné pásmo památky – poutní kostel Chlum
Svaté Máří.

2.2.2. Území s archeologickými nálezy
V území jsou evidovány tyto archeologické lokality:
Poř.č.SAS
11-14-14/1
11-14-14/2
11-14-14/8
11-14-14/9
11-14-13/1

Název UAN

Typ
UAN
Zbytky hradu
I
Kostel Nanebevzetí Panny Marie I
Městská branka, Kynšperk
I
Kynšperk, Panský dům č.1
I
Chotíkov – jádro vsi
II

Reg. správce

Katastr

Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb

Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Chotíkov
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11-14-13/3
11-14-13/2
11-14-13/4
11-14-14/6
11-14-19/2
11-14-19/6
11-14-19/1

Tvrziště
Liboc – jádro vsi
Liboc – pískovna u rybníka
Dolní Pochlovice – jádro vsi
Zámek, bývalá tvrz
Rychlostní silnice R6
zaniklá středověká ves Tollingen

I
II
I
II
I
I
I

Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb
Krajské muzeum Cheb

Chotíkov
Liboc
Liboc
Dolní Pochlovice
Kamenný Dvůr
Kamenný Dvůr
Štědrá

Území je bohaté na archeologické nálezy a proto je možno celé jeho území kvalifikovat
jako území archeologického zájmu, na němž se vyskytují doložené i přepokládané
archeologické lokality.

2.2.3. Ochrana dalších architektonických, archeologických a kulturních hodnot
Mezi další objekty významné z hlediska historie území a zachování kvality obytného a
krajinného prostředí, avšak nechráněné jako nemovité kulturní památky, jsou zařazeny
objekty, areály a lokality, seznam je uveden v Textové části I.

2.3. Ochrana hodnot přírody a krajiny
2.3.1. Významné krajinné prvky
V řešeném území se nacházejí pouze významné krajinné prvky (VKP) ze zákona – lesy,
vodní toky, nivy.
Při záměru zásahu do území zahrnutého do VKP je třeba si vyžádat závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy, změny kultury
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů.

2.3.2. Chráněná krajinná oblast
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les zahrnuje jižní část řešeného území.
Hranice vede řešeným územím převážně po okraji silnice I. třídy. Do řešeného území zasahují
zóny 2 a 3 (lesní porosty).

2.3.3. Natura 2000
Do řešeného území zasahuje prvek systému Natura 2000 CZ0410020 – Ramena Ohře:
Nejzachovalejší část nivy Ohře nížinného charakteru v Karlovarském kraji, s množstvím
mrtvých ramen a tůní. Nejvýznamnější je makrofytní vegetace vázaná přímo na vodní
prostředí, jedná se o jeden z nejlépe osídlených toků v České republice, a dále vegetace
slepých ramen, zátočin a tůní. Rozsáhlé porosty říčních rákosin, psárkových luk a vrbových
křovin a luhů doprovázejících vodní tok jsou již dosti eutrofizovány a invadovány neofyty.

2.3.4. Nadregionální a regionální prvky ÚSES
Vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vychází z následujících
dokumentací:
• ÚTP NR / R ÚSES (MŽP ČR, Culek, Bínová, 1996);
• vymezení NR / R prvků ÚSES v ZÚR Karlovarského kraje;
• Místní územní systém ekologické stability (RNDr. Jan Křivanec, 7/2008), upřesnění do
katastrální mapy.
Nadregionální a regionální prvky ÚSES, schválené v ZÚR Karlovarského kraje:

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění ÚP

34

Nadregionální biokoridory:
K 40 Amerika – Svatošské skály, jeho vodní a nivní osa; v rámci pozemkových úprav
byly obě osy spojeny do jednoho pásu.
Významná část řešeného území (celé území severně od Ohře, jižně od Ohře až ke
Kamennému Dvoru) je zahrnuta v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru. Ochranná
zóna je převzata z platných nadřazených dokumentací, pouze s upřesněním při převodu do
podrobnějšího měřítka.
Regionální biocentra:
1168 Libavský vrch
10 113 Pivovarské louky
Regionální biokoridory:
Regionální biokoridory procházejí po vodních tocích s velkým rozsahem přírodě
blízkých úseků:
991 po Libockém potoce,
992 po Malé Libavě,
20118 po Velké Libavě.

2.3.5. Ochrana půdního fondu
Ochrana zemědělského půdního fondu
Realizuje se formou bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Ochrana lesního půdního fondu
Pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo 50 m limitují rozvoj pozemků
sousedících.

2.4. Ostatní limity využití území
Limity využití území jsou definovány ve zákoně č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
v § 26, odst. 1. Tyto limity jsou vstupní limity, tj. přicházejí do řešení územního plánu jako
předem dané omezující územní prvky.
Naopak výstupní limity využití území jsou omezení, která vyplývají z navržené koncepce
ÚP Kynšperk nad Ohří. Jsou navrženy v Textové části I. Vstupní i výstupní limity jsou
zakresleny ve výkresech č. B1a. Koordinační výkres – sever a B1b. Koordinační výkres – jih,
výstupní limity rovněž ve výkrese č. A2a. Hlavní výkres – sever a A2b. Hlavní výkres – jih.

2.4.1. Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury
1) Dopravní infrastruktura a její ochranná pásma:
• ochranné pásmo rychlostní komunikace
• ochranné pásmo silnice II. a III. třídy
• ochranné pásmo železnice

100 m od osy krajního pruhu
15 m od osy krajního pruhu
60 m od osy krajní koleje

Do území zasahují vzletové a přistávací roviny letiště Cheb.
2) Technická infrastruktura a její ochranná pásma:
• ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů
• ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů
• ochranné pásmo vedení VVN 110 kV
• ochranné pásmo vedení VN 22 kV
• ochranné pásmo trafostanic 22 kV

1,5 m do DN 500 včetně
2,5 m nad DN 500
12 (15) m od krajního vodiče
7 m, 10 m od krajního vodiče
7 m, 20 m, 30 m
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• ochranné pásmo kabelového vedení VN
1m
• bezpečnostní pásmo VTL nad DN 250
40 m
• bezpečnostní pásmo VTL DN 100 – DN 250
20 m
• bezpečnostní pásmo VTL do DN 100 včetně
15 m
• bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice
10 m
• ochranné pásmo VTL plynovodu
4m
• ochranné pásmo VTL regulační stanice
4m
• ochranné pásmo plynovodu STL a NTL
1 m v zastavěném území
• ochranné pásmo zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie
2,5 m
• ochranné pásmo sdělovacích vedení
1,5 m
• radioreleové trasy
dle zákresu
Do území okrajově zasahuje o.p. ČOV Libavské Údolí.
Z koncepce územního plánu vyplývají následující navržená
infrastruktury:
• ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a
kanalizačních řadů do DN 500 mm
• ochranné pásmo navržených vzdušných vedení VN 22 kV
• ochranné pásmo navrženého kabelového vedení VN
• ochranné pásmo navržených trafostanic
• ochranné pásmo navržených rozvodů STL plynovodu

ochranná pásma technické
1,5 m od vněj. líce potrubí
7 m od krajního vodiče
1m
7m
1m

2.4.2. Ochrana vod a vodních zdrojů
Ochrana vodních toků
Vyplývá ze zákona o vodách. Je třeba v území umožnit péči o koryta vodních toků, která
se realizuje formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě
toku (též „manipulační pásmo“) – vymezení prostoru podél vodních toků pro údržbu 8 m od
břehové čáry u významných vodních toků (Ohře) a 6 m u drobných vodních toků (§ 49,
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
Pokud bude správce vodního toku při výkonu správy vodního toku požadovat pro
nezbytný přístup k vodnímu toku užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku, pak
po předchozím projednání s vlastníky pozemků může jejich pozemků užívat (viz § 49 zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách).
Nezbytná je rovněž ochrana území před ohrožením velkými vodami – záplavové
území. Uplatňuje se formou vymezování zaplavovaných území toků. V řešeném území bylo
vymezeno zaplavované území:
• Ohře (Q100, Q50, Q10, aktivní zóna) – stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje,
odborem ŽPaZ, dne 25. 3. 2008, ř. km 139,285 – 240,220
• Libockého potoka (Q100, Q50, Q10, aktivní zóna) – „Záplavové území Libockého potoka
– povodňový model, úsek ústí do Ohře – VD Horka, ř. km 0.0 až 10.438“
(Ing. Zdeněk Klíma, 2006)
Dále se v území uplatňuje protipovodňová ochrana Ohře – levý břeh na západním konci
Dolních Pochlovic (val) a pravý břeh u Kynšperka (úprava břehu).
V území se nachází prameny: Pochlovická minerálka na p.p.č. 149/1 k.ú. Liboc a
pramen Anita na p.č. 112 k.ú. Chotíkov. V ul. K.H. Borovského se nachází kašna.
Ochrana zvláštních zájmů v území – zátopové území
V území je vymezena zóna zasažení při protržení vodních děl Jesenice, Horka a Skalka
(zátopové území).
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Ochrana vodních zdrojů
Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů:
• pásmo hygienické ochrany podzemního zdroje vody prameniště Nebanice, určené
k hromadnému zásobování pitnou vodou; stanoveno Okresním NV v Chebu, odbor vodního a
lesního hospodářství, 9. 3. 1989, č.j. 420/VLHZ/89-233. Stanoveno pro Io a IIo.
• ochranné pásmo podzemního zdroje vody prameniště Kynšperk (Rolesná I., Rolesná II.,
Pivovar Horní, Pivovar Dolní, Kolová, Pochlovice), určené k hromadnému zásobování pitnou
vodou; stanoveno Okresním národním výborem v Sokolově, odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství, 7. 6. 1985, č.j. VLHZ/473/85-235. Stanoveno pro Io.
• ochranné pásmo prameniště s vodojemem pro Horní Pochlovice, stanoveno pro Io, o.p.
v hranicích p.č. 123/7 k.ú. Dolní Pochlovice (zasahuje rovněž do k.ú. Chlum Svaté Máří).
Ochranné pásmo není vzhledem k malému rozsahu zobrazitelné.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Do jižní části řešeného území zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Chebská pánev a Slavkovský les.
Přírodní léčivé zdroje
Do severozápadní části správního území zasahuje ochranné pásmo II. stupně IIB.
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.
V tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovená § 37 zákona
č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon).
Pozorovací vrt ČHMÚ
V řešeném území se nachází pozorovací vrt Českého hydrometeorologického ústavu
č. VP 1808, ochranné pásmo 500 m.

2.4.3. Ochrana ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nenacházejí žádné dobývací prostory ani chráněná ložisková území.
Do území zasahují výhradní ložiska (VL):
Číslo ložiska
3160800
3080700

Název
Odravská pánev
Chebské pánve

Těžba
dřívější hlubinná
dřívější hlubinná i povrchová

Surovina
Uhlí hnědé
Uhlí hnědé

Nerost
detrit, hnědé uhlí, xylit
hnědé uhlí

Do území zasahuje nebilancované ložisko (NL):
Číslo ložiska
5166500

Název
Chotíkov u Kynšperka nad Ohří

Těžba
dosud netěženo

Surovina
Štěrkopísky

Nerost
písek, štěrkopísek

2.4.4. Sesuvy
Do území zasahuje sesuvné území:
číslo
1253

lokalita
Kynšperk nad Ohří

druh
potenciální
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2.4.5. Poddolovaná území, hlavní důlní díla a haldy
V území se nacházejí poddolovaná území (PÚ):
rozsah
plocha
plocha
plocha
bod

název
Dolní Pochlovice
Kamenný Dvůr
Kynšperk nad Ohří
Zlatá – Dvorečky

surovina

polymetalické rudy

k.ú.
Liboc, Dolní Pochlovice, Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, Kamenný Dvůr
Dolní Pochlovice, Kynšperk nad Ohří
Zlatá

V území se nacházejí hlavní důlní díla (HDD):
rozsah
Boží Požehnání – jáma Mikuláš 1
Boží Požehnání – jáma Mikuláš 2
Arnošt Ludmila 1
Arnošt Ludmila 2

název
Dolní Pochlovice
Dolní Pochlovice
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

surovina
Uhlí hnědé
Uhlí hnědé
Uhlí hnědé
Uhlí hnědé

k.ú.
Dolní Pochlovice
Dolní Pochlovice
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

V území se nacházejí haldy:
rozsah
bod

název
Zlatá – odval

surovina
polymetalické rudy

k.ú.
Zlatá

2.4.6. Radonové riziko
Celé řešené území je zařazeno v 2. stupni radonového rizika, pouze okrajové části na
západě a východě ve 3. stupni.

2.4.7. Hygienická ochranná pásma
V území se nachází provozovaný hřbitov Kynšperk, ochranné pásmo nebylo správním
rozhodnutím stanoveno.
Dále se v území nachází bývalý židovský hřbitov (neprovozovaný).

2.4.8. Ochrana zvláštních zájmů v území
V území se nenacházejí zájmové lokality Armády České republiky.
V území se nenacházejí zájmy Ministerstva obrany ČR.
V k.ú. Zlatá se nachází objekt Vězeňské služby ČR – věznice Kolová, zčásti na území
Libavského Údolí.
V Kynšperku je služebna Policie ČR.
Z hlediska požární ochrany se v území nachází v Kynšperku areál Hasičského
záchranného sboru.

2.5. Plochy dle způsobu využití a dle významu
2.5.1. Plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy byly vymezeny na základě:
• vlastního terénního průzkumu,
• vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, která definuje
základní dělení ploch s rozdílných způsobem využití,
• s využitím § 3, odst. 4 vyhlášky, který umožňuje podrobnější členění ploch.

2.5.2. Plochy dle významu
V souladu se stavebním zákonem jsou užívány pojmy:
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• zastavitelné plochy (§ 2, odst. 1, písm. j)
• plochy přestavby (§ 43, odst. 1)
• plochy v krajině s navrženou změnou využití (příloha č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., bod
3b))
• plochy územních rezerv (§ 36, odst. 1)
Nové pojmy – stabilizované plochy a návrhové plochy – byly definovány za účelem
rozšíření možností vymezit slovně určitou skupinu ploch s danými vlastnostmi.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce byla navržena s ohledem na historii a stávající charakter území a
rozvojové záměry a potřeby místa.
Správní území města bylo rozděleno na základě terénního průzkumu do ploch
s rozdílným způsobem využití, respektujících současnou zástavbu. Území bylo rozděleno na
plochy stabilizované, plochy přestavby a plochy zastavitelné dle aktuální znalosti požadavků
majitelů pozemků a záměrů města.
Plochy dosud nezastavěné byly buď navrženy k dostavbě (proluky – zastavitelné plochy)
nebo určené k ponechání jako omezeně zastavitelné (zahrady, veřejná zeleň).
Nové plochy byly vymezeny v návaznosti na stávající zástavbu s ohledem na potřeby
města, na vzdálenost od centra, na terénní konfiguraci, možnost napojení na komunikace a
inženýrské sítě, na stávající limity využití území a na ochranu zemědělského půdního fondu.
Určujícími limity, významně omezujícími rozvoj, jsou:
• v pásu podél Ohře záplavové území, NRBK, EVL.
• v koridoru západně od města území pro přeložku silnice II/212,
• jižně od silnice II/606 území CHKO
• omezení z hlediska zemědělského půdního fondu (I. a II. tř. ochrany ZPF) se uplatňují
převážně v Chotíkově a Štědré.
Vymezení zastavitelných ploch bylo provedeno na základě těchto principů:
• zástavba proluk v zastavěném území,
• návrh zástavby na dosud nezastavěných plochách, odsouhlasených dle dosud platné
ÚPD
• další nové plochy navrženy v návaznosti na ZÚ s ohledem na kvalitu půdy a limity
využití území tak, aby propojily stávající solitéry zástavby v krajině nebo navázaly
pásovým způsobem na stávající kompaktní okraj zástavby.
Kynšperk – město (jižně od Ohře)
V území kompaktní zástavby byl vymezen větší počet proluk, avšak jedná se převážně o
menší lokality (1 parcela). Hlavní rozvoj byl proto směřován převážně mimo stávající
zástavbu.
Hlavní rozvojové území se nachází jižně od města, vymezeno na severu hranicí zástavby,
na východě a západě kompaktními pásy krajinné zeleně podél dvou vodních toků a na jihu
soustavou ochranných pásem nadřazených inženýrských sítí. Z hlediska funkčního byla
zonace navržena směrem od města – bydlení – vybavenost – výroba, s doplněním ploch
veřejné zeleně v souběhu s průchodem VTL plynovodu, území jehož bezpečnostního pásma
není možno zastavět. Trasování komunikací vychází jednat ze sítě stávajících polních cest,
jednak z potřeb obsluhy území.
Západní (oblast ul. Petra Bezruče), východní (svahy nad městem podél staré tras II/212
na Kolovou, oblast ul. M. Tyrše) a severní rozvojová oblast (Na kukačce) jsou převážně
určeny k bydlení, další funkce jsou pouze doplňkové.
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Kynšperk – severně od Ohře a Dolní Pochlovice
Území ryze městského charakteru, avšak s rozsáhlými prolukami, již dnes výrazně
smíšeného charakteru s hlavními výrobními plochami města. Rozvoj navržen ve všech
funkčních složkách (bydlení, smíšené plochy, výroba, veřejná zeleň, plocha pro novou ČOV)
s cílem doplnění kompaktního tvaru zástavby.
Severovýchodně se nacházejí lokality po historické těžbě (Boží Požehnání),
rekultivované lesní a vodní rekultivací, poplatnou době provedení, tj. bez zvážení možné
atraktivity vodních ploch pro rekreaci a návazných provozů. Místně je zeleň nízké kvality
(náletová, břízy apod.). V návrhu je přehodnocení možností využití ploch a jejich návazného
okolí, po nezbytném zvýšení vodní hladiny, která bude možná pouze po zpevnění
oddělujícího tělesa železnice.
Horní Pochlovice, Liboc, Chotíkov
Sídlo Horní Pochlovice sice není součástí správního území města Kynšperk nad Ohří,
jeho katastrální území je však atypicky malé a zahrnuje prakticky pouze zastavěné území.
Rozvoj tohoto sídla je možný pouze na území k.ú. Dolní Pochlovice s tím, že byl připuštěn
pouze minimální rozvoj (1 RD navazující na stávající ulici Horních Pochlovic a čerpací
stanice kanalizace).
Sídlo Liboc nevykazuje potřeby rozvoje. Byla tak vymezena pouze jedna rozvojová
lokalita mezi Libocí a Dolními Pochlovicemi (mimo historická sídla), a to v souvislosti
s Domem s pečovatelskou službou (lokální rozvojové území).
Ani sídlo Chotíkov nevykazuje potřeby rozvoje, byly zde vymezeny k zástavbě pouze
drobné proluky.
Kamenný Dvůr – zámek, Štědrá, Podlesí, Kolová, Zlatá, Dvorečky
Tato venkovská sídla v krajině Slavkovského lesa (ať již v CHKO nebo mimo něj)
vykazují hojné množství proluk a zástavby druhotně rozptýleného charakteru z důvodů
poválečného zániku mnoha objektů.
Rozvoj v nedávných desetiletích směřoval k sil. I/6 (nyní II/606), což se podepsalo
hlavně na sídlech Zlatá a zástavbu u zámku v Kamenném Dvoře, kdy nejprve konjunktura a
poté útlum zájmu o ryze specifický (a nežádoucí) charakter „turistiky“ způsobil přestavby
objektů pro vymezený účel a jejich následné opuštění. S výstavbou R6 a snížením kategorie
průjezdné komunikace na II/606 došlo jednak k výraznému snížení dopravního provozu, ale
zároveň také k oživení zájmu o bydlení a další funkce v těchto sídlech. Ve Zlaté podél sil.
II/606 byly proto navrženy plochy pro funkce smíšené výrobní, které by mohly zvýšit i
možnosti zaměstnání v místě.
Naopak sídla Štědrá a Dvorečky, do této doby využívána převážně k rodinné rekreaci a
částečně pro bydlení, díky své poloze jako předpolí vstupu do cenných částí CHKO
Slavkovský les mohou být do budoucna atraktivními lokalitami pro bydlení v kvalitním
přírodním prostředí nebo sloužit jako základna pro turistický ruch (ubytování v penzionech);
Štědrá navíc získala atraktivní polohu v dopravním systému – cca 1,5 km od návsi k nájezdu
na R6, je tedy pravděpodobný zvyšující se zájem o novou výstavbu v tomto sídle. Proto byly
v obou sídlech vymezeny nové rozvojové plochy.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
4.1. Dopravní infrastruktura
4.1.1. Širší dopravní vztahy
Silniční doprava
V silniční dopravě je řešené území napojeno na silnici R6 (I/6) Praha – Karlovy Vary –
Cheb – Pomezi nad Ohří – SRN (E 48), která prochází územím Karlovarského kraje ve směru
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západ – východ s vazbami na silnici I/13 Karlovy Vary – Děčín – Liberec (E 442) jako
součást podkrušnohorské magistrály.
Silnice I/6 Praha – Karlovy Vary – Cheb – SRN v řešeném území byla v nedávné době
nahrazena trasou nové rychlostní silnice R6 a její původní trasa byla převedena do pasportu
sil. II/606, úseky byly vybudovány jako doprovodná silnice k rychl. sil. R6.
Silnice I/21 zajišťuje spojení Plzeňského a Karlovarského kraje od dálnice D5 (Bor) –
Planá – Mariánské Lázně – R6 (Jesenice, tzv. Ypsilonka) – R6 (Cheb – sever) – Františkovy
Lázně (navaz. sil. I/64 Aš – SRN) – Vojtanov – SRN. Od řešeného území Kynšperka nad
Ohří je v dosahu cca do 10 km uvažovaná přeložka sil. I/21 v prostoru hráze Jesenické
přehrady.
Silnice II/212 je vedena v trase Lázně Kynžvart – II/606 Zlatá – Kynšperk nad Ohří –
Kaceřov – Luby – (II/218 – II/210 Kraslice). Napojuje Kynšperk nad Ohří na silnici II/606
v k.ú. Zlatá (krátký peážní úsek).
Z hlediska širších dopravních a územních vztahů ve vazbě na postupnou transformaci a
rozvoj Sokolovské pánve nabudou na významu dopravní spojení v podélné obslužné ose
stávajících silnic III. třídy od Ostrova (I/13) – Hroznětín – Nová Role – Chodov – Nové
Sedlo, od Sokolova (II/210) přes Habartov, Kaceřov (II/212) na Františkovy Lázně (I/21),
převedené do pasportu sil. II/181.
V prostoru mezi Sokolovem a Habartovem se předpokládají nové aktivity a centra pro
rozvoj rekreace a cestovního ruchu v oblasti bývalého lomu Medard – navrhovaná vodní
nádrž cca 500 ha.
Z hlediska širších dopravních vztahů v lepším spojení Karlovarský kraj (Karlovy Vary) –
Zwickau se navrhuje zkvalitnění dopravní dostupnosti prostoru Kraslic a Potůčky, s tím, že
budou náležitě vybaveny tahy sil. II/210 (Kraslice – Oloví – Sokolov – II/208 – Teplá – Krsy)
a sil. II/221 (Karlovy Vary – Pernink – Potůčky) a oba hraniční přechody zůstanou využívány
pouze pro potřeby regionální dopravy.
V železniční dopravě se z hlediska širších vztahů nachází v území žel. stanice Kynšperk
nad Ohří na elektrifikovaném úseku dvojkolejné železniční trati č. 140 Cheb – Chomutov.
Z města Kynšperk nad Ohří vycházejí značené cyklistické trasy. Město je napojeno na
nadregionální cyklistickou trasu č. 6 podél Ohře.
Značené turistické trasy jsou z Kynšperka vedeny ve směru na Dasnici a Lázně Kynžvart.

4.1.2. Silniční síť
Řešeným územím prochází rychlostní čtyřpruhová komunikace R6. Komunikace je
řešena v kategorii R 24,5/100.
Součástí stavby byly přeložky inž. sítí, úpravy toků a vodohodpodářských děl a
protihluková opatření a bylo řešeno mimoúrovňové křížení s prvky ÚSES a plochami ochrany
přírody. V řešeném území se nachází mimoúrovňová křižovatka se sjezdem (exit 156), kterým
je na R6 napojeno město Kynšperk nad Ohří.
Bývalá sil. I/6 byla převedena do pasportu doprovodné komunikace II/606. V úseku,
kde R6 využívá starou trasu I/6, byla vybudována doprovodná komunikace.
Napříč řešeným územím ve směru SZ – JV prochází sil. II/212 Lázně Kynžvart – II/606
(krátký peážní úsek Zlatá – zámek Kamenný Dvůr) – Kynšperk nad Ohří – Luby. Severně od
exitu 156 u zámku je sil. II/212 od Kynšperka napojena na II/606 okružní křižovatkou.
Úsek sil. II/212 byl převeden do trasy pův. sil. III/2125 (MÚK Kamenný Dvůr –
Kynšperk nad Ohří (centrum)), naopak původní trasa II/212 v úseku Zlatá – Kolová –
Kynšperk nad Ohří (centrum) byla převedena do pasportu silnic III. třídy (III/2123).
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Změny v trasování silnice II/212:
Stávající úsek silnice II/212 mezi Lázněmi Kynžvart a sil. II/606 ve Zlaté je vzhledem
k nižšímu dopravnímu významu a vzhledem k jeho průchodu cennými partiemi CHKO
Slavkovský les navržen k přeřazení do sítě silnic III. třídy.
Jako záměr nad rámec záměrů správce komunikace, korespondující však s řešením ve
stávajícím územním plánu a s řešením zapracovaným v ZÚR Karlovarského kraje, je severně
a západně od Kynšperka nad Ohří navržena přeložka sil. II/212 do polohy západního
obchvatu města (plocha DS 1). Navržená plocha silnice je doplněna koridorem, v rámci
něhož je možná korekce trasy v návazných podrobnějších dokumentacích řešících stavbu
silnice.
Dále je navržen pro sil. II/212 nadjezd nad hlavní žel. tratí č.140 Cheb – Chomutov
v Dolních Pochlovicích (plocha DS 2). Navržená plocha silnice je doplněna koridorem,
v rámci něhož je možná korekce trasy v návazných podrobnějších dokumentacích řešících
stavbu silnice.
Obchvat je navržen jednak z důvodu stísněného průchodu trasy centrem města, kde i při
relativně nízkých dopravních intenzitách (4433 voz./24h v r. 2005, z toho 548 voz. těžká u
ČSPHm na ul. Sokolovské) ovlivňuje negativně přilehlé okolí, jednak proto, že do budoucna
lze očekávat částečný nárůst dopravy na silnici II/212 její návazností:
a) na R6
b) a na tzv. podkrušnohorskou paralelu: dopravní spojení v podélné ose stávajících silnic
III. třídy od Ostrova (I/13) – Hroznětín – Nová Role – Chodov – Nové Sedlo, od
Sokolova (II/210) přes Habartov, Kaceřov (II/212) na Františkovy Lázně (I/21),
koncipované s novými aktivitami mezi Sokolovem a Habartovem (navrhovaná vodní
nádrž cca 500 ha v oblasti bývalého lomu Medard); převedená do pasportu sil. II/181.
Přeložka sil. II/212 vedená západním obchvatem má za cíl převést především tranzitní,
příp. radiální dopravu. Reálná příprava není vzhledem k malému dopravnímu významu sil.
II/212 doposud uvažována.
Návrh přeložky sil. II/212 v ÚP Kynšperk nad Ohří bude řešit tyto okruhy problémů (od
jihu k severu):
• napojení na II/606 – navržena korekce trasy u kruhové křižovatky se sil. II/606 oproti
současné trase;
• současná sil. II/212 bude po realizaci obchvatu opětovně převedena jako sil. III. třídy
(pravděpodobně opět III/2125) a na obchvat napojena křižovatkou T;
• jižní část – průchod členitým prudším terénem (vyšší investiční nároky);
• západní část – oproti řešení ve stávajícím územním plánu byla navržena korekce, trasa
je vedena západně od ul. Na hrázi místo východně, a to z důvodů vyloučení kolize se
stávající vodotečí a zamezení oddělení ul. Na hrázi od stávající zástavby města; tím
lze také předpokládat snížení investiční náročnosti protihlukových opatření; tato
korekce je v rámci měřítka řešení zanedbatelná;
• severozápadní část – podélná kolize se záměrem cyklistické stezky bude řešena
paralelním vedením;
• severní část – podélná kolize s EVL Ramena Ohře, ve dvou úsecích přímý zásah a
v části trasy dotyk trasy a EVL (kolize se zájmy ochrany přírody, sportu a rybaření);
trasu bude třeba i vzhledem k charakteru terénu vyzdvihnout na upravený terén nebo
mostní těleso (investiční náročnost),
– lze předpokládat, že podélný zásah do meandrů se ukáže nepřijatelný z hlediska
ochrany životního prostředí, meandry jsou zvláště cennou část EVL;
– nelze vyloučit zásah do areálu fotbalového hřiště (zmenšení);
– zároveň průchod záplavovým územím, a to navíc v podélném směru, vyžadující opět
upravený terén nebo mostní těleso (investiční náročnost);
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• předmostí křižovatky sil. III/2124 – ul. Sokolovské (směr Libavské Údolí) a stáv. sil.
II/212 – ul. Pochlovické (směr Kaceřov, Luby), navržena kruhová křižovatka,
s nezbytností vyšších investic (bez nichž je vytvoření přehledné okružní křižovatky
v tomto stísněném prostoru předmostí prakticky nereálné), tj. odstřel skály či
vybudování okružní křižovatky nad záplavovou nivou řeky Ohře;
• křížení se železnicí – nadjezd sil. II/212 přes železniční trať bude vyžadovat maximální
(nenormové) parametry podélného sklonu a nelze vyloučit zásah do urbanistické
struktury v Dolních Pochlovicích; zástavba u stávajícího přejezdu bude napojena ze
západního směru (ze severní strany přemostění), úrovňový přejezd železnice bude
zrušen;
• hlavní komunikační vstupy do města budou korespondovat s dnešními, s možností
doplnění vstupu od západu (ul. P. Bezruče).
Vzhledem k mnoha problémům navržené trasy, které jsou řešitelné pouze zvýšenými
investičními nároky, a srovnatelným zásahem do ploch ochrany přírody, je zdůvodnitelné, že
územní plán zvažoval možnost řešení přeložky odlišnou trasou, a to odklonem od navržené
trasy západně od lokality Na hrázi a přemostěním údolní nivy řeky Ohře v prostoru mezi
Dolními Pochlovicemi a Libocí novým mostem.
Investiční náročnost obou tras je srovnatelná; varianta s příčným přechodem údolní nivy
oproti základní z hlediska ochrany přírody by měla být prověřena v rámci návazných
podrobnějších dokumentací a jejich posouzení EIA.
Vzhledem k nezbytnosti dodržení souladu s řešením v ZÚR Karlovarského kraje byla
jako primární řešení v ÚP Kynšperk nad Ohří zapracována trasa původní a tato nová trasa
byla zapracována jako územní rezerva pro sil. II/212 (plocha DS 101).
V rámci koncepce této trasy bude třeba v budoucnu prověřit možnost:
• přemostění Ohře novým mostem,
• mimoúrovňové křížení se sil. III/21216 a sjezd na tuto silnici západně od Liboce,
• přemostění železniční tratě,
• vyústění na stávající trasu sil. II/212 východně od Domu s pečovatelskou službou.
Silnice III. třídy v řešeném území zajišťují především spojení mezi jednotlivými sídly a
plošnou obsluhu území. Vykazují řadu bodových i liniových závad, vzhledem k menší
intenzitě provozu se ve většině případů nepočítá se zásadními přeložkami či úpravami.
Řešeným územím prochází následující silnice III. třídy:
III/2123 Kynšperk nad Ohří (II/212) – Zlatá (II/606)
III/2124 Kynšperk nad Ohří (II/212) – Libavské Údolí – II/606
III/2125 R6 – I/21
III/21210 II/606 – Lipoltov – I/21
III/21215 Kynšperk nad Ohří (III/2123) – Libavské Údolí (III/2124)
III/21216 Kynšperk nad Ohří (II/212) – Chotíkov – Nebanice (III/21233)
III/00632 Kamenný Dvůr (II/606) – Štědrá
Změny v trasování silnic III. třídy navržené v ÚP Kynšperk nad Ohří:
• Úsek sil. II/212 Lázně Kynžvart – Zlatá bude převeden do sil. III. třídy.
Stávající sil. II/212 od křížení se sil. II/606 až pokřižovatku Sokolovská × K. H.
Borovského po realizaci obchvatu města bude převedena do sil. III. třídy.
• Byla navržena přeložka sil. III/21216 – jižní obchvat Liboce, odstraňující kolizní
průjezd Libocí, s novým mostkem přes Libocký potok. Přeložka byla navržena i ve
stávajícím územním plánu, avšak oproti této variantě posunuta k jihu z důvodu kolize
se stávající obytnou zástavbou (plocha DS 3). Původní úsek stávající silnice bude
možno využívat pro dopravní obsluhu staveb a cyklistickou a pěší dopravu.
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4.1.3. Hluk z dopravy
Protihluková opatření byla realizována na trase R6.
Protihluková opatření bude třeba realizovat podél západního obchvatu města v úsecích,
kde se trasa přimyká k zástavbě, tj. v lokalitě Na hrázi a příp. i v dalších lokalitách, rozsah
protihlukových opatření bude třeba stanovit dle skutečného vedení trasy, nivelety,
předpokládaného zatížení dle skutečného vývoje v území v době realizace, překážek
snižujících hlukové zatížení apod.

4.1.4. Komunikační síť
Kynšperk a Dolní Pochlovice
Základní komunikací zastavěného území Kynšperka je průchod silnice II/212 zástavbou
města (ul. Sokolovská a Chebská), zároveň je hlavní komunikací i Dolních Pochlovic (jako
ul. Pochlovická).
Mezi významné místní komunikace je možno zařadit ul. Školní, Nám. SNP, Jiřího
z Poděbrad, K. H. Borovského s pokračováním ul. M. Tyrše, P. Bezruče a Okružní.
V Dolních Pochlovicích dále ul. Nádražní a sil. III. třídy (ul. Pionýrská).
Jako nové místní obslužné komunikace pro obsluhu navržené zástavby byly navrženy
komunikace v rámci ploch veřejného prostranství:
VP 2 – výstavba místní komunikace pro obsluhu ploch BV 1, BV 3
VP 4 – výstavba místní komunikace pro obsluhu ploch BV 1, BV 2, SOm 2
VP 5 – výstavba místní komunikace pro obsluhu plochy BI 5
VP 7 – rozšíření místní komunikace pro obsluhu plochy BI 12, BI 14
VP 8 – rozšíření místní komunikace pro obsluhu plochy BV 1
VP 9 – rozšíření Okružní ul.
VP 10 – rozšíření a výstavba místní komunikace pro obsluhu plochy BI 19
VP 11 – výstavba místní komunikace pro obsluhu plochy SOm 6
VP 12 – rozšíření místní komunikace pro obsluhu plochy BI 20, BI 21
Liboc a Chotíkov
Páteřní komunikací je silnice III/21216. Změny ve vedení místních komunikací se
nenavrhují.
Kamenný Dvůr a Zlatá
Páteřní komunikací ke silnice II/606. Díky dokončení R6 došlo v významnému zklidnění
komunikace II/606 a k obnově její zablokované obslužné funkce.
Jako nové místní obslužné komunikace pro obsluhu navržené zástavby byly navrženy
komunikace v rámci ploch veřejného prostranství:
VP 13 – výstavba místních komunikací pro napojení sídla Kolová
VP 14 – výstavba místní komunikace pro obsluhu plochy BV 9
VP 15 – prodloužení místní komunikace pro obsluhu plochy BV 11
Štědrá
Páteřní komunikací je silnice III/00632. Změny ve vedení místních komunikací se
nenavrhují.
Dvorečky
Páteřní komunikací je silnice II/212. Změny ve vedení místních komunikací se
nenavrhují.

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění ÚP

44

4.1.5. Autobusová doprava
Plošná obsluha řešeného území je zajišťována prostřednictvím následujících
autobusových linek:
411440 Cheb – Kynšperk nad Ohří – Sokolov – Karlovy Vary
481520 Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí – Sokolov – Habartov
481680 Krajková, Libnov – Habartov – Kynšperk nad Ohří – Libavské Údolí
481730 Kynšperk nad Ohří – Habartov – Sokolov
481740 Kynšperk nad Ohří – Chlum Svaté Maří – Bukovany – Sokolov
V řešeném území se nacházejí autobusové zastávky:
Kynšperk nad Ohří, aut. st.
Kynšperk nad Ohří, U pivovaru
Kynšperk nad Ohří, nám. (mimo provoz)
Kynšperk nad Ohří, Kamenný Dvůr
Kynšperk nad Ohří, Kolová
Kynšperk nad Ohří, Zlatá
Kynšperk nad Ohří, Zlatá, obec (mimo provoz)
Kynšperk nad Ohří, Pochlovice
Kynšperk nad Ohří, Pochlovice, škola (mimo provoz)
Kynšperk nad Ohří, Dom. důch.
Kynšperk nad Ohří, Liboc (mimo provoz)
Kynšperk nad Ohří, Chotíkov (mimo provoz)

Z hlediska autobusové dopravy jsou navrženy plochy DV 1 a DV 2 – záliv pro zřízení
autobusové zastávky u Domu s pečovatelskou služkou v Dolních Pochlovicích a pro točnu
v jižní části Zlaté (u zemědělského areálu).
Dále je navržena autobusová zastávka na sil. III/2124 při oddělené obytné lokalitě
v Sokolovské ul. směr Libavské Údolí.

4.1.6. Železniční doprava
Řešeným územím prochází hlavní dvojkolejná elektrifikovaná železniční trať Českých
drah č. 140 Chomutov – Cheb, která je součástí hlavní železniční podkrušnohorské magistrály
z Ústí nad Labem do Chebu. Tato trať navazuje v Ústí nad Labem na trať I. tranzitního
koridoru (Berlín –) Děčín – Praha – Břeclav (– Wien), v Chebu pak na připravovaný
III. tranzitní koridor z Prahy přes Plzeň do Německa.
Po dokončení některých úprav vč. obnovy kolejového svršku, spodku, modernizace
zastaralého zabezpečovacího zařízení a elektrifikace v úseku Kadaň – Karlovy Vary tak dojde
ke zrychlení a zkvalitnění osobní i nákladní přepravy na celé trati.
V úseku Karlovy Vary – Sokolov – Cheb je zavedena intervalová osobní doprava
v hodinovém taktu. Po trati č. 140 projede denně v průměru 42 vlaků osobní dopravy (z toho
5 párů rychlíků – z toho 2 mezinárodní a 32 spojů kategorie osobní vlak nebo spěšný vlak).
S postupně vyčerpávanými zásobami uhlí lze do budoucna očekávat postupný pokles
přepravy materiálu – především uhlí, tím i pokles nákladní dopravy na hlavní železniční trati.
Naopak s postupnou rekultivací krajiny a modernizací (též zavedením IDS) lze počítat do
budoucna s nárůstem dopravy osobní.
Územní plán nenavrhuje žádné změny v řešení železniční dopravy.

4.1.7. Letecká doprava
Do řešeného území zasahují přibližovací a vzletové roviny letiště Cheb.

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění ÚP

45

4.1.8. Doprava v klidu
Parkování a odstavování vozidel se uskutečňuje dle místních podmínek s využitím
komunikačních profilů a na samostatných parkovištích. Mezi nejvýznamnější parkoviště lze
zařadit: u nám. 5. května, u nám. Míru, u Penny, v ul. Sokolovské, v ul. K. H. Borovského, u
sportovního areálu v ul. Školní, v ul. U pivovaru; u motorestu v Kamenném Dvoře, u Cafe bar
Victory Zlatá, u věznice.
V území se nachází plochy řadových garáží, největší jsou na koncích ulic Školní a Jana
Nerudy. Samostatné skupiny garáží do 10 ks jsou rozptýlené po celém území města.
Mezi plochy dopravní vybavenosti byly zařazeny čerpací stanice pohonných hmot v ul.
Sokolovské a autobusové nádraží.
Jsou navrženy plochy pro samostatná parkoviště od 10 stání DP 1 až DP 11, další
parkoviště a odstavné plochy je možno budovat v rámci ploch jiných funkcí, např. veřejných
prostranství.
Plocha DP 11 vychází ze studie „Stavební úprava MK a nové parkoviště pro dům
sociálních služeb, Kynšperk nad Ohří“ (Ing. Petr Král, 4/2011). Součástí studie je i výpočet
potřeby počtu stání 27 míst (vychází z počtu lůžek 160; 3 stání na jedno lůžko a obrátkovost
1 : 2).

4.1.9. Cyklistická a cykloturistická doprava
Nadregionální trasy (1. a 2. třída)
Územím prochází národní páteřní cyklostezka č. 6 Ohře, na kterou se napojuje trasa
č. 604 Kynšperk nad Ohří – Tuřany – Velká Šitboř – Salajna, která propojuje dvě významné
národní trasy, cyklostezku Ohři (trasa 6) a magistrálu Český les (trasa 36).
Místní trasy (3. třída)
Řešeným územím prochází značené cyklotrasy dle Klubu českých turistů (KČT). Ty jsou
vedeny po stávajících komunikacích a vycházejí z celkové plánované sítě regionálních
cyklotras v širším území.
Řešeným území procházejí značené cyklistické trasy:
Mezi obcemi
2132 – Dolní Pochlovice (ul. Nádražní) – Kaceřov (mimo řešené území)
2133 – Nebanice (mimo řeš. území) – Chotíkov (odpočívka) – Liboc – Dolní Pochlovice
(ul. Nádražní)
2136 – ŽST Kynšperk – lávka (odpočívka) – Kynšperk – rozc. pod Smrčným
(odpočívka) – po sil III/2123 – Kolová (odpočívka) – Zlatá – 300 m po II/606 –
Libava – Dvorečky (odpočívka) – Lazy (mimo řeš. území)
Na území obce
2244 – Kynšperk – Kamenný Dvůr západ – Mokřina (odpočívka – mimo řeš. území),
délka 5 km
2245 – Dolní Dobroše – Kynšperk – Kolová (odpočívka), délka 4 km
2246 – Kynšperk rozc. pod Smrčným (odpočívka) – Libavské Údolí (odpočívka – mimo
řeš. území) – Kolová (odpočívka), délka 8 km
2247 – Kamenný Dvůr zámek – Štědrá (odpočívka) – U Trojice (odpočívka), délka 5 km,
včetně úseku cyklostezky podél silnice II/212 od Kynšperka po zámek Kamenný
Dvůr,
2248 – Mokřina (odpočívka – mimo řeš. území) – U Trojice (odpočívka) – Libava, délka
4 km
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nečíslované značené propojky
Dolní Dobroše – ul. Na hrázi – lávka (jižní břeh Ohře)
lávka – severovýchodní okraj řeš. území (severní břeh Ohře)

4.1.10. Pěší doprava a doprava v krajině
Hlavní pěší tahy jsou nejvýrazněji realizovány v centrální části města, tj. mezi
nejsilnějšími zdroji pěší dopravy, jako jsou železniční stanice, náměstí, Penny.
Pro samostatný pěší přechod Ohře je využívána lávka v pokračování ul. Nádražní (Dolní
Pochlovice), příp. i silniční most.
Řešeným územím prochází značené turistické trasy:
žlutá: Dasnice – Chlum Sv. Máří – Dolní Pochlovice – Kynšperk – Kolová – Zlatá –
Dvorečky – Studánka – Lázně Kynžvart
zelená: Libava – Javořina
Jsou navrženy:
• chodník podél ul. Sokolovské na severovýchodním okraji města podél sil. III/2124,
• nové účelové komunikace v krajině (převážně v souladu s provedenými KPÚ), vhodné
zároveň i pro pěší dopravu v krajině.

4.2. Technická infrastruktura
4.2.1. Vodní toky, nádrže, hydrologické poměry, vodní zdroje
Hydrologické poměry, vodní zdroje
Základní hydrologické údaje:
Srážky… 720 mm × r-1
odtokový součinitel… 0,37
specifický odtok… 0,42 l × s-1 × km2
Hydrologicky patří oblast do neogénu s puklinovým zvodněním s vydatností do 5 l × s-1.
V katastru Kynšperku v ulici Na Hrázi je situován pozorovací vrt státní sítě VP 1808,
spravovaný ČHMÚ pobočka Plzeň. Vrt má ochranné pásmo o poloměru 500 m.
Vodní zdroje
V řešeném území jsou situovány prameniště (studny a jímací zářezy):
prameniště
Rolesná I.
Rolesná II.
Pivovar Horní
Pivovar Dolní
Kolová
Pochlovice

vydatnost
2,5 l × s-1
0,2 l × s-1
1,2 l × s-1
2,5 l × s-1
0,3 l × s-1
3,8 l × s-1

povolený odběr
0,04 l × s-1
0,004 l × s-1
0,02 l × s-1
0,04 l × s-1
0,005 l × s-1
0,08 l × s-1

Vodní zdroje jsou majetkem města Kynšperk nad Ohří. Provozovatelem je
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., a dle rozhodnutí MěÚ Sokolov z 3. 5. 2005 čj.
ŽP-979/04 jsou provozovány jako záložní zdroje pitné vody. Vodní zdroje jsou napojeny na
rozvody vody města a připojených sídel. V současné době jsou mimo provoz.
Na p.p.č. 149/1 k.ú. Liboc se nachází pramen Pochlovická minerálka, na p.p.č. 111, 112
k.ú. Chotíkov minerálka Anita. V ul. K.H. Borovského se nachází kašna.
Vodní toky
Celý katastr Kynšperku nad Ohří leží v povodí Ohře.
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Významné vodní toky (dle vyhlášky č. 333/2003 Sb.)
Správce Povodí Ohře, s.p. Chomutov
Ohře – čísla hydrologických pořadí (ČHP), vodárenský odběr
• ČHP 1-13-01-0730
• ČHP 1-13-01-0810
• ČHP 1-13-01-0850
• ČHP 1-13-01-0890
Povodí Ohře, s.p. spravuje slepá ramena a pravobřežní náhon odbočující u jezu. Náhon
na levém břehu Ohře je ve správě města Kynšperk nad Ohří.
• ČHP 1-13-01-0802 Libocký potok – po soutok s Ohří, vodárenský odběr
• ČHP 1-13-01-0840 Libava – soutok s Ohří
• ČHP 1-13-01-0830 Malá Libava
• ČHP 1-13-01-0820 Velká Libava – vodárenský odběr
Okrajově do území zasahuje povodí ČHP 1-13-01-0690 Lipoltovský potok.
Ostatní vodní toky, včetně bezejmenných přítoků
Správce Zemědělská vodohospodářská správa Karlovy Vary, pracoviště Cheb.
• ČHP 1-13-01-0810 Suchý potok – po soutok s Ohří, od ulice K. H. Borovského
upravené koryto v délce cca 570 m, zaústěno do náhonu Ohře.
• ČHP 1-13-01-0810 Bezejmenný potok (místně zvaný Kilián) – odvádí vodu z prostoru
pramenišť Rolesná, Dolní a Horní Pivovar.
Ochrana před povodněmi
Město Kynšperk nad Ohří má povodňový plán vypracovaný a schválený v roce 2001
OkÚ Sokolov. V červnu 2008 byl povodňový plán doplněn o nově vymezené záplavové
území na řece Ohři a Libockém potoce.
Záplavové území je stanoveno pro periodu Q5, Q20 a Q100, včetně stanovené aktivní zóny
Q100 (informace Krajský úřad Karlovarského kraje ze dne 26. 5. 2008, zn. 2018/22/08).
Vodní nádrže
Kynšperk nad Ohří
• Sýkorák – průtočný rybochovný rybník, rozloha 0,8 ha, na Suchém potoce
• lom Ludmila – zatopený lom, rozloha 0,6 ha
Dolní Pochlovice
• Boží Požehnání sever – zatopený důl, rozloha cca 12 ha vodní plochy
• Boží požehnání jih – zatopený důl, rozloha cca 4 ha
Nádrže jsou majetkem Sokolovská uhelná, a.s.
Liboc
• Libocké rybníky – rybniční hospodářství, včetně sádek. Soustava šesti bočních rybníků
na Libockém potoce, celková plocha cca 7 ha
Chotíkov
• tři nebeské rybníky o ploše cca 3 × 0,1 ha
Kamenný Dvůr
• Zámecký rybník – boční rybník na Suchém potoce o rozloze cca 250 m2, součást
zámeckého soukromého areálu
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• návesní rybník – rozloha cca 200 m2, přítok Suchého potoka
Štědrá
• návesní rybník – nebeský rybník o rozloze cca 80 m2
Zlatá
• dvě nádrže o ploše cca 200 m2 a 250 m2, nebeské nádrže s občasným přítokem
Návrh
Vodní toky
V celém řešeném území Kynšperku nad Ohří, včetně přidružených obcí nemají správci
vodních toků ve svých plánech žádné úpravy spravovaných toků. V současné době není
dořešena ani výstavba přehrad na řece Ohři a nelze stanovit zátopu budoucího vodního díla do
řešeného území. Situování nádrží na Ohři bude řešeno novým zákonem o vodách.
Vodní nádrže
Dolní Pochlovice
Provádí se úprava nádrží Boží Požehnání–sever a Boží Požehnání–jih, kdy stabilita
zemního pilíře mezi oběmi nádržemi, po kterém vede železniční trať, je ohrožována
stoupáním hladiny v nádržích. Hladinu je nutno čerpáním snižovat.
Liboc
Je navržena rekonstrukce nádrží rybničního hospodářství (bez územních nároků).
Kynšperk nad Ohří
Na rybníku Sýkorák je nutno posoudit bezpečnostní přepad pro Q100 s ohledem na
nebezpečí protržení hráze situované nad Kynšperkem. Nádrží protéká Suchý potok.
Zlatá
Do správního území zasahuje navržená vodárenská nádrž Dvorečky – plocha VH 101 –
územní rezerva, která je zahrnuta i v nadřazené územně plánovací dokumentaci, jejím
zdrojem Směrný vodohospodářský plán z r. 1985. Záměr je v nadřazených dokumentacích i
nadále sledován.
Kamenný Dvůr
Je navržena vodní kaskáda dvou rybníků pod stávající vodní nádrží, dle investora
pojmenovány „Kameňák“ (VH 4) a „Kámen“ (VH 5).

4.2.2. Zásobování pitnou vodou
Město Kynšperk nad Ohří a připojená sídla Dolní Pochlovice, Liboc, Chotíkov, Zlatá a
Kamenný Dvůr jsou zásobovány pitnou vodou od roku 1970 ze skupinového vodovodu
Horka. Rozvody vody zásobují vlastní město Kynšperk, provozovatelem je Vodohospodářská
společnost, s.r.o. Sokolov.
Místní části Štědrá, Dvorečky a Kamenný Dvůr – zámek nejsou připojeny na veřejný
vodovod.
Kynšperk nad Ohří
Vodovodní systém města Kynšperk byl ve svém základním rozsahu vybudován do roku
1908. S rozvojem města a se vzrůstající spotřebou pitné vody bylo třeba doplnit původní
zdroje (prameniště Rolesná I. a II., Horní a Dolní Pivovar, Kolová) o zdroj zabezpečující i
výhledovou potřebu města. Tímto zdrojem byl nejprve Nebanický skupinový vodovod (od
roku 1958), od roku 1970 pak skupinový vodovod Horka (vodní nádrž).
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Charakter spotřebiště: stará a nová zástavba rodinných domků, bytové jednotky
v zástavbě sídlištního typu, občanská a technická vybavenost, provozovny místního
charakteru.
Vodovodní síť města navazuje na základní vodárenské zdroje města – prameniště a
přípojku ze skupinového vodovodu Horka a dále pak na základní prvky systému – vodojemy
a čerpací stanici.
Celá síť je rozdělena na dvě tlaková pásma, z nichž každé má svou akumulaci.
Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ „Nad Sýkorou“ o obsahu 2× 125 m3,
465,0 m n.m. Horní tlakové pásmo je zásobováno gravitačně z vodojemu „Sídliště“ o obsahu
650 m3, 495,5 m n.m.
Třetí tlakové pásmo – automatická tlaková čerpací stanice.
Tlaková pásma jsou mezi sebou vzájemně propojena. Propoje jsou za normálního stavu
zásobování uzavřeny. Přepouštění vody mezi pásmy je možné využít při nouzovém
zásobování vodou, při poruchách a pod.
Základní kapacitní údaje:
Počet připojených obyvatel… 4913 (2008)
Současná potřeba pitné vody (2008)… 161 960 m3 × r-1; 444 m3 × d-1; tj. 90 l × d-1 na EO
Kapacita bilanční… Q = 93,9 l × s-1
Kapacita současná… Qp = 7,0 l × s-1
Kapacita vodovodu je vyhovující i pro rozvoj.
Dolní Pochlovice
Dolní Pochlovice byly až donedávna zásobovány pitnou vodou z prameniště Liboc
(Pochlovice). V dnešní době je prameniště odstaveno, nikoliv vyřazeno z majetku města
Kynšperk.
Rozvodná vodovodní síť v obci je napojena přes řeku Ohři na řad I SVH.
Vodovodní systém v obci je okruhový, jednopásmový.
Návrh:
Kynšperk (město) a Dolní Pochlovice:
Počet obyvatel Kynšperk
4500
Počet obyvatel Dolní Pochlovice
241
nárůst
603 EO (225 + 26 RD; 2,5 ob./RD)
celkem
5344 EO
Návrhové plochy BI 1 – BI 16, BI 19 – BI 24, BV 1 až BV 3, SOm 2 až SOm 6, SOm 8,
SOm 9, SOv 1 a SOv 2, PV 1 až PV 4, PV 6, SV 1, SV 4 budou napojeny na stávající nebo
prodloužené vodovodní řady.
Liboc
Počet obyvatel 74
nárůst
150 lůžek DPS (možnost připojení)
celkem
225 EO
Liboc byla až donedávna zásobována pitnou vodou z prameniště Liboc (Dolní
Pochlovice). V dnešní době je prameniště odstaveno, nikoliv vyřazeno z majetku města.
Rozvodná vodovodní síť v obci je napojena přivaděčem pitné vody DN 100 mm na
vodovodní systém Dolní Pochlovice, který je přes řeku Ohři napojen na řad I SVH.
Vodovodní systém v obci je větvený, jednopásmový.
Chotíkov
Počet obyvatel 43, nárůst 5 EO, celkem 48 EO.
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Rozvodná vodovodní síť je napojena přivaděčem pitné vody na vodovodní systém
Liboce. Vodovodní systém je větvený, jednopásmový. Hlavní zásobní větev, která prochází
obcí, je PE 50 mm.
Návrhová plocha BV 4 bude napojena na vodovodní síť.
Horní Pochlovice
Sídlo je mimo řešené území, avšak jeho rozvoj částečně zasahuje do k.ú. Dolní
Pochlovice – 1 stávající RD a návrhová plocha BV 5, která bude napojena na vodovodní síť
Horních Pochlovic.
Z území obce Kaceřov zasahuje do správního území Kynšperka nad Ohří ochranné
pásmo prameniště s vodojemem pro Horní Pochlovice a přívodní vodovodní řad pro sídlo
Horní Pochlovice.
Zlatá
Počet obyvatel 70, nárůst 40 EO, celkem 110 EO.
Sídlo Zlatá je zásobována pitnou vodou přiváděcím řadem DN 150 mm z řadu I SVH.
Přivaděč je v majetku města Kynšperk n. O. a zároveň slouží jako přivaděč pitné vody pro
Kolovou. Vodovodní systém v obci je vybudovaný v posledních letech, je větvený,
jednopásmový. Dále je přes místní síť zásobován pitnou vodou Kamenný Dvůr – Podlesí.
Návrhové plochy BV 6 až BV 11, SV 6 až SV 9 budou napojeny na vodovodní síť.
Kamenný Dvůr
Počet obyvatel 52, nárůst 20 EO, celkem 72 EO.
Kamenný Dvůr – Podlesí je zásobován pitnou vodou přiváděcím řadem DN 150 mm, DN
110 a DN 90 mm z SVH. Přiváděcí řad je v majetku města Kynšperk n. O. a zároveň slouží
jako přivaděč pitné vody pro Kolovou a Zlatou. Vodovodní systém je větvený,
jednopásmový.
Návrhová plocha BV 12 bude napojena na vodovodní síť.
Kamenný Dvůr – zámek a navazující zástavba nemá vodovod pro veřejnou potřebu,
návrhové plochy SOv 3 a SOv 4 budou zásobovány ze studní.
Štědrá
Počet obyvatel 24, nárůst 45 EO, celkem 69 EO.
V sídle není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální ze
studní u jednotlivých objektů.
Nepředpokládá se připojení na veřejný vodovod. Návrhové plochy BV 13 až BV 20
budou zásobovány ze studní.
Dvorečky
Počet obyvatel 5, nárůst 15 EO, celkem 20 EO.
V sídle není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální ze
studní u jednotlivých objektů.
Nepředpokládá se připojení na veřejný vodovod. Návrhové plochy BV 21, BV 22 budou
zásobovány ze studní.

4.2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod
Kanalizace Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice
Město Kynšperk nad Ohří má jednotnou kanalizační síť. Stokovou síť tvoří povodí staré
historické zástavby a zástavby nové – sídliště.
Kmenové stoky A a B obou povodí se spojují v odlehčovací komoře 01A před čistírnou
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odpadních vod. Odpadní vody ze stoky B1 jsou čerpány čerpací stanicí do stoky B v ulici
Petra Bezruče.
Na kanalizaci v Kynšperku n. O. je napojeno vyjma několika okrajových objektů celé
město.
Dolní Pochlovice: Kanalizaci pro veřejnou potřebu tvoří kmenová stoka C v Nádražní
ulici. Stoka C z ulice Nádražní je odkanalizována samostatnou stokou s vyústěním V1C do
náhonu řeky Ohře mimo čistírnu odpadních vod.
Kanalizace je součástí stokové sítě Kynšperku nad Ohří. Je zpracován projekt oddílné
kanalizace a připojení na rekonstruovanou a intenzifikovanu čistírnu odpadních vod.
Dešťové vody budou vsakovány nebo odvedeny dešťovou kanalizací do vodoteče.
Čištění odpadních vod
Čistírna odpadních vod (ČOV) Kynšperk nad Ohří je mechanicky biologická
dvoukomorového systému SBR. Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je
Vodohospodářská společnost, s.r.o. Sokolov. Majitelem je město Kynšperk nad Ohří.
Biologická ČOV je po technické stránce ve vyhovujícím stavu, který odpovídá stáří a
návrhovým parametrům. V současné době se dokončuje intenzifikace ČOV na 3900, cílový
stav je 5000 EO.
Návrhové parametry ČOV
Počet EO ... 5000
BSK5 ... 300 kg × d-1
CHSK ... 600 kg × d-1
Qspl. ... 700 m3 × d-1
Návrh
Kanalizace Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice
Kanalizace ve městě neodpovídá z větší části technickým parametrům na ni kladeným, a
to hlavně v ukazateli těsnosti kanalizace. Do stokové sítě infiltruje vysoké množství
balastních vod, které mají pak sekundární negativní vlivy na ČOV. Některé koncové profily
kmenových stok jsou již kapacitně vyčerpány, tzn. omezení napojovaní nových odběratelů
v kritických oblastech (Okružní ulice).
Kanalizace Dolních Pochlovic neodpovídá technickým parametrům dle zákonných
předpisů. Je navržena její rekonstrukce na oddílnou kanalizaci se zaústěním odpadních vod na
intenzifikovanou ČOV v Kynšperku nad Ohří, a to pomocí dvou čerpacích stanice (plochy
TI 2, TI 3).
Návrhové plochy budou odkanalizovány oddílnou nebo modifikovanou kanalizací.
Odpadní vody budou odvedeny stávající rekonstruovanou kanalizací na ČOV.
Dešťové vody budou vsakovány nebo odváděny do vodotečí.
Čištění odpadních vod
Počet obyvatel Kynšperk
Počet obyvatel Dolní Pochlovice
nárůst
celkem

4500
241
603 EO (225 + 26 RD; 2,5 ob./RD)
5344 EO

Návrhové plochy BI 1 – BI 16, BI 19 – BI 24, BV 1 až BV 3, SOm 2 až SOm 6, SOm 8,
SOm 9, SOv 1 a SOv 2, PV 1 až PV 4, PV 6, SV 1, SV 4 budou napojeny na stávající nebo
prodloužené řady kanalizace.
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Horní Pochlovice
Čerpací stanice odpadních vod pro Horní Pochlovice (plocha TI 5) na p.p.č. 116/1 bude
vybudována v rámci výstavby kanalizace a ČOV v Horních Pochlovicích.
Liboc, Chotíkov, Zlatá, Dvorečky, Kamenný Dvůr, Štědrá
Sídla nemají soustavnou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Jednotlivé kanalizační
stoky budované v akcích „Z“ nemají dochovanou dokumentaci. Odvádějí dešťové vody,
eventuálně vody ze septiků.
Do budoucna se počítá s výstavbou domovních ČOV u jednotlivých objektů a využití
stávajících stok na odvedení dešťových a vyčištěných odpadních vod. Dešťové vody u nové
zástavby budou vsakovány nebo odváděny povrchově.
V nové Zlaté (Zlatá – jih) je navržena ČOV s kapacitou cca 100 EO a oddílná kanalizace
(plocha TI 6).

4.2.4. Zásobování teplem
Dle ČSN 06 0210 patří řešené území do oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou
-15°C, krajina bez intenzivních větrů.
Centrální zásobování teplem se uplatňuje pouze v sídlišti při ulici K pivovaru, které je
zásobováno z plynové kotelny o výkonu 2× 896 kW (provozovatel Komterm Praha).
Z kotelny je zásobována též mateřská školka a obchod. Tepelné rozvody jsou uloženy
v topných kanálech.
V sídlištní zástavbě kolem Náměstí SNP jsou umístěny střešní plynové kotelny. V těchto
kotelnách jsou instalovány plynové kotle o výkonech od 93 kW do 120 kW, kterými je
zajišťováno jak vytápění objektu, tak i výroba teplé užitkové vody pro jednotlivé byty,
pomocí boilerů, které jsou umístěny v suterénních prostorách. Provoz zajišťuje Správa
majetku Kynšperk n. Ohří – Středisko plynové kotelny.
V převážné části města Kynšperk n. Ohří, dále v Dolních Pochlovicích, Liboci a Zlaté
jsou k vytápění využívána lokální topidla, event. areálové či domovní kotelny na zemní plyn,
částečně též tuhá paliva.
Kotelnou s instalovaným výkonem nad 500 kW je centrální plynová kotelna Věznice
Kynšperk n. Ohří (2× 1600 kW), která je doplněna menšími kotelnami – kotelnou pro
tělocvičnu a ubytovnu, a dále parní kotelnou pro kuchyň.
V lokalitách, které nejsou plynofikovány, zejména v přilehlých sídlech ve správním
území (Chotíkov, Štědrá a Dvorečky), převažuje dosud vytápění tuhými palivy. Elektrická
energie je na řešeném území využívána pouze doplňkově, zkapalněné plyny a obnovitelné
zdroje jsou využívány ojediněle.
V Kynšperku nad Ohří (kromě ploch BV 1, BV 2), Dolních Pochlovicích a Zlaté je pro
zásobování teplem navrhován zemní plyn, doplňkově elektrická energie, případně netradiční
zdroje.
V ostatních sídlech bez plynofikace je uvažováno s rozšiřováním elektrického vytápění
v míře, jakou dovolí technický stav a kapacita elektrických sítí. Bilančně je uvažováno
s použitím elektrické energie do 30 % nové obytné zástavby. Alternativou je zde využívání
zkapalněných plynů, biomasy (dřevního odpadu a štěpek), případně využití netradičních
zdrojů energie (tepelná čerpadla). Je navrhováno postupné omezování tuhých paliv, zejména
hnědého uhlí.
Bezpečnostní a ochranná pásma
Zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
byla v §§ 87 stanovena ochranná pásma teplárenských zařízení, která jsou určena k zajištění
jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdrací a majetku osob.
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• zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie –svislé roviny ve vodorovné vzdálenosti
2,5 m měřené kolmo k zařízení,
• výměníkové stanice v samostatných budovách – svislé roviny ve vodorovné vzdálenosti
2,5 m měřené kolmo k zařízení.

4.2.5. Zásobování plynem
Území je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodů.
Město Kynšperk n. Ohří je zásobováno zemním plynem, prostřednictvím NTL místních
sítí ze třech VTL regulačních stanic:
RS 1
RS 2
RS 3

3000 m3/h
4000 m3/h
1300 m3/h

zděná
zděná
FEAL

Chebská ulice
Sokolovská ulice
Školní ulice

přípojka – VTL plynovod DN100
přípojka – VTL plynovod DN100
přípojka – VTL plynovod DN100

Plynofikace města probíhala v 70. letech postupně z oceli a v 80. letech z PE-liten.
V posledním desetiletí dochází k celkové rekonstrukci řadů i přípojek z polyetylénu
PE 80, PE 100. Takto zrekonstruováno je cca 80 % plynárenských zařízení.
V letech 1995 – 1996 byla vybudována VTL RS Horní Pochlovice (1200 m3/h – kiosek),
na tranzitním VTL plynovodu DN 700. Pomocí STL přivaděče jsou zásobeny obce Horní
Pochlovice, Kaceřov a v řešeném území Dolní Pochlovice a Liboc. Plynárenské zařízení je
vybudováno z PE 80.
V roce 2001 byla vybudována VTL RS Kolová (na tranzitním VTL plynovodu DN 700)
a dokončena STL plynofikace obce Zlatá a na katastrálním území Kolová včetně věznice.
Plynárenské zařízení je vybudováno z PE 80.
Rozsah plynofikace území a technický stav plynovodních sítí je vyhovující.
Plynofikace nových ploch pro zástavbu je navrhována v návaznosti na stávající sítě:
• Kynšperk n. Ohří
NTL rozvody
• zástavby u VTL RS Kynšperk 1
NTL rozvody
– případně rekonstrukce RS s doplněním STL stupně a STL rozvody
• Dolních Pochlovice
STL rozvody
• Zlatá
STL rozvody
Orientační odhad nárůstu potřeb plynu
Odběratelé – nárůsty
Kynšperk n. O.
domácnosti v RD
podnikatelé a velkoodběratelé
součet Kynšperk n. O.
Dolní Pochlovice
domácnosti v RD
podnikatelé a velkoodběratelé
součet Pochlovice
Zlatá
domácnosti v RD
podnikatelé a velkoodběratelé
součet Zlatá

Orientační počet

Qh (m3/hod)

Qr (m3/rok)

170
8,63ha

305
480
785

425 000
905 000
1 330 000

18
6,00 ha

40
336
376

45 000
630 000
675 000

8
3,82 ha

19
213
231

20 000
400 000
420 000

Pro odběry v kategorii obyvatelstvo byly použity koeficienty:
druh odběru
měrná spotřeba
koef. současnosti
roční spotřeba
ks = 1 / n0,1
2500 m3/rok
RD
3,0 m3/h
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Pro nebytové odběry (zastavěnost využívající plyn na celém vymezeném území je
odhadována na 70 %):
potřeba tepla na hektar
595 kW
spotřeba plynu na hektar
70 m3/ha
koeficient současnosti
k = 0,8 součtového odběru
roční doba využití
1 500 hod.
Bezpečnostní a ochranná pásma
Zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
byla v §§ 68 a 69 a příloze zákona stanovena ochranná a bezpečnostní pásma plynových
zařízení, která jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu
lze pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele zařízení.
Dle § 98, odst. (3) energetického zákona zůstávají u starších zařízení v platnosti
bezpečnostní pásma, stanovená podle předchozích právních předpisů. Jedná se o zákon
č. 222/1994 Sb., kde jsou v § 27 a příloze zákona stanovena bezpečnostní pásma.
(Ochranná pásma jsou stanovena pouze podle platného zákona.)
Bezpečnostní pásma
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostním
pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na obrys.
VTL regulační stanice
10 m (dříve též 10 m)
VTL plynovodu do DN 100 včetně
15 m (dříve též 15 m)
VTL plynovodu nad DN 100 do DN 250 včetně
20 m (vzniklé do 3. 7. 2009)
VTL plynovodu nad DN 100 do DN 300 včetně
20 m (vzniklé od 4. 7. 2009)
STL regulační stanice nemá stanoveno bezpečnostní pásmo.
Ochranná pásma
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý
prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu (tj. VTL i STL regulační stanice)

4.2.6. Zásobování elektrickou energií
Územím je vedena trasa vedení VVN 2×110 kV V377/1283 (TR Vítkov – TR Jindřichov
– TR Aš).
Oblast Kynšperku nad Ohří je napájena vedeními VN 22 kV z rozvodny Jindřichov
(normální provozní stav). Při poruše nebo nutnosti přepojení je možné tuto oblast také napájet
z druhé strany z rozvodny Vítkov. Převážná část území je napojena z venkovních vedení
22 kV. Vnitřní část města je zásobována z kabelové sítě 22 kV mezi dvěma kabelovými
svody, do které jsou zasmyčkovány čtyři trafostanice. Typy kabelů 22 kV jsou převážně
3× 120 mm2 ANKTOYPV, částečně 3× 95 mm2 ANKOPV. Síť je v poměrně dobrém stavu a
její konfigurace umožňuje eventuelní další zahušťování novými trafostanicemi.
Nová trafostanice Kamenný dvůr – Zámek je připojena kabelovým svodem (kabel
3× 1× 70 mm2 AXEKVCEY) z venkovního vedení 22 kV u obce Štědrá.
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Stávající trafostanice
obec
Kynšperk n. O.

D. Pochlovice

Liboc

Chotíkov
Kamenný dvůr
Zlatá

Štědrá

číslo TS
SO_0064
SO_0067
SO_0063
SO_0062
SO_0061
SO_0073
SO_0071
SO_0613
SO_0060
SO_0070
SO_0072
SO_0065
SO_0068
SO_0069
SO_0478
CH_0307
SO_0425
SO_0426
SO_0480
SO_0483
SO_0066
SO_0479
SO_0078
SO_0079
SO_0482
SO_0481
SO_0074
CH_0331
SO_0018
SO_0017
SO_0019
SO_0020
SO_0021
SO_0016
SO_0015

název TS
Pivovar
OPMH
Štěpánská
Koruna
Kotelna
Hřiště
Lesy
Lesy nová
Tyršova
Staré náměstí
Kovo
Foglův mlýn
Jitona
STS
D. Pochlovice – ČD
Dobroš – vodárna
Kolová – obec
Kolová – vojsko
Dům důchodců
B. Požehnání
Pila
Výkup
Liboc U Kynšp. – obec
Liboc U Kynšp. – Lesy
D. Pochlovice – statek
D. Pochlovice – vodárna
Chotíkov
Nebanice – stáčírna
Kamenný Dvůr – obec
Kamenný Dvůr – zámek
Zlatá – obec
Zlatá – statek
Zlatá – spalovna
Dvorečky – obec
Štědrá – obec

provedení
věžová
zděné
zděná
zděná
zděná
kompaktní
stožárová
stožárová
jednosloupová
2 sloupová
dvousloupová
stožárová
stožárová
stožárová
stožárová
stožárová
věžová
zděná
2 sloupová
dvousloupová
2 sloupová
dvousloupová
věžová
dvousloupová
dvousloupová
dvousloupová
věžová
stožárová
stožárová
kompaktní
věžová
stožárová
stožárová
jednosloupová
stožárová

trafo
2 TS
2 TS

majitel
ČEZ
ČEZ + OPMH
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
cizí
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
Cizí
ČEZ
ČEZ

Hlavní vedení od Mostova směrem na Chlum Svaté Maří, směr Štědrá byla již
rekonstruována. Přípojky VN a část kabelizace je let 1960 – 1970. Toto staré zařízení bude
v budoucnu předmětem výměn a rekonstrukcí.
Sekundární síť nízkého napětí je ve větší části Kynšperku n. Ohří a Dolních Pochlovic
kabelizována, ve vyhovujícím stavu. Sítě NN v ostatních sídlech jsou převážně v nadzemním
provedení.
Bilance nárůstu elektrického příkonu
Odhad jednotkového soudobého zatížení navrhované zástavby vztaženého na distribuční
trafostanici:
typ zástavby
bez el. vytápění
el. vytápění do 30 %
bydlení individuální (BI)
4,5 kW/RD
8,0 kW/RD
smíšené obytné plochy (SOm, SOv)
7,0 kW/RD
10,0kW/RD
nebytové plochy
0,005 – 0,01 kW/m2
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území
Kynšperk n. O.
• jih

• západ
• východ

• centrum

• sever

plocha

počet RD /
b.j./m2

BI 1 – BI 3
SOm 9
SOm 2
SV 1
OV 1, OV 2
PV 1
SOv 1, SOv 2,
BV 3
BI 4, BI 5
BI 13 – BI 15
BI 16
BV 1, BV 2
BI 6
BI 7 – BI 12
SOm 3, SOm 4
OV 3 – přestavba
OV 4, OV 5
OV 7
PV 2
BI 19

BI 20 – BI 24
BV 5
SOm 5 – SOm 6,
SOm 8
OV 6
PV 3, PV 4
PV 6
SV 4
SV 5 – přestavba
Chotíkov
BV 4
Kamenný dvůr
BV 12
SOv 3, SOv 4
Zlatá
BV 6 až BV 10
BV 11
ZV 1
SV 6 – SV 10
Dvorečky
BV 21, BV 22
Štědrá
BV 13 až BV 20
součet v soudobosti na TS
součet v soudobosti na síť VN

Psj (kW)

Ps (kW)

69
8
16
13524
28290
16327

4,5
7
7
0,006
0,005
0,01

6

7

24
30
6
14
4
9
8
7168
19944
1974
17004
20

4,5
4,5
4,5
8
4,5
4,5
7
0,02
0,02
0,02
0,01
4,5

10
1

4,5
4,5

45 ze sítě NN
5 ze sítě NN

16

7

112 TS Výkup

3052
20506
48329
3822
14523
1
4
4
11
4
1
152251
6
16

0,02
0,01
0,01
0,01
0,005
8
8
10
4,5
4,5
10
0,01
8
8

Dolní Pochlovice

koef.

310
56
112
81
141
163

napájení

celkem

TS 1N, TS Lesy
TS 1N
TS 1N
TS 1N a ze sítě NN
TS 1N a ze sítě NN
TS 1N

863

42 TS 3N
108
135
27
112
18
41
56
143
399
39
170
90

61
205
483
38
73
8
32
40
50
18
10
1523
48
128

0,85

TS 3N
TS Tyršova
ze sítě NN
TS Tyršova
ze sítě NN
ze sítě NN
ze sítě NN
TS 2N

150

274

TS 2N
TS Staré náměstí

ze sítě NN
TS Výkup + ČD
TS 4N
ze sítě NN
TS Statek
TS Chotíkov
ze sítě NN
ze sítě NN
ze sítě NN
ze sítě NN
ze sítě NN
TS 5N
ze sítě NN
ze sítě NN

866

8
72

1601
48
128
5122
4354

Výstavba nových distribučních, event. odběratelských trafostanic 22/0,4 kV je
navrhována pro kapacitnější lokality zástavby:
TS
typ TS
plocha
TS 1N
kabelová dvoustrojová
BI 2, BI 3 část, OV 2, PV 1, SV 1,
SOm 2
TS 2N
kabelová dvoustrojová
OV 3, PV 2
TS 3N
sloupová
SOv 1, SOv 2, BI 4, BV 3
TS 4N
sloupová
PV 6
TS 5N
sloupová
SV 6 – SV 8
Zástavbu na menších plochách je navrhováno napojit ze sítě NN napájené ze stávajících
distribučních trafostanic. V případě potřeby se předpokládá úpravy distribuční sítě NN a dále
úpravy trafostanic – zvýšení výkonu, případně jejich rekonstrukce, zejména:
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DTS Kynšperk – Tyršova
DTS Kynšperk – Staré náměstí
DTS Dolní Pochlovice – Výkup, ČD a Kovo
DTS Chotíkov, DTS Štědrá

vyměnit rozvaděč NN a transformátor
úprava
úprava
úprava

Ochranná pásma elektrických zařízení
Zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
byla v § 46 stanovena ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy.
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a
majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení,
elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky (§ 46, odst. 2).
S poukazem na ustanovení § 98, odst. 2 energetického zákona je právní režim
ochranných pásem nutné posuzovat podle doby jejich vzniku a právního předpisu účinného
v době jejich vzniku, tj. zákona č. 79/1957 Sb. a jeho prováděcím vládním nařízením
č. 80/1957 Sb., § 6, zákona č. 222/1994 Sb., § 19, a současně platného zákona č. 458/2000 Sb.
v platném znění.
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno mj. zřizovat stavby či umísťovat
konstrukce a jiná podobná zařízení jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
druh el. zařízení

ochranné pásmo
dle z.
dle z.
dle v.n.
458/2000 222/1994 80/1957

výrobna elektřiny

20 m

20 m

30 m

Nadzemní vedení do 110 kV
Nadzemní vedení VN do 35 kV
Podzemní vedení
Elektrická stanice venkovní
Elektrická stanice stožárová

12 m
7m
1m
20 m
7m

12 m
7m
1m
20 m
20 m

15 m
10 m
1m
30 m
30 m

Elektrická stanice kompaktní a zděná

2m

20 m

30 m

Elektrická stanice vestavěná

1m

20 m

30 m

vymezení
kolmo na oplocení nebo na vnější líc
obvodového zdiva
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního kabelu
od oplocení
vymezení svislými
nebo od
rovinami vedenými
vnějšího líce
ve vodorovné
obvod. zdiva
vzdálenosti
od obestavění

4.2.7. Elektronické komunikace
Telekomunikace
V řešeném území probíhají trasy optických (dálkových) kabelů společnosti Telefónica
O2 Czech Republic, a.s.
Nadřazená ústředna MTO Kynšperk je HOST Sokolov. Veřejná telekomunikační síť je
v řešeném území provozována z digitální ústředny umístěné v domě č. 15 na Náměstí Míru.
Místní (přístupová) telekomunikační sít je na území Kynšperku nad Ohří tvořena
převážně metalickými kabely v samostatných trasách, event. ve společných trasách
s optickými kabely.
Rekonstrukce telekomunikační sítě v MTO Kynšperk nad Ohří byla provedena
v 90. letech minulého století z převážné části úložnými MK. Síť je v dobrém technickém
stavu a její kapacita je dostačující.
V ostatních sídlech je ve značné míře provozována nadzemní síť závěsnými kabely.
V současné době se v řešeném území neplánuje žádná větší investiční akce s výhledem
cca 5 let.
Veřejná komunikační síť je dostatečně dimenzována a bude schopna pokrýt poptávku po
zřízení telefonních stanic pro novou výstavbu, která je menšího a středního rozsahu.
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Konkrétní způsob napojení zejména větších lokalit nové zástavby bude možno stanovit,
při zohlednění aktuálního stavu komunikační sítě v daném čase, až v rámci investorské
přípravy jednotlivých staveb.
Radiokomunikace
Radiokomunikace zajišťují pokrytí území rozhlasovým a televizním signálem, přenos
telefonních hovorů a datové komunikace po radioreléových trasách. Radioreléové trasy
veřejných radiokomunikačních sítí provozují na řešeném území společnosti:
Společnost
základnová stanice
umístění
Telefónica O2 SOKYN
Kolová – věž O2
SOKYS
Kynšperk n. Ohří – nám. SNP 381
CHNEB
Nebanice – silo (mimo řešené území)
Vodafone
SOKYK
Kynšperk n. Ohří
SOKYZ
Kolová
SOLIB
Libavské Údolí (mimo řešené území)
T-Mobile
88030
Kynšperk 3 (mimo řešené území)
Společnost Č. Radiokomunikace nemá v řešeném území umístěny spoje a zařízení.
Ochranná pásma
Ochranná pásma jsou dána zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích,
§ 102, 103:
Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle
zvláštního právního předpisu. Ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení činí 1,5 m
po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu je zakázáno mj. provádět bez souhlasu jeho
vlastníka zemní práce, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení.
Parametry ochranných pásem a rozsah omezení a podmínky ochrany nadzemního
komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanoví příslušný
stavební úřad v tomto rozhodnutí.

4.2.8. Nakládání s odpady
V současné době není v území provozováno žádné zařízení pro nakládání s odpady,
tj. není zde zařízení pro skládkování odpadů (skládka), zařízení pro biodegradaci odpadů,
zařízení na recyklaci odpadů, zařízení na kompostování odpadů nebo autovrakoviště.
V nejbližším okolí se nachází skládky Tisová a Lítov.
V řešeném území se nachází uzavřená skládka provozovaná za zvláštních podmínek:
zátěž
7862004

název
Za kovem

obec
Kynšperk nad Ohří

riziko
3 – střední

riziko
3 – lokální

rekultivace
ANO

V řešeném území se nachází zrušené skládky:
Lokalita
Místní název
Kynšperk n.O. Na kukačce
Liboc
U kolejí
Dolní
Pochlovice
Kynšperk n.
O.

Boží
požehnání
Kynšperk –
Za kovem

Rizikovost
rekultivovaná
vysoká –
částečně
rekultivovaná
rekultivovaná

Doporučení dalšího postupu
Provedení jednoduchého hydrogeologic-kého průzkumu,
jehož součástí bude vybudování monitorovacího systému
skládky. Na základě výsledků provedení dalších opatření.

rekultivovaná

Černé skládky odpadu nebyly terénním průzkumem zaznamenány.
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Likvidace odpadu
Město Kynšperk nad Ohří vydalo obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady
č. 3/2005, v platném znění. Vyhláška stanovuje základní pokyny pro systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Stanovuje stanoviště
separovaného odpadu (20 stanovišť) a sběrná místa nebezpečného odpadu (6 míst) – 2×
ročně. Velkoobjemový odpad se sbírá v areálu Technických služeb.
Komunální odpad ve městě je svážen Technickými službami města Kynšperk nad Ohří a
je likvidován na skládce mimo řešené území.
Pro nakládání s odpady působí v území tyto firmy:
• Kynšperský kovošrot s.r.o., Okružní ul. Likvidace ocelových konstrukcí. Nakládka a
odvoz odpadu.
• Technické služby města Kynšperk nad Ohří, Školní ul. Údržba komunikací a veřejné
zeleně, skládka stavebních sutí.
V území nejsou navrženy žádné změny.

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury
Rozsah ploch občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (školství,
zdravotnictví, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva) je stabilizovaný a odpovídá
potřebám sídla. Jako stávající plochy byly vymezeny:
a) Plochy Občanské vybavení (OV)
Zdravotnictví
Zdravotní středisko v ul. Chebské

Jednotlivé ordinace a lékárna jsou zařazeny v plochách smíšených obytných.
Školství
MŠ v ul. Školní 525
MŠ v ul. Zahradní 385
MŠ v ul. U pivovaru 367
ZŠ v ul. Jana Amose Komenského 540
ZUŠ v ul. Sokolovská 511
Dům dětí a mládeže
SOŠ v ul. Školní
SŠ živnostenská Sokolov

Sociální péče
Dům s pečovatelskou službou Zámečnická 501 – p.č. 451
Dům s pečovatelskou službou Jiráskova 732 – p.č. 40/1
Dům s pečovatelskou službou J. K. Tyla 881 – p.č. 1624
Domov pro seniory Liboc

Veřejná správa a integrovaný záchranný systém
Městský úřad
Policie v ul. Školní
Hasičský záchranný sbor v ul. Na Příkopech
Požární zbrojnice Liboc

Kultura
Římskokatolický kostel Panny Marie na náměstí, kaple v Kamenném Dvoře (Podlesí)
Kostel Vykupitele – evangelický
městská branka – muzeum
Panský dům – muzeum
kulturní dům s kinem
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b) Plochy Občanské vybavení – sport (OS)
• sportovní hala, stadion, tenisové kurty – ul. Školní
• TJ Slavoj Kynšperk – hřiště u Ohře
• dětská hřiště – ul. Petra Bezruče, ul. Zahradní, ul. Na hrázi

c) Plochy Občanské vybavení – hřbitov (OH)
Provozovaný hřbitov v Kynšperku s obřadní síní.
V hlavním výkrese byly vymezeny plochy charakteru veřejné infrastruktury stávající a
navrženy plochy nové. Plochy OV 1, OV 2 a OV 3 jsou plochy pro záměry nespecifikované
s možnou komerční složkou, nemají proto charakter veřejné infrastruktury.

4.4. Veřejná prostranství
Stávající veřejná prostranství jsou rozdělena do dvou skupin: Veřejná prostranství (VP),
která představují plochy převážně pro náměstí a komunikace, a plochy Veřejná prostranství –
zeleň (VZ), která představují plochy veřejně přístupné zeleně.
V oblasti veřejných prostranství jsou navrženy plochy pro komunikace: VP 2, VP 4,
VP 5, VP 7 až VP 15; dále plochy veřejně přístupné zeleně (VZ 1, VZ 2).

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny
Rozdělení do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vyplývá ze stávající
situace v krajině, ze záměrů na provedení změn v krajině (vodní plochy), z koncepce řešení
územního systému ekologické stability a z koncepcí Komplexních pozemkových úprav
Chotíkov, Liboc, Dolní Pochlovice, Kynšperk nad Ohří a Kamenný Dvůr (včetně polních
cest, zatravnění a liniových záměrů na protierozní ochranu půdy).

5.2. Plochy s navrženou změnou využití v krajině
Byly navrženy plochy pro ÚSES na základě odborného podkladu Místního ÚSES. Jsou
zařazeny do způsobu využití Smíšené nezastavěné plochy (SN) a Přírodní plochy (PP),
s předpokladem možné změny ze zemědělského půdního fondu – orná půda na ostatní plochy.
Konkrétní řešení (zatravnění nebo osázení zelení) bude předmětem řešení navazující
dokumentace (Projekt ÚSES apod.). Zároveň byly zapracovány i návrhy plošných prvků
zeleně v krajině, dle ÚSES se jedná o navržené interakční prvky.
Dále byly vymezeny liniové protierozní prvky (dle KPÚ) a liniové prvky krajinné zeleně
podél polních cest, jejichž účelem je jak funkce estetická, tak i případně funkce protierozní.
Byly navrženy plochy pro realizaci nebo úpravu (rozšíření) vodních nádrží, z nichž vodní
nádrž Dvorečky (územní rezerva) má vodárenský charakter, Boží Požehnání (sever a jih)
rekreační charakter a Kámen a Kameňák jsou soukromé drobné vodní plochy.
Byla navržena síť účelových komunikací v návaznosti na projekty KPÚ.

5.3. Územní systém ekologické stability
5.3.1. Nadregionální a regionální prvky ÚSES
Řešení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vychází z řešení prvků ÚSES:
• ÚTP NR / R ÚSES (MŽP ČR, Culek, Bínová, 1996)
• vymezení NR / R prvků ÚSES v ZÚR Karlovarského kraje
• a dle upřesnění do katastrální mapy na základě odborného podkladu (Plán územního
systému ekologické stability, RNDr. Jan Křivanec, 2008)
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Nadregionální a regionální prvky ÚSES v řešeném území byly navrženy v souladu se
ZÚR Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadřazený územní plán, je třeba
nadregionální a regionální prvky v něm vymezené v územních plánech obcí respektovat,
s přihlédnutím k měřítku původního a nového zobrazení (trasování biokoridorů a tvarování
biocenter je upraveno dle měřítka řešení v územním plánu).
Řešení ÚP Kynšperk nad Ohří respektuje nadřazené dokumentace s tím, že byla
provedena lokalizace na pozemky katastrální mapy v digitální podobě, tj. prvky byly
upraveny na probíhající hranice katastrálních pozemků. Nadregionální a regionální prvky
ÚSES, zasahující do území:
Nadregionální biokoridory
NRBK K40 Amerika – Svatošské skály (část); funkční
Rozloha: délka cca 7000 m v k.ú. Chotíkov, Liboc, Kynšperk n. O., Dolní Pochlovice
Charakteristika: Řeka Ohře s břehovými porosty (vodní osa) a niva Ohře (nivní osa). Nejsou
vložena žádná lokální biocentra, k území se přimykají dvě RBC.
Dále byla vymezena (upřesněna) ochranná zóna NRBK.

Regionální biocentra
RBC 1168 (část) Libavský vrch; funkční
Rozloha: 189,23 ha v k.ú. Kynšperk n. O.; část RBC v k.ú. Dasnice, k.ú. Šabina a k.ú. Libavské
Údolí
Charakteristika: Souvisle zalesněný hřbet výrazně vyčnívající nad nivou Ohře, lesní porosty jsou
uměle založené, převládají smrkové monokultury s borovicí a modřínem, jen pomístně je
zastoupení autochtonních dřevin – dubu, javoru, buku, břízy.

RBC 10 113 Pivovarské louky; funkční
Rozloha: 14,45 ha v k.ú. Kynšperk n. O.
Charakteristika: Niva Ohře na pravém břehu. Mozaika biotopů – olšin, vodních a mokřadních
biotopů (slepá ramena), náletů pionýrských dřevin a kulturních travních porostů (ovsíkové
a psárkové louky).

Regionální biokoridory
RBK 991 Kaceřovský les – K 40; funkční
Rozloha: délka cca 1800 m v k.ú. Dolní Pochlovice a k.ú. Liboc; pokračuje mimo řešené území
Charakteristika: Libocký potok a jeho údolní niva.

RBK 992 Libavský vrch – Studánka; funkční
Rozloha: délka cca 500 m v k.ú. Kynšperk n. O. + 3150 m v k.ú. Zlatá (včetně vloženého
LBC 5); pokračuje mimo řešené území
Charakteristika: Malá Libava, údolní niva a navazující svahy.

RBK 20 118 Pod Bystřinou – RBK 992; funkční
Rozloha: délka cca 2500 m v k.ú. Zlatá, východní polovina šířky je v k.ú. Arnoltov; pokračuje
mimo řešené území
Charakteristika: Velká Libava, údolní niva a navazující svahy.

5.3.2. Návrh lokálních prvků ÚSES
Byl zpracován jako „Územní systém ekologické stability města Kynšperk nad Ohří“
(RNDr. Jan Křivanec, 7/2008), s podrobností řešení pro mapu KN, vydán v měřítku 1 : 5000.
Číslování regionálních prvků ÚSES odpovídá číslování dle ÚTP.
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Lokální biocentra
LBC 1 Pod strání; navržené
Rozloha: 5,36 ha v k.ú. Kynšperk n. O.
Charakteristika: Smíšený až listnatý lesní porost s lemy křovin a navazujícími trvalými travními
porosty (převod z orné půdy).

LBC 2 U křižovatky; navržené
Rozloha: 3,34 ha v k.ú. Kynšperk n. O.
Charakteristika: Lesní porosty na svahu nad potokem, umělé smrkové monokultury, pomístně se
zastoupením autochtonních dřevin.

LBC 3 U Dvora; navržené
Rozloha: 3 ha v k.ú. Kamenný Dvůr
Charakteristika: Biocentrum je rozdělené do dvou částí, spojených propustkem pod silnicí II/060.
Část zámeckého parku s jezírkem (jižní část); v severní části za silnicí remízky s topoly,
javory, duby, olšemi, vrbami. Oproti odbornému podkladu bylo LBC zvětšeno o části
navazujících LBK k zajištění požadované velikosti.

LBC 4 U parku; funkční
Rozloha: 4,07 ha v k.ú. Kamenný Dvůr a k.ú. Štědrá
Charakteristika: Zamokřený mírný svah souvisle porostlý olšinami, přirozený úsek toku Suchého
potoka.

LBC 5 Dvorečky; funkční
Rozloha: 8,01 ha v k.ú. Zlatá
Charakteristika: Údolí Malé Libavy s přirozeným tokem, zbytky vlhkých luk, jinak téměř
souvislé porosty olšin.

LBC 6 Boží muka; navržené
Rozloha: 7,45 ha v k.ú. Štědrá
Charakteristika: Úžlabí potoka téměř souvisle porostlé lesem – umělá výsadba smrku
s pomístním zastoupením dubu, borovice a břízy (charakter ochuzených acidofilních
doubrav).

LBC 7 Za Štědrou; navržené
Rozloha: 5,78 ha v k.ú. Štědrá
Charakteristika: Smíšené lesní porosty (dub, borovice, bříza, osika, smrk, jeřáb) na svahu místy
charakteru acidofilních doubrav.

LBC 8 Blata; funkční
Rozloha: 4,24 ha v k.ú. Kamenný Dvůr, Štědrá, Zlatá
Charakteristika: Mělká zamokřená pánev při soutoku potoků, v lesních porostech mokřadní
olšiny s vysokým zastoupením břízy, přecházející v podmáčené smrčiny a vlhké acidofilní
doubravy, mimo les zbytky vlhkých nevyužívaných luk a enkláva opuštěné ovsíkové
louky.

Lokální biokoridory
LBK 1 NRBK K40 – hranice obce; navržený
Rozloha: 220 m v k.ú. Chotíkov, pokračuje do k.ú. Nebanice
Charakteristika: Drobná vodoteč s pásem travních porostů a ojedinělými dřevinami.

LBK 2 NRBK K40 – RBK 991; funkční
Rozloha: 480 m v k.ú. Liboc
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Charakteristika: Okraj obce, nově založené výsadby dle projektu ÚSES, ukazuje se, že o sekání
travních porostů není zájem.

LBK 3 Pivovarské louky – LBC 2; navržený
Rozloha: 1600 m v k.ú. Kynšperk n. O. a k.ú. Kamenný Dvůr
Charakteristika: Upravený napřímený potok s pásy trvalých travních porostů.

LBK 4 LBC1 – LBC4; navržený
Rozloha: 2800 m v k.ú. Kynšperk n. O. a k.ú. Kamenný Dvůr
Charakteristika: Lesní porosty, údolí Suchého potoka s navazujícím pásem doprovodných dřevin
a trvalých travních porostů.

LBK 5 LBC1 – RBK 992; navržený
Rozloha: 480 m v k.ú. Kynšperk n. O.
Charakteristika: Pás křovin, lesní porosty.

LBK 7 LBC2 – LBC6; navržený
Rozloha: 800 m v k.ú. Kynšperk n. O. a Kamenný Dvůr, pokračuje do k.ú. Tuřany u K. n. O.
Charakteristika: Pás trvalých travních porostů a dřevin podél bezejmenné vodoteče.

LBK 8 LBC4 – LBC8; funkční
Rozloha: 1200 m v k.ú. Kamenný Dvůr, k.ú. Štědrá
Charakteristika: Úžlabí Suchého potoka s olšinami a mokřady.

LBK 9 LBK8 – LBC5; navržený
Rozloha: 1300 m v k.ú. Zlatá
Charakteristika: Upravená strouha při okraji lesa, později zatrubněná přes blok trvalých travních
porostů (dříve odvodněná orná půda).

LBK 10 LBC6 – LBC7; navržený
Rozloha: 1300 m v k.ú. Štědrá
Charakteristika: Úžlabí vodoteče s navazujícími porosty dřevin.

Interakční prvky
IP1 až IP4, IP11 v k.ú. Chotíkov
IPS1 až IPS2 v k.ú. Štědrá

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny dle stavu
území a záměrů na provedení změn v území.
Výstavba v CHKO
Vzhledem ke znění přílohy č. 7, bodu I.(1) f) vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění,
s přihlédnutím ke znění přílohy č. 11, bodu I.(2) b) téže vyhlášky není možno v územním
plánu stanovovat regulace v podrobnosti objemů a tvarů zástavby, materiálů, uliční čáry apod.
Proto není možné do výrokové části ÚP uvést požadavky, které uplatňuje Správa
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v návazných řízeních.
Podmínky uspořádání jsou uvedeny pouze v Odůvodnění s upozorněním pro
stavebníky, že tyto podmínky budou pravděpodobně požadovány v následných řízeních u
ploch nacházejících s v chráněné krajinné oblasti:
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Rozsah dotčení: Plochy BV 6, BV 11, BV 13 až BV 22, SOv 4, ZV 1, SV 8, SV 9,
SV 10.
Nová výstavba bude dodržovat následující pravidla:
Půdorys budov: obdélníkový, minimální poměr stran 1 : 2.
Přízemí zvýšené s podezdívkou.
Střecha: Sklon střechy min. 40o, sedlová nebo polovalbová, hřeben střech rovnoběžný
s delší stranou objektu. Krytina pálená nebo šablony.
Výstavba v území dotčeném velkoplošnými limity využití území:
a) V případě limitů využití území – CHKO, CHOPAV, ochranné pásmo přírodních
léčivých zdrojů, o.p. vrtu ČHMÚ, o.p. letiště Cheb, ložiska nerostných surovin (bez
DP nebo CHLÚ) – neovlivňuje tento limit hranici využitelnosti plochy, ale pouze
omezí činnosti v ploše dle příslušných zákonných ustanovení.
b) Zátopové území při narušení vodních děl vymezuje plochy, kde je vyšší riziko
zatopení plochy v případě nenadálé události, neomezuje však zastavitelnost plochy.
c) V případě výstavby v poddolovaném území je nutný báňský posudek se zatříděním dle
ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území.
d) Výstavba v ochranném pásmu vodního zdroje je možná při kladném stanovisku
orgánu ochrany vodních zdrojů (plochy SOv 1, SOv 2, BV 3, DS 1).
e) V případě kolize s lokalitou archeologických nálezů bude třeba před výstavbou na
ploše provést archeologický výzkum (např. jádro Dolních Pochlovic – plochy BI 22,
BI 24, PV 4, SOm 6 a Chotíkov – plocha BV 4).
f) Meliorace: Při narušení závlahového systému je třeba zajistit funkčnost zbylé části
zařízení (plochy BV 11, BV 14, VP 15, DV 2, TI 6).

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ A PLOCHY PRO ASANACE, PRO KTERÉ LZE
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření byly vymezeny a zatříděny na
základě ustanovení § 2, odst. 1, bodů k), l), m) a dále § 101 a § 170 stavebního zákona.
Veřejně prospěšné stavby: Jako VPS s možností vyvlastnění byly vymezeny navržené
dopravní stavby liniové – přeložky silnic, místní komunikace, parkoviště DP 10, navržený
chodník v ul. Sokolovské a vybrané stavby technické infrastruktury (inženýrské sítě a
koncová zařízení – čerpací stanice kanalizace TI 2 a TI 5).
Část místních komunikací, většina parkovišť, oba navržené zálivy pro autobusové
zastávky a část koncových zařízení technické infrastruktury nebyla jako VPS zařazena,
protože se tyto stavby nachází celé na pozemcích Města Kynšperk nad Ohří. Stavby, které se
nachází na pozemcích Města Kynšperk nad Ohří jen z části, byly zařazeny celé s tím, že
rozsah vyvlastění bude případně upřesněn v návazných řízeních.
Veřejně prospěšná opatření: Jako VPO byly vymezeny všechny prvky ÚSES.
Asanace: Nebyly vymezeny.

8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Město Kynšperk nad Ohří neuplatňuje předkupní právo na lokální veřejně prospěšné
stavby a opatření. Požadavek na vymezení předkupního práva na nadřazenou dopravní
infrastrukturu Karlovarský kraj při projednání neuplatnil.
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9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Kompenzační opatření nejsou vymezena, protože Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k Návrhu ÚP Kynšperk nad Ohří
žádná kompenzační opatření neuplatnil.

10. PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV
V území je navržena územní rezerva pro novou trasu silnice II/212. Důvodem vymezení
územní rezervy je předběžný předpoklad, že tato trasa, vedená kolmo přes Ohři, je výhodnější
(ekonomicky, technicky i z hlediska zásahu do ploch ochrany přírody) než dlouhodobě
plánovaná trasa po jižním břehu Ohře vedoucí ke stávajícímu mostu.
Tuto novou trasu však nelze navrhnout, protože by byl ÚP Kynšperk nad Ohří v rozporu
se ZÚR Karlovarského kraje.
Přesto varianta „nový most“ stojí za dlouhodobé sledování a prověření podrobnější studií
a území pro její realizaci by se mělo chránit před neuváženým zastavěním.
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11. TABULKY NÁVRHOVÝCH PLOCH
11.1. Plochy zastavitelné a plochy přestavby
V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny základní informace o navržených zastavitelných plochách a plochách přestavby. Plochy
zastavitelné jsou označeny „Z“, plochy přestavby „P“.

11.1.1. Plochy bydlení
Bydlení individuální (BI)
označení

k.ú.

lokalita

BI 1

Kynšperk n. O.

Kynšperk jih

38747

BI 2

Kynšperk n. O.,
Kynšperk jih
Kamenný Dvůr

41541

BI 3

Kynšperk n. O.

Kynšperk jih

17913

BI 4

Kynšperk n. O.

Bezručova

22678

BI 5

Kynšperk n. O.

BI 6

Kynšperk n. O.

BI 7

Kynšperk n. O.

Zahradní

BI 8

Kynšperk n. O.

Knoflíková

BI 9

Kynšperk n. O.

BI 10

Pod
hřbitovem
Bezručova
západ

výměra počet
(m2)
RD

druh pozemku

orná, ostatní
plocha
orná, TTP,
30
ostatní plocha
orná, TTP,
11
ostatní plocha
28

18 orná
zahrada, ostatní
plocha
TTP, ostatní
plocha
zahrada, ostatní a
zastavěná plocha
zahrada, ostatní
plocha
zahrada

7712

6

3375

4

1977

2

543

1

U tavírny

1118

1

Kynšperk n. O.

Truhlářská

1716

2 zahrada

BI 11
BI 12
BI 13

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

Staré nám.
Staré nám.
Tyršova jih

1050
1738
15239

BI 14

Kynšperk n. O.

Tyršova sever

8656

BPEJ

uvnitř Z /
ZÚ
P

V.

část

Z

V.

—

Z

III., V.

—

Z

V.

—

Z

V.

část

Z

o.p. vrtu ČHMÚ, o.p. letiště Cheb

I.

část

Z

zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (část), o.p. vrtu
ČHMÚ, o.p. letiště Cheb

IV.

+

Z

ložisko, poddolované území (část), o.p. letiště Cheb

IV.

+

Z

IV., V.

+

Z

I.

+

Z

+
+
+

Z
Z
Z

ložisko, zátopa Jesenice, pásmo při správě toku, o.p. letiště Cheb, o.p.
vodovodu
ložisko, zátopa Jesenice (část), o.p. letiště Cheb
ložisko; zátopa Jesenice, Horka, Skalka; záplavové území Q100 (část),
pásmo při správě toku, o.p. letiště Cheb
ložisko, poddol. území, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, o.p. letiště Cheb
ložisko, poddolované území (část), o.p. letiště Cheb, o.p. lesa
ložisko (část), poddolované území (část), o.p. letiště Cheb

+

Z

ložisko (část), poddolované území, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa

1 zahrada
IV.
2 zahrada
V.
12 zahrada
V.
zahrada, ostatní a
8
V.
zastavěná plocha
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limity využití území
ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. VN, o.p. vodovodu, dotyk bezp. pásmo
VTL plynovodu
ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. lesa, dotyk bezp. pásmo VTL
plynovodu
ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. lesa, dotyk bezp. pásmo VTL
plynovodu, dotyk LBK
o.p. vrtu ČHMÚ (část), zátopa Jesenice, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu,
dotyk LBK
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BI 15

Kynšperk n. O.

Tyršova
východ

BI 16

Kynšperk n. O.

Fr. Křižíka

7994

BI 19

Kynšperk n. O.

Na kukačce

26353

BI 20

Kynšperk n. O.

Pochlovická

4537

BI 21

Kynšperk n. O.
Dolní
Pochlovice

Pochlovická

10189

BI 22

13453

Pionýrů

644

BI 23

Kynšperk n. O.

Pionýrů

1393

BI 24

Dolní
Pochlovice

Pionýrů

587

celkem

229153

10

TTP, ostatní
plocha

V.

—

Z

V.

—

Z

V.

—

Z

3 zahrada

IV.

+

Z

4 TTP
zahrada,
1
zastavěná plocha

IV.

—

Z

IV.

+

Z

1 ostatní plocha

—

+

Z

1 zahrada

IV.

+

Z

6 TTP, zahrada
20

TTP, zastavěná
plocha

poddolované území, o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, o.p. VN a TS, o.p.
vodovodu, o.p. lesa, dotyk LBK
ložisko (část), poddolované území, pásmo při správě toku, o.p. letiště Cheb,
o.p. VN a TS, o.p. lesa, dotyk LBK
poddolované území (část), o.p. letiště Cheb
poddolované území (část), záplavové území Q100, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa
(min.)
poddolované území, záplavové území Q100 (část), o.p. letiště Cheb, o.p. lesa
poddolované území, archeolog. lokalita, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů,
o.p. letiště Cheb, o.p. TS
ložisko (část), poddolované území, záplavové území Q100, CHOPAV, o.p.
přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb
ložisko, poddolované území, archeologická lokalita, CHOPAV, o.p. přír.
léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb

172

Bydlení venkovské (BV)
označení

k.ú.

lokalita

BV 1

Kynšperk n. O.

Kynšperk
východ

BV 2

Kynšperk n. O.

Tyršova
východ

2336

BV 3

Kynšperk n. O.

Dobroše

998

BV 4

Chotíkov

Chotíkov

BV 6
BV 7

Dolní
Pochlovice
Zlatá
Zlatá

Horní
Pochlovice
Zlatá stará
Zlatá stará

BV 8

Zlatá

Zlatá stará

BV 5

výměra
(m2)

počet
RD

BPEJ

uvnitř Z /
ZÚ
P

limity využití území

V.

—

Z

poddolované území (min.), o.p. letiště Cheb (část), o.p. VN, o.p.
vodovodu, o.p. lesa, dotyk LBK

zahrada, ostatní
2 a zastavěná
plocha

V.

+

Z

poddolované území, o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. lesa

1 orná

I., V.

—

Z

2858

zahrada,
2 zastavěná a
ostatní plocha

I.

část

Z

2990

1 orná

II., III. —

Z

7457
1941

2 orná, TTP
1 zahrada

IV., V. část
IV.
+

Z
Z

2252

1 TTP

IV.

Z

17966

druh pozemku

12 TTP

—
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ložisko (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, o.p. vodního zdroje, o.p.
letiště Cheb
ložisko, archeologická lokalita, zátopa Jesenice, Horka, Skalka; záplavové
území Q100 (okrajově), CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb,
o.p. TS, dotyk NRBK, dotyk EVL
ložisko, poddolované území, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště
Cheb
CHKO, o.p. silnice, vedení katodové ochrany plynovodu
bezp. pásmo VTL plynu (část)
ochranné a bezp. pásmo VTL plynu, trasa a o.p. vodovodu, o.p. sděl.
vedení
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BV 9
BV 10
BV 11
BV 12
BV 13

Zlatá
Zlatá
Zlatá
Kamenný Dvůr
Štědrá

Zlatá stará
Zlatá stará
Zlatá nová
Podlesí
Štědrá sever

6479
6036
4897
4487
3066

BV 14 Štědrá

Štědrá sever

5125

BV 15 Štědrá

Štědrá sever

11706

4 zahrada, TTP

BV 16
BV 17
BV 18
BV 19
BV 20

Štědrá sever
Štědrá náves
Štědrá jih
Štědrá jih
Štědrá jih

794
365
3930
10217
4140

1
1
2
5
2

BV 21 Zlatá

Dvorečky

13298

3

BV 22 Zlatá

Dvorečky

9757

3

Štědrá
Štědrá
Štědrá
Štědrá
Štědrá

3
4
4
4
1

TTP
TTP
TTP
zahrada, TTP
TTP
orná, ostatní
2
plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
TTP
TTP, ostatní
zahrada
TTP, ostatní
plocha
orná, TTP,
ostatní plocha
TTP
zahrada
TTP

IV.
IV.
IV.
IV.
III.

+
—
—
část
—

Z
Z
Z
Z
Z

bezp. pásmo VTL plynu (část), o.p. vodovodu
o.p. silnice, o.p. vodovodu, o.p. plynu STL
meliorace, o.p. vodovodu, CHKO, CHOPAV
o.p. letiště Cheb
meliorace, o.p. silnice, CHKO, CHOPAV

III.

—

Z

meliorace, o.p. silnice, o.p. VN, CHKO, CHOPAV

I., II.,
III.
—
—
I.
I., IV.
I.

—

Z

meliorace, o.p. silnice, o.p. VN a TS, CHKO, CHOPAV

—
+
—
—
—

Z
Z
Z
Z
Z

meliorace, CHKO, CHOPAV
meliorace, CHKO, CHOPAV
CHKO, CHOPAV
o.p. silnice, CHKO, CHOPAV
o.p. silnice, CHKO, CHOPAV

V.

—

Z

o.p. silnice, o.p. VN a TS, o.p. lesa (okraj.), CHKO, CHOPAV

III., V. —

Z

o.p. silnice, o.p. lesa (okraj.), CHKO, CHOPAV

BV 23 Zlatá
Zlatá stará
574
0
IV.
—
Z
o.p. silnice
BV 24 Kynšperk n. O. Sokolovská
2579
0
V.
—
Z
o.p. silnice, o.p. VN
BV 25 Kynšperk n. O. Sokolovská
9248
0
V.
—
Z
zátopa Jesenice (min.), o.p. silnice, o.p. VN, o.p. lesa
celkem
135496
61
Pozn.: V ploše BV23 nebude umístěna nová hlavní stavba; v plochách BV 24 a BV 25 se již hlavní stavba nachází.

11.1.2. Plochy rekreace
Rekreace rodinná (RR)
označení

k.ú.

RR 1

Kynšperk n. O.

RR 2

Kynšperk n. O.

celkem

lokalita
Libavský
vrch
Libavský
vrch

výměra
(m2)

druh
pozemku
ostatní
2206
plocha, les
ostatní
548
plocha, les
2754

BPEJ

uvnitř
ZÚ

Z / P limity využití území

—

—

Z

—

—

Z
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o.p. lesa, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 a aktivní
zóna, dotyk NRBK, o.p. VN
o.p. lesa, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 a aktivní
zóna, dotyk NRBK, o.p. VN
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Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ)
označení
RZ 1

k.ú.
Kynšperk n. O.

výměra (m2) druh pozemku
7448 TTP

lokalita
U tavírna

BPEJ
V.

uvnitř ZÚ Z / P limity využití území
—
Z
poddolované území, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa

11.1.3. Plochy občanského vybavení
Občanské vybavení (OV)
výměra
druh pozemku
(m2)
1314 ostatní plocha

označení

k.ú.

lokalita

OV 1

Kynšperk n. O.

Bedřicha Smetany

OV 2

Kamenný Dvůr

Kynšperk jih

OV 3

Kynšperk n. O.

Okružní ul.

OV 4

Kynšperk n. O.

pivovar

10779

OV 5

Kynšperk n. O.

pivovar

9165

OV 6
OV 7
celkem

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

Hornická
Zahradní

26976 orná
7168

3052
1974
60428

zahrada, ostatní a
zastavěná plocha
TTP, ostatní a
zastavěná plocha
TTP, ostatní
plocha
TTP, zahrada
ostatní plocha

—

uvnitř
ZÚ
+

V.

—

Z

V.

+

P

V.

+

P

V.

—

Z

ložisko, poddolované území; o.p. letiště Cheb, o.p. lesa

IV.
—

+
+

Z
Z

o.p. letiště Cheb
ložisko, poddolované území (část), o.p. letiště Cheb

BPEJ

Z / P limity využití území
Z

o.p. letiště Cheb, o.p. sděl. kabelu
ložisko, poddolované území (část), o.p. silnice, o.p. letiště Cheb,
dotyk bezp. pásmo VTL plynu, o.p. lesa
ložisko (min.), zátopa Jesenice, Horka, Skalka (část), záplavové
území Q100 (min.), o.p. vrtu ČHMÚ (část), o.p. letiště Cheb
ložisko, poddolované území (část); zátopa Jesenice, Horka, Skalka;
o.p. letiště Cheb

Občanské vybavení – sport (OS)
označení k.ú.
OS 1
Kynšperk n. O.

lokalita
Knoflíková

výměra (m2) druh pozemku
324 zahrada

BPEJ uvnitř ZÚ
IV.
+

Z / P limity využití území
Z
ložisko, zátopa Jesenice, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace

11.1.4. Plochy veřejných prostranství
Veřejná prostranství (VP)
označení

k.ú.

lokalita

VP 2

Kynšperk n. O.

Kynšperk jih

výměra (m2) druh pozemku
orná, ostatní
3296
plocha

BPEJ
V.

uvnitř ZÚ Z / P limity využití území
ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. kanalizace (návrh), o.p. VN, bezp.
část
Z
pásmo VTL plynu
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VP 4

Kynšperk n. O.,
Kynšperk jih
Kamenný Dvůr

VP 5

Kynšperk n. O.

Pod hřbitovem

VP 7

Kynšperk n. O.

U tavírny

VP 8

Kynšperk n. O.

Kynšperk
východ

orná, ostatní
plocha
zahrada,
1861
ostatní plocha
zahrada, les,
1819
ostatní plocha
TTP, les,
1424
ostatní plocha

VP 9

Kynšperk n. O.

Okružní

4498

VP 10

Kynšperk n. O.

Na kukačce

8967

VP 11

Kynšperk n. O.

Hornická

1709

VP 12

Kynšperk n. O.

u kynologů

362

VP 13
VP 14
VP 15
celkem

Zlatá
Zlatá
Zlatá

Kolová
Zlatá sever
Zlatá jih

6610
652
625
32598

775

TTP, zahrada,
ostatní plocha
orná, TTP,
ostatní plocha
orná, TTP,
zahrada
TTP, ostatní
plocha
ostatní plocha
TTP
TTP

V.

část

Z

o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu

V.

část

Z

o.p. vrtu ČHMÚ (část), o.p. letiště Cheb, o.p. kanalizace

V.

část

Z

ložisko (část), poddolované území, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa

V.

část

Z

I.

+

Z

V.

—

Z

IV.

+

Z

IV.

část

Z

—
IV.
IV.

+
—
—

Z
Z
Z

BPEJ

uvnitř ZÚ

III., V.

—

—

část

o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu (stav a návrh), o.p. kanalizace
(návrh), o.p. lesa
záplavové území Q100, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, o.p. vrtu ČHMÚ
(část), o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. NTL plynu, o.p. sděl. vedení,
o.p. kabelu VN
poddolované území (část), o.p. silnice (min.), o.p. letiště Cheb (část), o.p.
VN, bezp. pásmo plynu VTL
poddolované území (část), záplavové území Q100, o.p. letiště Cheb, o.p.
kanalizace (návrh)
poddolované území, záplavové území Q100, o.p. letiště Cheb, o.p.
kanalizace (návrh), o.p. lesa
o.p. VN a TS, o.p. lesa
o.p. vodovodu, bezp. pásmo VTL
meliorace, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace (návrh), CHKO, CHOPAV

Veřejná prostranství – zeleň (VZ)
označení
VZ 1
VZ 2
celkem

k.ú.
Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr
Kynšperk n. O.

lokalita
trasa
plynovodu
J. K. Tyla

výměra (m2)

druh pozemku
orná, TTP, ostatní
18797
plocha
5226 ostatní plocha
24023

Z / P limity využití území
ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu (návrh), o.p.
Z
kanalizace (návrh), o.p. VN, bezp. pásmo plynu VTL, o.p. lesa
Z
ložisko (min.), o.p. letiště Cheb, o.p. VN

11.1.5. Plochy smíšené obytné
Smíšené obytné plochy – městské (SOm)
označení

k.ú.

lokalita

SOm 2

Kamenný Dvůr

Kynšperk jih

výměra počet
druh pozemku
b.j.
(m2)
17234
16 orná

BPEJ
V.
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uvnitř
ZÚ
—

Z / P limity využití území
Z

ložisko (část), o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, o.p. sděl. kabelu
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SOm 3
SOm 4
SOm 5
SOm 6

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

J. K. Tyla
Nám. 5. května
Pobřežní –
Kynšperk n. O.
Hornická
Kynšperk n. O., Dolní Pochlovice
Dolní Pochlovice – střed

1952
1996
6289
25791

SOm 8

Dolní Pochlovice Hornická

1310

SOm 9

Kynšperk n. O.

9509

Kynšperk jih

celkem

64081

4 ostatní plocha
4 ostatní plocha
zahrada, TTP,
3
ostatní plocha
orná, zahrada,
12
TTP, zastavěná pl.
zahrada, zastavěná
1
plocha
orná, ostatní
8
plocha
48

—
—

+
+

Z
Z

ložisko, o.p. letiště Cheb, o.p. sděl. kabelu
ložisko, o.p. letiště Cheb, o.p. NTL plynu

IV.

+

Z

záplavové území Q100, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa

IV.

+

Z

poddolované území (část), archeologická lokalita (část),
záplavové území Q100, CHOPAV (část), o.p. letiště Cheb

IV.

+

P

záplavové území Q100, o.p. letiště Cheb

Z

ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. VN, dotyk bezp. pásmo
VTL plynovodu

III., V. —

Smíšené obytné plochy – venkovské (SOv)
lokalita

výměra počet
(m2)
b.j.

druh pozemku

BPEJ

uvnitř Z /
ZÚ
P

označení

k.ú.

SOv 1

Kynšperk n. O. Dobroše

15435

4 orná

IV., V. —

Z

SOv 2

Kynšperk n. O. Dobroše

1413

1 orná

I., V.

—

Z

SOv 3
SOv 4
celkem

Kamenný Dvůr u zámku
Kamenný Dvůr u zámku

4859
4842
26549

2 zahrada, ostatní plocha
2 TTP, ostatní plocha
9

II., V.
IV.

—
+

Z
Z

limity využití území
ložisko, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, o.p. vodního zdroje, CHOPAV
(část), o.p. letiště Cheb
ložisko (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, o.p. vodního zdroje, o.p.
letiště Cheb
ložisko, poddolované území, o.p. letiště Cheb
ložisko, poddolované území, o.p. letiště Cheb, CHKO, CHOPAV

11.1.6. Plochy dopravní infrastruktury
Dopravní infrastruktura – silnice (DS)
označení

k.ú.

DS 1

Kynšperk n.
západní
O.,
obchvat
Kamenný Dvůr Kynšperka

DS 2

Dolní
Pochlovice

lokalita

přemostění
železnice

výměra
(m2)

druh pozemku

BPEJ

uvnitř
ZÚ

orná, zahrada,
TTP, les, voda, I., III.,
část
36720
V.
zastavěná a
ostatní plocha
6671

les, ostatní
plocha

—

část

Z / P limity využití území

Z

Z

ložisko (část), poddolované území (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové
území Q100 (včet. aktivní zóny), pásmo při správě toku, o.p. vodních zdrojů, o.p. vrtu
ČHMÚ (část), CHOPAV (část), o.p. přír. léč. zdrojů (část), o.p. silnice, o.p. letiště
Cheb, o.p. vodovodu, o.p. VN, bezp. pásmo VTL plynu, o.p. sděl. kabelu, o.p. lesa,
NRBK, EVL, dotyk RBC a LBC, křížení s LBK
ložisko (část), poddolované území, zátopa Jesenice, Horka, Skalka (část); CHOPAV,
o.p. silnice, o.p železnice, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. lesa
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Kynšperk n.
O.,
Liboc

DS 3

Liboc –
jižní
obchvat

celkem

orná, zahrada,
6992 TTP, voda,
ostatní plocha
50383

II.

část

ložisko, poddolované území (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území
Q100 (včet. aktivní zóny), pásmo při správě toku, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p.
silnice, o.p. letiště Cheb, o.p. VN, o.p. sděl. kabelu, NRBK, EVL

Z

Dopravní infrastruktura – parkoviště, vybavenost (DP, DV)
výměra
(m2)

BPEJ

uvnitř
ZÚ

Z/P

limity využití území

—

+

Z

ložisko (část), o.p. letiště Cheb, o.p. kanalizace (návrh), bezp. pásmo
regul. stanice plynu, o.p. NTL plynu

IV.

+

P

ložisko, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace

—
—
—

+
+
+

Z
Z
Z

I.

+

Z

I.

+

Z

—
V.

+
+

P
Z

—

—

Z

385 orná

III.

—

Z

999 orná

III.

—

Z

1720 TTP
22113

III.

—

Z

o.p. vrtu ČHMÚ, o.p. letiště Cheb
o.p. vrtu ČHMÚ, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu
ložisko, zátopa Jesenice, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu
zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (část), o.p. vrtu
ČHMÚ, o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. VN, o.p. sděl. kabelu
zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100, o.p. letiště
Cheb
ložisko, zátopa Jesenice, o.p. letiště Cheb
ložisko, poddolované území, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa
dotyk ložisko; zátopa Jesenice, Horka, Skalka; o.p. letiště Cheb, o.p.
VN, bezp. pásmo plynu VTL
ložisko, poddolované území, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p.
letiště Cheb, o.p. VN, o.p. sděl. kabelu, o.p. lesa
ložisko, poddolované území, o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, o.p. sděl.
kabelu, o.p. lesa
meliorace, o.p. silnice, CHKO, CHOPAV

označení

k.ú.

lokalita

DP 1

Kynšperk n. O.

nám. SNP

1435 ostatní plocha

DP 2

Kynšperk n. O.

Školní

1722

DP 3
DP 4
DP 5

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

Bezručova
Na příkopech
Knoflíková

DP 6

Kynšperk n. O.

Okružní

DP 7

Kynšperk n. O.

Okružní ul.

968

DP 8
DP 9

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

148
680

DP 10

Kynšperk n. O.

Truhlářská
U pivovaru
Pivovarské
sklepy
U Domu
s peč. službou
U Domu
s peč. službou
Zlatá nová (jih)

DP 11
DV 1
DV 2
celkem

Dolní
Pochlovice
Dolní
Pochlovice
Zlatá

557
341
382
9949

druh pozemku

zahrada, ostatní
plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada, TTP,
ostatní plocha
zahrada, zastavěná
plocha
ostatní plocha
zahrada

2827 ostatní plocha
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11.1.7. Plochy technické infrastruktury
Technická infrastruktura (TI)
označení k.ú.
Dolní
TI 2
Pochlovice

výměra (m2) druh pozemku BPEJ

lokalita

—

—

Z

IV.

—

Z

—

část

Z

320 orná

II.,

+

Z

743 TTP

III.

—

Z

—

—

Z

ČS D. Pochlovice

257 TTP

TI 4

Kynšperk n. O.

ČS Bezručova

208

Dolní
Pochlovice
Zlatá
Dolní
Pochlovice

ČS Horní
Pochlovice
ČOV Zlatá

TI 7

poddolované území, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa

607 les

Kynšperk n. O.

TI 6

limity využití území

ČS D. Pochlovice

TI 3

TI 5

uvnitř ZÚ Z / P

u přejezdu

voda, ostatní
plocha

4076 ostatní plocha

celkem

záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny), pásmo při správě toku, o.p.
letiště Cheb, o.p. lesa, NRBK, dotyk EVL
zátopa Jesenice, Horka, o.p. vodních zdrojů (část), o.p. letiště Cheb,
o.p. plynu NTL, LBK
ložisko, poddolované území, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p.
letiště Cheb, o.p. lesa
meliorace, o.p. silnice, CHKO, CHOPAV
poddolované území, CHOPAV, o.p. silnice, o.p. železnice, o.p. letiště
Cheb, ekologická zátěž

6211

11.1.8. Plochy výroby a skladování
Výroba a skladování – průmyslová výroba (PV)
označení

k.ú.

lokalita

PV 1

Kamenný Dvůr

Kynšperk
jih

PV 2

Kynšperk n. O. Okružní

PV 3

Kynšperk n. O. Nádražní

PV 4

Dolní
Pochlovice

PV 6

Kynšperk n. O. u Morafisu

celkem

u nádraží

výměra (m2)

druh
pozemku

BPEJ

uvnitř ZÚ Z / P limity využití území

16327 orná půda

III., V. —

Z

17004 TTP

I.

+

Z

—

Z

—

Z

—

Z

5394 ostatní plocha —
15112 orná

IV.

48329 ostatní plocha —

ložisko, poddolované území, o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, dotyk bezp.
pásmo VTL, o.p. sděl. kabelu
záplavové území Q100, o.p. vrtu ČHMÚ (část), o.p. letiště Cheb, o.p.
vodovodu, dotyk o.p. VN
ložisko, poddolované území, záplavové území Q100, CHOPAV, o.p. přír.
léč. zdrojů, o.p. železnice, o.p. letiště Cheb, o.p. VN
ložisko, poddolované území, archeologická lokalita, CHOPAV, o.p. přír.
léč. zdrojů, o.p. silnice, o.p. železnice, o.p. letiště Cheb, o.p. VN
poddolované území (část), záplavové území Q100, o.p. silnice, o.p. letiště
Cheb, o.p. lesa, ekologická zátěž

102166
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Výroba a skladování – zemědělská výroba (ZV)
označení

k.ú.

ZV 1

Zlatá

výměra počet
druh pozemku
(m2)
b.j.
Zlatá (jih)
2669
1 TTP

uvnitř Z /
ZÚ
P
IV., V. —
Z

lokalita

BPEJ

limity využití území
CHKO, CHOPAV

11.1.9. Plochy smíšené výrobní
Smíšené výrobní plochy (SV)
označení k.ú.

lokalita

výměra
(m2)

druh pozemku

SV 1

Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr

Chebská

SV 4

Kynšperk n. O.

Pionýrů

SV 5

Liboc

nad libockými
rybníky

14523

SV 6

Zlatá

u II/606

27918 TTP

SV 7

Zlatá

u II/606

SV 8

Zlatá

u II/606

SV 9
SV 10
celkem

Zlatá
Zlatá

nová Zlatá
u Malé Libavy

13524 orná, zahrada, TTP
3822 orná
zastavěná a ostatní
plocha

TTP, voda, zastavěná
a ostatní plocha
TTP, zahrada,
9207
zastavěná plocha
56227 zastavěná plocha
6892 TTP, zastavěná plocha
184120
52007

BPEJ

uvnitř
ZÚ

Z/P

limity využití území

V.

—

Z

o.p. silnice, o.p. letiště Cheb, bezp. pásmo VTL plynu, o.p. lesa

II.

—

Z

—

+

Z

IV.

—

Z

IV.

část

Z

o.p. silnice, dotyk bezp. pásmo VTL plynu, o.p. sděl. kabelu

IV.

část

Z

o.p. silnice, CHKO, CHOPAV

—
V.

+
+

P
P

o.p. VN, CHKO, CHOPAV
o.p. VN, o.p. lesa, CHKO, CHOPAV

poddolované území (část), záplavové území Q100, o.p. vrtu ČHMÚ
(část), CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. silnice, o.p. letiště Cheb,
o.p. VN, o.p. sděl. kabelu
ložisko, poddolované území, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p.
letiště Cheb, o.p. TS, o.p. lesa
o.p. silnice, o.p. vodovodu, o.p. VN a TS, o.p. STL plynu, o.p. sděl.
kabelu

11.2. Plochy v krajině s navrženou změnou využití
11.2.1. Plochy přírodní
Plochy přírodní (PP)
označení
PP 1

k.ú.
Kynšperk n. O.

lokalita
LBC1

výměra (m2)
druh pozemku
19767 TTP

BPEJ uvnitř ZÚ
IV., V. —
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11.2.2. Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní a vodohospodářské plochy (VH)
označení
VH 4
VH 5
celkem

k.ú.
Kamenný Dvůr
Kamenný Dvůr

lokalita
Kameňák
Kámen

výměra (m2) druh pozemku
766 TTP, voda
1874 TTP, voda
2640

BPEJ
V.
V.

uvnitř ZÚ
—
—

limity využití území
CHKO, CHOPAV, o.p. letiště Cheb, pásmo při správě toku, o.p. lesa
CHKO, CHOPAV, o.p. letiště Cheb, pásmo při správě toku, o.p. lesa

11.2.3. Plochy zemědělské
Zemědělské plochy – trvalé travní porosty (ZT)
označení
ZT 3

k.ú.

lokalita

Chotíkov

západ

ZT 5

Chotíkov

západ

ZT 6

Chotíkov

západ

ZT 7

Chotíkov

východ

ZT 8

Chotíkov

ZT 10

Kynšperk n. O.

ZT 11

Kynšperk n. O. Na hrázi

ZT 12
ZT 14
celkem

výměra druh
(m2)
pozemku
19681 orná

IV.

uvnitř
ZÚ
—

46114 orná

I., V.

—

20536 orná

II., IV.,
—
V.

BPEJ

3342 orná

II.

—

jih

54856 orná

I.

—

severní
břeh Ohře

25245 orná

I.

—

8994 orná

I.

—

I., IV.

—

V.

—

Dolní
u nové
Pochlovice
ČOV
Kynšperk n. O. Sokolovská

33712 orná
25513 orná, ostatní
237993

limity využití území
ložisko, zátopa Jesenice (část), CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště, o.p. sděl. kabelu
ložisko, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny), CHOPAV,
o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb
ložisko, zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny), CHOPAV,
o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb, o.p. sděl. kabelu
zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny) – část, CHOPAV,
o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb
ložisko (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny) – část,
CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb, o.p. VN
ložisko (část), poddolované území (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100
(včet. aktivní zóny), CHOPAV (část), o.p. přír. léč. zdrojů (část), o.p. vrtu ČHMÚ (část), pásmo
při správě toku, o.p. letiště Cheb, o.p. VN, o.p. sděl. kabelu, o.p. lesa
ložisko (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny) – část,
CHOPAV (část), o.p. vrtu ČHMÚ, o.p. letiště Cheb, EVL (část)
poddolované území (část), zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní
zóny), pásmo při správě toku, o.p. letiště Cheb (část), o.p. VN, o.p. lesa
poddolované území (část), zátopa Jesenice, o.p. vodovodu, o.p. VN, bezp. pásmo VTL plynu
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11.2.4. Plochy smíšené nezastavěného území
Smíšené nezastavěné plochy (SN)
označení
SN 1
SN 2
SN 3
SN 4
SN 5
SN 6
celkem

k.ú.
Kynšperk n. O.
Štědrá
Kynšperk n. O.
Chotíkov
Chotíkov
Chotíkov

výměra (m2)

lokalita
LBK4
LBK10
LBK5
IP3
IP2
IP5

657
7659
3850
1295
22687
2118
38266

druh pozemku
ostatní plocha
TTP
TTP
orná
TTP
ostatní plocha

BPEJ
—
IV., V.
V.
III.
II, III.
—

uvnitř ZÚ
+
—
—
—
—
—

limity využití území
ložisko, o.p. letiště Cheb, pásmo při správě toku
CHKO, CHOPAV, pásmo při správě toku, o.p. VN
o.p. lesa
ložisko, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů, o.p. letiště Cheb
ložisko, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů
ložisko, CHOPAV, o.p. přír. léč. zdrojů

Smíšené nezastavěné plochy – s funkcí rekreační (SN-r)
označení

k.ú.

lokalita

SN-r 1

Kynšperk n.
O.

ostrov v Ohři

13365 les

SN-r 2

Dolní
Pochlovice

Boží Požehnání
jih

35444

SN-r 3

Dolní
Pochlovice

Boží Požehnání
sever

157709

celkem

výměra
(m2)

druh
pozemku

BPEJ

uvnitř
ZÚ

—

—

ostatní
plocha

—

—

les, ostatní
plocha

—

—

limity využití území
zátopa Jesenice, Horka, Skalka, záplavové území Q100 (včet. aktivní zóny), pásmo při správě
toku, o.p. vrtu ČHMÚ (část), o.p. letiště Cheb, o.p. vodovodu, o.p. kanalizace (návrh), o.p.
lesa, NRBK, EVL
poddolované území, zátopa Jesenice, Horka, Skalka; CHOPAV (část), o.p. přír. léč. zdrojů
(část), o.p. silnice, o.p. železnice, o.p. letiště Cheb, o.p. lesa, čerpání vody z lomu
ložisko (část), poddolované území, zátopa Jesenice, Horka, Skalka (část); CHOPAV, o.p. přír.
léč. zdrojů, o.p. silnice, o.p. železnice, o.p. letiště Cheb, o.p. VN a TS, o.p. lesa, čerpání vody
z lomu

206518

Smíšené nezastavěné plochy – s funkcí zemědělskou (SN-z)
označení

k.ú.

lokalita

SN-z 1

Zlatá

Zlatá jih

výměra
(m2)

druh
pozemku

34283 TTP

BPEJ

uvnitř
ZÚ

limity využití území

IV.,
V.

—

CHKO, CHOPAV, o.p. lesa, o.p. VN
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F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH

1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území sídla Kynšperk nad Ohří je využito z významné části, mimo ploch
veřejných prostranství je převážně zastavěno a nabízí jen několik málo proluk. Tyto plochy
jsou v ÚP navrženy k zástavbě jako zastavitelné plochy a plochy přestavby.
Dále ÚP vymezuje zastavitelné plochy mimo zastavěné území, v návaznosti na ně.
Rozsah zastavitelných ploch byl přejat z předchozí ÚPD města, s korekcí dle aktuálních
záměrů v území.
Zastavitelné plochy mimo zastavěné území jsou vymezeny na volných lokalitách při
stávajících jednostranně či jen částečně obestavěných komunikacích, část je situována do
samostatných lokalit s návazností na ZÚ tak, aby došlo k optimalizaci využití veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
Zastavěná území venkovských sídel skýtají o něco větší rezervu pro rozvoj formou
zástavby proluk, proto byla vymezena většina zastavitelných ploch v zastavěném území.
Bydlení
V následující tabulce je uvedena bilance počtu navržených RD (b.j.) ve vztahu
k jednotlivým sídlům:
sídlo
Kynšperk n. O.
Dolní Pochlovice
Chotíkov
Zlatá
Kamenný Dvůr
Štědrá
Dvorčky
celkem

BI

BV
170
2

172

SOm
15
1
2
15
4
18
6
61

SOv
35
13

celkem
5

4

48

9

225
16
2
15
8
18
6
290

Bilance ve vztahu k zastavěnému území:
návrhové
plochy
BI
BV
SOm
SOv
celkem

výměra –
výměra – mimo výměra –
počet RD
v ZÚ (ha) ZÚ (ha)
celkem (ha)
v ZÚ
4,4643
18,4510
22,9153
1,8276
10,5393
12,3669
3,7337
2,6743
6,4080
0,4842
2,1707
2,6549
10,5098
33,8353
44,6120

40
10
24
2
76

počet RD mimo počet RD celkem
ZÚ
132
172
51
61
24
48
7
9
214
290

V zastavěném území je průměrně umístěno 23,6 % výměry zastavitelných ploch a ploch
přestavby pro bydlení a 26,1 % rodinných domů / bytových jednotek (bilanční předpoklad).
Výroba
V následující tabulce je uvedena bilance výrobních ploch ve vztahu k zastav. území:
návrhové plochy
PV
SV
ZV
celkem

výměra – v ZÚ (ha)
výměra – mimo ZÚ (ha)
výměra – celkem (ha)
1,7004
8,5162
10,2166
8,8656
9,5465
18,4121
0,0000
0,2669
0,2669
10,566
18,3296
28,8956
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V zastavěném území je průměrně umístěno 36,6 % výměry zastavitelných ploch a ploch
přestavby pro výrobu.
Ostatní využití
Plochy pro veřejnou vybavenost byly umístěny z části v ZÚ a z části mimo ně, umístění
vychází z konkrétních potřeb lokalit.
Přehled využití zastavěného území
Rozsah zastavěného území:
223,7169 ha
• z toho stabilizované plochy:
194,2339 ha
- zastavěné plochy:
140,5886 ha
- dráha
0,7026 ha
- veřejných prostranství a pozemní komunikace
32,9555 ha
- veřejná zeleň
7,5724 ha
- ostatní (voda, krajinná zeleň, ZPF, PUPFL):
12,4148 ha
• z toho plochy změn:
29,4830 ha
- plochy přestavby:
10,8725 ha
- plochy zastavitelné:
14,0428 ha
- plochy navržených veřejných prostranství:
4,0451 ha
- plochy navržené veřejné zeleně
0,5226 ha

2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH

2.1. Vstupní údaje
Stávající počet obyvatel
Stávající počet obyvatel (k 31. 12. 2013): 4913
Stávající počet domů
(k 1. 1. 2012):
Domy – trvale obydlené 698, z toho cca 80 bytových domů.
Byty – trvale obydlené 1935
Dle KN (k 22. 6. 2014):
k.ú.
Dolní Pochlovice
Chotíkov
Kamenný Dvůr
Kynšperk n. O.
Liboc
Štědrá
Zlatá
celkem

bytové domy

rodinné domy
3
0
0
77
0
0
0
80

bydlení
14
14
16
457
5
10
45
561

rodinná rekreace
9
0
0
0
2
0
0
11

1
2
3
16
15
9
3
49

celkem
objektů
27
16
19
550
22
19
48
701

Průměrný počet obyvatel na trvale obydlený dům
Průměrné stávající obydlení je 2,54 obyvatel / trvale obydlený byt, resp. 7,04 obyvatel na
trvale obydlený dům. Budoucí vývoj přinese pravděpodobně mírné snižování počtu obyvatel
na byt, do budoucna lze počítat s cca 2,5 obyvatel na RD (byt).
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Kapacita návrhových ploch
Je navržena kapacita ploch obytných (zastavitelné plochy a plochy přestavby)
291 RD, bytové domy se nenavrhují.
Cílový počet obyvatel obce
Po realizaci zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení bude přírůstek obyvatel
(při 2,5 obyvatel / rod. dům resp. b.j.) 728.
Po realizaci zastavitelných ploch bude cílový počet obyvatel města cca 5641.

2.2. Vyhodnocení potřeb ploch bydlení
Vývoj počtu obyvatel v obci od r. 2001 odráží blízkost rozvojové oblasti a z ní plynoucí
rozvojové tlaky na obec v oblasti bydlení:
Počet obyvatel v posledních letech k 1. 1.:
počet obyvatel
Ø věk

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5229 5128 5090 5085 5100 5074 5046 5046 5034 5036 4969 5002 4939 4913
37,2 37,7 37,9 38,5 38,6 39,3 39,8 40,1 40,1 40,3 40,8 41,4 41,9 42,4

Počet obyvatel města dlouhodobě mírně klesá, úbytek činil v letech k 1. 1. 2001 až
2014 cca 24,3 obyvatel za rok, přičemž největší pokles nastal po r. 2000 a po r. 2010; mezi
lety 2003 až 2010 byl pokles pouze mírný (7,7 obyvatel za rok).
Rozsah zastavitelných ploch tedy nevychází z demografického vývoje, ale vychází
primárně z velikosti sídla (cca 5000 obyvatel) a vymezení rozsahu ploch pro nárůst
cca 10 – 15 % (město se nachází v rozvojové ose), tj. cca nárůst 500 – 750 obyvatel.
Tomu odpovídají vymezené rozvojové plochy pro bydlení.

2.3. Limitující kapacity veřejné infrastruktury
Kapacita mateřských škol:
Město má dvě mateřské školy o třech budovách:
MŠ v ul. Školní 525 (2 třídy) + MŠ v ul. Zahradní 385 (3 třídy) – kapacita cca 120 dětí
MŠ v ul. U pivovaru 367 (3 třídy) – kapacita 70 dětí
Celkem cca 190 dětí
Na 1000 obyvatel bilančně připadá 40 dětí předškolního věku (tj. 4 %).
Při stávajícím počtu obyvatel města cca 4913 činí děti předškolního věku bilančně 197
dětí, což řádově odpovídá kapacitě mateřských škol.
Rozvoj:
Po naplnění zastavitelných ploch bude cílový počet obyvatel 5641, tj. předškolních dětí
bude bilančně cca 226 dětí, což představuje nárůst cca 1 – 2 třídy.
Zda skutečně vznikne potřeba zřízení další třídy, bude záviset na rychlosti zaplňování
návrhových ploch a na demografické struktuře a vývoji obyvatel. V současné době není tato
potřeba aktuální.
V případě zvýšených potřeb bude třeba řešit novou kapacitu MŠ v rámci stávajících
areálů, příp. výstabou nového pavilonu v rámci některé z vymezených ploch občanského
vybavení.
Kapacita základní školy
V Kynšperku je základní škola pro 1. – 9. ročník, se dvěma paralelními třídami a
několika speciálními třídami, v současné době je ve škole 21 tříd a 451 žáků. Kapacita při 20
třídách a 25 – 30 žácích na třídu je 500 – 600 žáků.
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Základní škola je spádová také pro sídla Kaceřov, Horní Pochlovice a Kolová.
Na 1000 obyvatel bilančně připadá 136 dětí školního věku (tj. 13,6 %).
obec
Kynšperk nad
Vltavou
Kaceřov (vč. Horních Pochlovic)
Kolová
celkem

současný počet
bilanční počet navržený
bilanční počet žáků bilanční počet
obyvatel (1. 1. 2013) žáků – stav
rozvoj
– navržený rozvoj
žáků – celkem
4913
668
728
99
767
441

60

max. 70

10

70

10
5364

2
730

2
830

0
109

2
839

Bilanční počet žáků spádového území je 730, tj. vyšší než je kapacita školy (500 – 600
žáků), nicméně kapacita není v současné době naplněna, např. ve školním roce 2013/2014
bylo zapsáno jen 451 žáků. Je tedy zřejmé, že demografická struktura ve spádovém území je
nepříznivá (nižší procento dětí než je bilanční průměr).
Rozvoj:
Po naplnění zastavitelných ploch bude cílový počet obyvatel spádové oblasti 6194, tj.
bilančně cca 839 žáků.
Zda skutečně vznikne potřeba zřízení další třídy, bude záviset na rychlosti zaplňování
návrhových ploch a na demografické struktuře obyvatel.
Bilanční kapacity pro ZŠ jsou 35 m2 / žáka, zahrnuje také školní hřiště a zeleň, z toho
hřiště + zpevněné plochy 50 %, zeleň 40 %, budovy 10 %.
Cílový stav dětí spádové oblasti je cca 839 dětí, tj. celková potřebná plocha cca 29365
m2, z toho cca 2936 m2 pro zastavěnou část a 14682 m2 pro hřiště a zpevněné plochy.
Stávající areál ZŠ čítá cca 10527 m2, z toho zastavěná část tvoří 2965 m2, tj. rozsah
zastavěné části odpovídá potřbám spádové oblasti včetně rozvoje.
V blízkosti se nachází sportovní areál (42508 m2) a plochy přírodní zeleně.
Stávající ZŠ vyhovuje i pro budoucí rozvoj. V případě zvýšených potřeb bude třeba řešit
kapacitu ZŠ v rámci stávajícího areálu.
Kapacita čistírny odpadních vod
V současné době se dokončuje rekonstrukce obecní ČOV na kapacitu 3900 EO, cílový
stav intezifikace je dle ÚP 5000 EO. Cílový počet obyvatel v území napojeném na kanalizaci
je cca 5344 (bilanční předpoklad ÚP). Z dlouhodobého hlediska je proto nezbytné sledovat
nárůst počtu obyvatel připojených na ČOV a v případě nevyhovujícího stavu provést další
intenzifikaci ČOV. Vzhledem k stabilizovanému počtu obyvatel (s mírným aktuálním
poklesem) nebude tato intenzifikace v nejbližších letech aktuální.

G. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů.
Řešené území sousedí s obcemi a jejich katastrálními územími:
k.ú. Kaceřov u K. n. O. a k.ú. Horní Pochlovice (obec Kaceřov) na severozápadě
k.ú Chlum Svaté Máří (obec Chlum Svaté Máří) na severu,
k.ú. Dasnice (obec Dasnice) a k.ú. Šabina (obec Šabina) na severovýchodě
k.ú. Libavské Údolí (obec Libavské Údolí) na východě
k.ú. Arnoltov a k.ú. Studánka u Březové (obec Březová) na jihovýchodě
k.ú. Milíkov u Mar. Lázní a k.ú. Mokřina (obec Milíkov) na jihu
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k.ú. Tuřany u K. n. O. (obec Tuřany) a k.ú. Dobroše a k.ú. Mostov (obec Odrava) na
jihozápadě
k.ú. Nebanice a k.ú. Hartoušov (obec Nebanice) na západě
Z hlediska společného využívání území, dopravní a technické infrastruktury a územního
systému ekologické stability byly zaznamenány následující vztahy:
Kaceřov – Horní Pochlovice
Území Horních Pochlovic je vklíněno do k.ú. Dolní Pochlovice a jeho zastavěné území
se ze tří stran dotýká společné katastrální hranice s Dolními Pochlovicemi. Tím je způsobeno,
že jakýkoli rozvoj Horních Pochlovic znamená ve skutečnosti zástavbu již na území města
Kynšperka, včetně související problematiky navazujících místních komunikací, inženýrských
sítí a odvozu odpadu.
Na území Dolních Pochlovic je umístěna RS plynu VTL pro Horní Pochlovice.
Byl zaznamenán zájem o umístění ČOV pro Horní Pochlovice na území Dolních
Pochlovic, souhlas městem Kynšperk nad Ohří nebyl udělen, na území Dolních Pochlovic
bude umístěna čerpací stanice odpadních vod pro kanalizaci Horních Pochlovic, s čerpáním
na ČOV mimo řeš. území.
Z území obce Kaceřov zasahuje do správního území Kynšperka nad Ohří ochranné
pásmo prameniště s vodojemem pro Horní Pochlovice a přívodní vodovodní řad pro sídlo
Horní Pochlovice.
Libavské Údolí
Obec má místní část Kolová srostlou s místní částí Zlatá správního území města
Kynšperk nad Ohří. Nejvýznamnějším společným využitím území je areál věznice Kolová,
který je umístěn na obou katastrálních územích.
Pro funkci Kolové je na území k.ú. Zlatá navržena plocha veřejných prostranství pro
umístění místních komunikací.
Z území obce Libavské Údolí zasahuje do správního území Kynšperka nad Ohří
ochranné pásmo čistírny odpadních vod.
Chlum Svaté Máří
Do správního území Kynšperka nad Ohří zasahuje z Chlumu Svaté Máří ochranné pásmo
B památkového areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s klášterem Křížovníků s červenou
hvězdou.
Odrava – Dobroše
Pro západní oblast města Kynšperk n. O. (místní část Dolní Dobroše) je navržena nová
TS č. 3, jejíž přívodní vzdušné vedení VN bude napojeno na stávající vedení na území obce
Odrava, k. ú. Dobroše.

H. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ,
POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S DALŠÍMI POKYNY

1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu Kynšperk nad Ohří bylo splněno s následujícími upřesněními:
• ke kap. a)
Na místo ČOV pro Horní Pochlovice je do k.ú. Dolní Pochlovice umístěna čerpací
stanice odpadních vod.
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• ke kap. b) c)
Bez komentáře.
• ke kap. d)
Vymezeny plochy zastavitelné, přestavby i územní rezervy (pro přeložku sil. II/212 a
vodní nádrž Dvorečky).
Územní plán prověřil řešení stávajícího územního plánu z roku 1991 (jeho změn z let
1996 – 2008) a navrhl jednak nové rozvojové plochy, jednak případnou změnu využití
některý návrhů.
Byly navrženy regulativy dle požadavků Zadání – viz kap. 6 Textové části I.
V krajině byly navrženy plochy zeleně plošné a liniové – zatravnění v nivě Ohře, plochy
pro ÚSES, liniová zeleň dle KPÚ a podél polních cest.
Asanace nebyly navrženy – ruiny budou řešeny formou přestaveb, černé skládky
odstraněny (bez nároků na změny majetkových poměrů).
• ke kap. e)
Cyklostezka Cheb – Sokolov byla zapracována již jako stav – v mezidobí došlo již k její
realizaci.
Zásobování požární vodou nových rozvojových ploch z jiných zdrojů než je veřejný
vodovod – mimo hydrantů na vodovodní síti je možno řešit odběrem vody v krajině na
stanovených místech, v tomto případě z Ohře.
Oproti schválenému zadání byla v místní části Zlatá navržena vlastní ČOV a kanalizace.
Opatření ke snížení dešťového odtoku – využití přirozené nebo umělé retence území – je
předmětem řešení navazujících dokumentací (DÚR); dešťové vody budou likvidovány
v místě vzniku zasakováním v rozsahu, jaký umožní konkrétní podloží; teprve dešťové vody,
které nelze zasakovat, budou odváděny příkopy a dešťovou kanalizací do vodotečí.
Nové plochy OV v rozsáhlejších lokalitách nové obytné zástavby – reprezentovány
plochou OV 1 na severním okraji a OV 2 na jižním okraji jižní rozvojové lokality; v Dolních
Pochlovicích je možno umístit občanské vybavení (např. prodejny potravin) v rámci smíšené
obytné zástavby.
• ke kap. f)
Požadavek „V místech dotyku nové výstavby a navrhovaných i funkčních prvků ÚSES
budou ponechány odstupy.“ není možno vždy splnit vzhledem k vázanosti ploch pro ÚSES na
stávající vodní plochy s přírodními společenstvy a vzhledem k umístění stávající zástavby,
která částečně určuje i nový rozvoj.
Liniové a plošné prvky zeleně v krajině byly navrženy v souladu s řešením
v Komplexních pozemkových úpravách.
Ochranná zeleň u ploch výroby (ZV, PV, SV) je řešena formou regulativů (negraficky).
Zeleň kolem plochy hřbitova je stávající krajinná zeleň na západním a jižním okraji; na
severu je stávající zahrádková osada a na východě ul. Chebská; není třeba navrhovat žádné
změny v území.
Požadavky ochrany ZPF respektovány s tím, že nebylo možné zcela vypustit návrh
záboru kvalitních půd.
Plochy PUPFL respektovány s tím, že místně byl navržen zábor PUPFL, a to jednak
v rámci zastavěných území, návrhu silničních tras a návrhu ploch pro rekreaci v krajině
(přehodnocení historické rekultivace po těžbě).
• ke kap. g)
Do veřejně prospěšných staveb pro vyvlastnění byly zařazeny také záliv a točna pro
autobusovou dopravu a chodník.
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Do veřejně prospěšných opatření pro předkupní právo nebyly zařazeny žádné plochy ani
opatření.
Ochrana před velkými vodami nebyla navržena.
Asanace a sanace nebyly navrženy k vyvlastnění.
• ke kap. h) i) j)
Bez komentáře.
• ke kap. k)
Po konzultaci a zvážení stavu v území nebyly vymezeny žádné plochy, ve kterých by se
povinně zpracovávala územní studie, protože plochy jsou buď napojeny na stávající
komunikace a trasy inž. sítí nebo byly nové trasy navrženy; v ostatních lokalitách se vnitřní
členění plochy ponechává na investorovi.
• ke kap. l) m) n)
Bez komentáře.
• ke kap. o)
Výkresy A3. a A4. byly zpracovány po konzultaci v měřítku 1 : 10 000.
Výkres A4. byl rozdělen tematicky – část vodní hospodářství a část energetika a spoje.
Výkresy A2., A6., B1., B3., které jsou tištěny v měřítku 1 : 5 000, byly z důvodu rozsahu
území rozděleny na dva tisky (sever a jih).

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. Návrh územního plánu bude přepracován v souladu
s platným zněním zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu a souvisejících vyhlášek.

2. Návrh územního plánu Kynšperk nad Ohří, bude
uveden do souladu s platnými Zásadami územního
rozvoje Karlovarského kraje, které nabyly účinnosti
dne 16. 10. 2010.
3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF, bude provedeno
v souladu s vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd
ochrany a podle společného metodického doporučení
MMR a MZP k: „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond v územním plánu“, který byl zveřejněn ve
Věstníku MZP v 09/2011.
4. Bude vypuštěna zastavitelná plocha DV 3 (dopravní
infrastruktura-vybavenost)
5. Plocha BI 26 (bydlení individuální) v zastavěném
území a vzhledem k tomu, že na stavbu rodinného
domu byl vydán souhlas s užíváním (územní
rozhodnutí podle § 188a stavebního zákona) bude
plocha vyznačena jako stabilizovaná nikoli plocha
návrhová zastavitelná.
6. Plochy RK 2 a RK 3 (rekreace kolektivní) jsou již
dokončeny, mají vydán kolaudační souhlas (vydané

Textová i grafická část ÚP byla upravena především
s ohledem na velkou novelu stavebního zákona, která
vešla v účinnost k 1. 1. 2013. Byla upravena osnova
obou textových částí, doplněny kapitoly do Textové
části Odůvodnění – A., B., C., D. F., H.2., I. Bylo
revidováno vymezení veřejně prospěšných staveb a
opatření.
Textová i grafická část ÚP byla upravena – zrušeny
neaktuální návrhy plynoucí ze zručené dokumentace
ÚP VÚC, aktualizována silnice R6 (již ce stavu),
prověřeny koridory pro dvě přeložky sil. č. II/212 a
plochy pro ÚSES.
Provedeno. Nad rámec vyhlášky uveddena tabulka
s výčtem dotčených parcelních čísel, aktuální k datumu
zpracování dokumentace.

Provedeno, navráceny stabilizované plochy v krajině.
Provedeno.

Po upřesnění bylo konstatováno, že kolaudační souhlas
mají plochy vodních nádrží, dříve VH 1 a VH 2, nikoli
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územní rozhodnutí), a proto budou vyznačeny jako
stabilizované nikoli návrhové zastavitelné plochy.
7. Bude opraveno v kapitole A.3.1. textové části
Odůvodnění a v kapitole E. II. Vyhodnocení vlivu
územního plánu na udržitelný rozvoj území, jsou
omylem uvedena ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa (dále jen OP PLZ LM)
Mariánské Lázně. Jedná se však o OP PLZ LM
Františkovy Lázně, jak je několikrát správně uváděno
v textové části i v legendě koordinačního výkresu.
V koordinačním výkresu – sever je zakreslena hranice
OP PLZ II. stupně II B s menšími odchylkami od jejího
skutečného průběhu.
8. U ploch VZ 4 plochy veřejných prostranství – zeleň,
SOm 6 plochy smíšené obytné – městské a plochy
PV 5 plochy výroby a skladování, budou vypuštěny
limity „OP PLZ LM“.
9. V textové části Odůvodnění územního plánu
v kapitole 2.4.1. ochranná pásma dopravní a technické
infrastruktury v odst. 2) technická infrastruktura a její
ochranná pásma bude doplněno v souladu s § 68 odst. 2
energetického zákona velikost ochranného pásma
plynovodních „NTL řadů v zastavěném území 1 m“;
v souladu § 87 energetického zákona bude doplněno
„ochranné pásmo zařízení pro výrobu či rozvod tepelné
energie 2,5 m“.
10. V kapitole 2.4.1.ochranná pásma dopravní a
technické infrastruktury v odst. 2) technická
infrastruktura a její ochranná pásma: bude doplněno
„bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice 10 m“,
bude zrušen řádek „ochranné pásmo VTL plynovodu
DN 200 – DN 500 8 m“; v řádku ochranné pásmo VTL
plynovodu bude vypuštěn údaj světlosti „do DN 200“;
bude opraveno ochranné pásmo VTL regulační stanice
z „10 m“ na 4 m; v řádce ochranné pásmo plynovodu
STL v zastavěném území 1 m bude doplněn plynovod
„NTL“.
11. V kapitole 4.2.5. bezpečnostní a ochranná pásma
bude vypuštěno v řádce ochranná pásma plynovodů a
přípojek označení „do průměru 200 mm včetně“ a
nahradí se „v nezastavěném území obce“; bude
doplněno „ochranné pásmo VTL regulační stanice 4
m“.
12. V kapitole 4.2.6. zásobování elektrickou energií
v tabulce bude provedena oprava ve sloupci ochranné
pásmo „dle z. 75/1957“ bude nahrazena dle „N. vl.
80/1957 Sb.“, ve sloupci vymezení bude uveden text
„podle uvedených právních předpisů“.
13. Rychlostní komunikace R6, bude převedena do
ploch stabilizovaných.
14. Bude upravena hranice zastavěného územní.
15. U lokalit č. BI 4, č. SOv 1 a č. SOv 2 budou
doplněny zábory ZPF o „zbytkové plochy“ při
komunikaci. Převážně se jedná o zábor zemědělské
půdy IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy zčásti
navazující na zastavěné územní přiléhající ke
komunikaci.

rekreační plochy. Vodní plochy byly zakresleny jako
stabilizované v aktuálním rozsahu, plochy RK 2 a
RK 3 byly změněny na plochy smíšené nezastavěné
s rekreační funkcí (SN-r 2, SN-r 3).
Název limitu byl v Textové části Odůvodnění
eliminován zrušením celé kapitoly týkající se již
neplatného ÚP VÚC, průběh hranice byl opraven
v Koordinačním výkrese. Textová část Vyhodnocení
vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území se
nově neprezentuje, byla pořízena pouze jednorázově
k Návrhu ÚP 2009 a nelze ji proto opravit.

Plocha VZ 4 byla zrušena. Plocha PV 5 byla změněna
na TI 7 – technická infrastruktura. U ploch TI 7,
SOm 6 a dále u zde nejmenované plochy DS 2 byl
uvedený limit v přehledu dotčení ploch limity
vypuštěn.
Oba limity využití území byla doplněny do Textové
části Odůvodnění ÚP do kap. E.2.4.1.

Opravy byly doplněny do Textové části Odůvodnění
ÚP do kap. E.2.4.1.

Text kap. E.4.2.5. Textové části Odůvodnění ÚP,
odstavec Bezpečnostní a ochranná pásma byl nově
koncipován se zahrnutím požadovaných změn.

Text kap. E.4.2.6. Textové části Odůvodnění ÚP,
odstavec Ochranná pásma elektrických zařízení byl
nově koncipován se zahrnutím požadovaných změn.
Zapracováno.
Upraveno k 1. 6. 2014, rozšířeno o plochy nově
zastavěné.
U plochy BI 4 nebyla žádná část doplněna, protože se
jedná o plochy k výstavbě nepoužitelné, z jedné strany
navazuje potok, z druhé terénní val, ve kterém jsou
vedeny sítě technické infrastruktury.
U ploch SOv 1 a SOv 2 byly zbytkové plochy
doplněny k ploše DS 1.
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16. Návrh zastavitelné plochy BI 6 bude upraven tak,
aby hranice plynule navázala na současnou hranici
zastavěného území, nevybíhala do krajiny, a vyhnula se
hlavnímu melioračnímu zařízení.
17. U lokality navrhující opatření k zajištění ekologické
stability krajiny ZT 6 v k.ú. Chotíkov u Kynšperka nad
Ohří dojde ke zmenšení rozsahu navrženého zatravnění
v souladu s údaji v katastru nemovitostí.
18. Budou prověřeny a upraveny i zbývající lokality,
navrhující opatření k zajištění ekologické stability, zda
navržený způsob využití je v souladu s údaji v katastru
nemovitostí.
19. Bude vypuštěna plocha LE 1 (zalesnění), bude
ponechána zemědělskému využití.
20. Bude vyřešen přístup zemědělské techniky
k pozemku p.p.č. 1119/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
(v souvislosti s navrženou lokalitou BI 15) např. místní
komunikací umístěnou vpravo od řadové garáže na
p.p.č. 911/2.

Plocha byla zmenšena, hranice navazuje na stávající
zástavbu.
Všechny dříve navržené plochy zatravnění „ZT“ byly
prověřeny a jako stabilizované zapracovány ty plochy
nebo jejich části, které jsou již nyní dle Katastru
nemovitostí TTP. K nepřesnostem došlo v důsledku
probíhajících KPÚ, které mimo jiné změnily i kultury
některých pozemků.
dtto

Provedeno, navráceny stabilizované plochy
zemědělské.
Jedná se o dvě nesouvisející lokality. P.p.č. 1119/1 je
obsloužena z nové komunikace p.p.č. 1545/1, která
byla navržena v rámci KPÚ a do ÚP přejata; nesouvisí
s řešením plochy BI 15. Plocha BI 15 bude dopravně
řešena z komunikace, která projde plochou BI 14 se
zaústěním do silnice např. vedle řadových garáží.
21. Bude prověřena možnost rozšíření lokality SV 8
Vzhledem k tomu, že nebylo možné dohledat, o jakou
i na část pozemku p.č. 81/10 v k.ú. Zlatá.
část pozemku se jedná (p.p.č. 81/10 k.ú. Zlatá u K.n.O.
je rozsáhlý scelený lán a nebyla nalezena žádná
zbytková plocha ZPF), nebylo možno tetnto požadavek
zapracovat.
22. V souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Provedeno, koridor kolem trasy vymezen jak pro
Karlovarského kraje, které nabyly účinnosti dne 16. 10. plochu DS 1, tak i pro plochu DS 2. Šíře koridoru je
proměnlivá s ohledem na parcelaci v území a na místní
2010, bude navržen koridor přeložky silnice II/212,
který bude vymezen do hranic pozemků a v tomto
podmínky.
koridoru pak bude navržena trasa přeložky silnice.
Plochy dotčené trasou budou vyhodnoceny v záborech
ZPF.
23. Bude znovu prověřeno vymezení lokálního
LBK č. 6 byl z dokumentace vypuštěn.
biokoridoru Suchého potoka v úseku od rybníka
Sýkorák po ústí do řeky Ohře, tento úsek lze dle
uvážení pořizovatele a vyhodnocení požadavků
uplatněných v rámci projednávání návrhu ÚP vypustit.
Biokoridor byl vymezen z důvodu kontinuity vodní
trasy, ale vzhledem k charakteru území a provedené
protipovodňové úpravě toku neplní svoji funkci.
24. Bude prověřen pozemek p.p.č. 124/6 v k.ú. Dolní
Pozemek byl prověřen a nebyl zařazen k výstavbě.
Pochlovice. Jako zastavitelná plocha smíšená obytné
Jedná se o rozsáhlý pozemek z hlediska k.ú. Dolní
venkovská (SOv).
Pochlovice ve volné krajině, navazující přes katastrální
hranici na zastavěné území Horních Pochlovic. Se
zástavbou Horních Pochlovic však netvoří ucelený
urbanistický tvar, vybíhá kolmo na území sídla Horní
Pochlovice do krajiny. Obsluha plochy veřejnou
infrastrukturou (dopravní a technická infrastruktura,
včetně odvozu odpadu a čištění komunikací) by
vyžadovala koordinovanou spolupráci obou obcí, která
není v současné době reálně proveditelná.
25. Bude prověřen pozemek p.p.č. 44/1 v k.ú. Dolní
Pozemek byl zařazen k zástavbě jako BI 24 – bydlení
Pochlovice. Jako zastavitelná plocha bydlení
individuální, v proluce v zastvěném území Dolních
individuální (BI).
Pochlovic.
26. Bude prověřen pozemek p.p.č. 146/2 (ostatní
Po upřesnění záměru bylo konstatováno, že se jedná o
plocha) v k.ú. Dolní Pochlovice. Jako zastavitelná
plochu dříve vymezenou jako PV 5 (výroba), která byla
plocha technické infrastruktury (TI).
nově zařazena jako TI 7 pro technickou infrastrukturu
– nakládání s odpady (plocha slouží k manipulaci
s inertním materiálem a odpadem).
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27. Budou prověřeny pozemky p.p.č. 94/5 a 94/4 v k.ú.
Dolní Pochlovice, jako zastavitelné plochy dopravní
infrastruktury – parkoviště (DP), tak, aby nedošlo
k narušení a omezení funkce ve veřejném zájmu
navrženého a zrealizovaného opatření v rámci
pozemkových úprav.

Na p.p.č. 94/5 je již v současné době parkoviště, plocha
zakreslena jako stabilizovaná DP. Na části p.p.č. 94/4
je vymezena plocha pro přestavbu tohoto parkoviště –
DP 11 dle zpracované studie. K narušení a omezení
funkce „ve veřejném zájmu navrženého a
zrealizovaného opatření v rámci pozemkových úprav“
nedojde, jedná se totiž o stávající asfaltovou polní
cestu, která zůstane zachována.
28. Budou prověřeny pozemky p.p.č. 788/14, 840, 841, Na areálu pivovaru byly vymezeny dvě plochy pro
842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/5, 843/6, 843/12, 844,
občanské vybavení, OV 4 zahrnující stávající areál
1191/2, 1195/24, 1195/26, 1192 část, 1192 část k.ú.
pivovaru, navržený k přestavbě, a OV 5, plocha
Kynšperk nad Ohří, zástupce vlastníka upřesnil, že
budoucí soukromé zeleně v rámci areálu občanského
v severní části areálu, tj. p.p.č. 1192, požaduje
vybavení, jako plocha zastavitelná.
veřejnosti nepřístupnou plochu oploceného parku pro
Pro obě plochy byly do Textové části do kap. 6.
návštěvníky areálu pivovaru; souhlasí s ponecháním
doplněny specifické regulativy; pro vlastní pivovar
plochy stávajících zahrádek jako samostatné plochy
OV 4 nejsou vzhledem k jeho jedinečnému postavení
podle existence reálných kolaudačních rozhodnutí
v území prostorové regulativy navrženy (jedná se o
(stavební úřad potvrdil neexistenci řádných povolení
dominantní stavbu, s vysokým procentem zastavění,
stávajících staveb; pořizovateli není známo, zda zahájil nereálná možnost zřízení ploch zeleně). Plochy zeleně
správní řízení o odstranění nepovolených staveb)
budou kompenzovány v navazující ploše OV 5.
v jižní části vlastního historického pivovaru navrhuje
Zahrádky byly navrženy ke zrušení a zahrnuty do
doplnit o další využití — ubytování zaměstnanců a byt plochy OV 5.
správce, sál pro společenské a kulturní akce, muzeum,
přechodné ubytování – hotel s cca 100 lůžky, wellness
zařízení, zřízení rozhledny ze stávajícího pivovarského
komína; navrhuje úpravu regulativů podle existujícího
stavu areálu pivovaru: max. plocha zastavěné lokality
80 %; minimální plocha zeleně 5 %; plocha areálu
pivovaru cca 19 000 m2; maximální hladina zástavby
pivovaru 5 nadzemních podlaží (podle hlavní
pivovarské budovy na p.p.č. 842); pořizovatel navrhuje
zapracovat úpravu regulativů; druh funkčního využití
ploch v areálu pivovaru a doplnění jednotlivých bodů
regulativů projektant navrhne tak, aby bylo dodrženo
ustanovení § 3 – 19 prováděcí vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění předpisů pozdějších;
29. a) Bude posouzena možnost sjednocení využití
a) Dříve navržené plochy RR 1 a RR 2 jsou již
ploch proluk (RR 1 a RR 2) mezi stávající zástavbou
zastavěné a vzhledem k charakteru zástavby byly
rodinných domů jako smíšené obytné plochy
zařazeny jako plochy bydlení venkovského BV –
venkovské. b) Dále bude prověřena možnost umístění
přestaba. (Plochy smíšené obytné venkovské SOv mají
autobusové zastávky a pokračování chodníku od
předpoklad vyšší hospodářské složky a pro převážně
bývalých jatek.
obytnou zástavbu se nehodí.)
b) Návrh zastávky vymezen překryvnou buňkou, návrh
chodníku liniovým prvkem.
30. Bude prověřena možnost změny na p.p.č 1236/1
Zařazena jako plocha SOm 9.
v k.ú. Kynšperk nad Ohří, z ploch DG 1 a SV 2 na
plochu bydleni individuální nebo smíšené obytné (BI,
SOm).
31. Budou prověřeny pozemky p.č. 1520/1 (ostatní
Dříve vymezená plocha TI 1, která byla zamýšlena pro
plocha), 1520/2 (ostatní plocha) v k.ú. Kynšperk nad
přemístění stávající čistírny odpadních vod, byla
Ohří – možnost změny z plochy pro ČOV na plochu
zrušena a plocha byla přičleněna k ploše PV 6.
kompostárny.
32. Bude prověřena možnost rozšíření regulativů
Zařazeno do regulativů plochy BI 19 jako podmínečně
plochy BI 19 o rekonstrukce stávajících pivovarských
přípustné využití.
sklepů na občanskou vybavenost, restaurace,
muzeum…)
33. Bude prověřena možnost změny p.p.č. 99 (ostatní
Po upřesnění vývoje v území bylo konstatováno, že
plocha), p.p.č. 100 (ostatní plocha) a p.p.č. 84/2
v ploše dříve vymezené jako smíšené výrobní SV 3
(ostatní plocha) – plocha SV 3 na plochy občanského
(přestavba) byl již v mezidobí zřízen sběrný dvůr a že
vybavení (OV).
tato plocha je nyní stabilizovaná. Byla zařazena do
ploch smíšených výrobních SV.
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34. Bude prověřeno zařazení pozemku p.p.č. 108/6 a
část 108/5 k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří, plocha
mezi č.p. 28 Štědrá a č.p. 42 Štědrá, jako plochy pro
bydlení (BI), případně pro rekreaci (RI).
35. Bude prověřeno zařazení pozemku p.p.č. 5/2 k.ú.
Štědrá u Kynšperka nad Ohří, jako plochy pro rekreaci
(RI).
36. Bude prověřeno zařazení pozemku p.p.č. 94/6 k.ú.
Zlatá u Kynšperka nad Ohří, jako plochy smíšené
obytné venkovské (SOv).

Pozemky byly zařazeny do zastavitelných ploch
bydlení venkovského BV 15.
Pozn.: Pro rozvoj venkovských sídel byl vymezen nový
druh plochy – „bydlení venkovské BV“, do kterého je
zařazena většina stabilizovaných i zastaviteklných
ploch venkovských sídel.
Pozemek byl zařazen do zastavitelných ploch bydlení
venkovského BV 17.

P.p.č. 94/6 k.ú. Zlatá u K. n. O. neexistuje, zřejmě se
jedná o p.p.č. 94/1. Pozemek byl zařazen do
zastavitelných ploch bydlení venkovského BV 6 spolu
se sousedními pozemky tak, aby došlo ke scelení
zástavby.
37. Bude prověřeno zařazení pozemku p.p.č. 253/1 k.ú. Pozemek byl zařazen do zastavitelných ploch bydlení
Zlatá u Kynšperka nad Ohří, jako plochy smíšené
venkovského BV 8.
obytné venkovské (SOv).
38. Bude prověřeno zařazení pozemků p.p.č. 249,
Pozemky byly zařazeny do zastavitelných ploch
248/1, 248/2 a 245/2 k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, bydlení venkovského BV 7.
jako plochy smíšené obytné venkovské (SOv).
39. Bude prověřeno zařazení pozemků p.p.č. 306,
Jedná se o pozemky, které tvoří s existující budovou
299/7 a 299/8 k.ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, jako
pro bydlení (st.p.č. 304) jeden areál „pod společným
plochy smíšené obytné venkovské (SOv).
oplocením“. Areál byl zařazen do stabilizovaných
ploch bydlení venkovského BV.
40. Bude prověřen pozemek p.p.č. 68/2 k.ú. Zlatá u
Plocha byla rozdělena na dvě části, zastavitelnou
Kynšperka nad Ohří, jako plochy pro agroturistiku.
plochu zemědělské výroby ZV 1 a na větší část, která
Podmínkou bude využití areálu pouze pro provozování zůstává v ZPF jako pastviny a výběhy SN-z -1. Byly
agroturistiky, a převážná část plochy areálu zůstane
upřesněny regulativy plochy ZV 1.
součástí ZPF. Na lokalitě bude přípustná pouze
výstavba objektů nezbytných k provozování
agroturistiky, případně zemědělské stavby pro chov
ovcí.
41. Vyřešit přístup k ploše BI 7.
K dříve vymezené ploše BI 7 nelze zajistit přístup
motorovým vozidlem, je zde pouze přístup pro pěší
přes areál mateřské školy. Proto byla plocha přeřazena
do ploch občanského vybavení OV 7, např. pro
rozšíření stávajícího areálu MŠ.
42. Zmenšit plochu BI 16 – respektovat nivu Suchého Plocha byla zmenšena.
potoka.
43. Prověřit plochu VZ 3 na plochu OV.
Plocha VZ 3 byla nově zařazena jako plocha
občanského vybavení OV 6.
44. Budou prověřeny pozemky p.p.č. 1157/1 a 1157/2 Po upřesnění problematiky bylo konstatováno, že se
v k.ú. Kynšperk nad Ohří., jako plochy rodinné
jedná o lokality stávajících chat na okraji lesního
rekreace (RI).
masivu, pozemky budov chat jsou zaklíněné do
pozemků lesa bez vlastních navazujících pozemků a
bez komunikačního přístupu.
Byly proto navrženy plochy RR 1 a RR 2 (nové) pro
umožnění přístaveb chat, vymezení pozemků zahrad a
přístupové komunikace.
Zároveň byly tyto plochy vyloučeny z ploch pro RBC.
45. Prověřit možnost p.p.č. 1409/1 k.ú. Kynšperk nad
P.p.č. 1409/1 ú. Kynšperk nad Ohří neexistuje, záměr
Ohří na SOm.
nebyl dohledán a identifikován, nebylo možné splnit.
46. Prověřit možnost p. 1384 Kynšperk nad Ohří SOm. Plocha byla zařazena jako smíšená obytná městská
SOm stabilizovaná.
47. Do regulativů rozšířit pozemek p.p.č. 268 Kynšperk Provedeno.
nad Ohří o možnost sociálního bydlení.
48. Bude znovu posouzen rozsah regulativů (bude např. Podrobné regulativy zasahující do vzhledu a umístění
vypuštěn regulativ na tvar a orientaci střech. Usoudí-li jednotlivých staveb byly zrušeny.
projektant, že takový regulativ je potřeba, plocha bude
podmíněna zpracováním např. územní studie).
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I. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
Takové plochy nejsou v ÚP vymezeny.

J. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
1.1. Metodika vyhodnocení záborů ZPF
Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je výkres č. B3a. Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu – sever a B3b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu –
jih1 : 5000, ve kterém jsou znázorněny navrhované vyhodnocované lokality, hranice a kódy
zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků (kultur), investice do půdy; lesy, jejich zábory
a ochranné pásmo lesa; dále druhy pozemků řešeného území a čísla parcel. V samostatném
schématu přiloženém k výkresu jsou vyjádřeny BPEJ plošně.
Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na hranice a druhy pozemků,
zasahující BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální
podobě, která je podkladem při zpracování Územního plánu Kynšperk nad Ohří, a to z PC
v prostředí programu MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi
grafickým a písemným operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených
v databázi SPI.
Vyhodnocení důsledků Územního plánu Kynšperk nad Ohří na zemědělský půdní fond
(ZPF) vychází z Vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993
(k zákonu č. 334/1992 Sb., a dle změn provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb. a zákonem
č. 98/1999 Sb.). Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů jsou uvedeny v § 3 této
vyhlášky a v její příloze č. 3 „Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond“. Ochrana zemědělského
půdního fondu se řídí částí III – Zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona č. 334/1992 Sb.) a částí
IV (§ 5 zákona č. 334/1992 Sb.) – Ochrana ZPF při územně plánovací činnosti.
Dále se v ochraně ZPF uplatňuje Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy
Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996 „k odnímání půdy ze zemědělského
půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb.“, který zařazuje jednotlivé pětimístné
BPEJ, vyjadřující kvalitativní kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.).
Dále se vyhodnocení řídí vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. ze dne 22. února 2011 o
stanovení tříd ochrany, která zařazuje jednotlivé pětimístné BPEJ, vyjadřující kvalitativní
kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.).
Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny možnosti zastavitelnosti:
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost a jde tedy o půdy vysoce chráněné, jen
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podmíněně odnímatelné a jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro
případnou výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností.
Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
Kromě pětimístných kódů BPEJ jsou uvedeny také následující dvojmístné kódy:
23 – plochy mající charakter lesa
29 – neplodné půdy
35 – vodní plocha

1.1.1. Mapa BPEJ
K zjištění BPEJ pozemků byla použita mapa BPEJ v digitální podobě. Zdrojem mapy je
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Zbraslav a u map DKM místně příslušný
Katastrální úřad.
Tato mapa rozděluje území na jednotlivé BPEJ, označené pěticiferným označením,
vypovídajícím o kvalitě a vlastnostech půdy. Bonitační půdně ekologické jednotky jsou
zatříděny do pěti kvalitativních tříd (I. až V.), uvedených výše. Čárové rozhraní tříd je
zobrazeno i na zastavěných plochách mimo ZPF.
Pro grafickou část ÚP byla v katastrálních územích vytvořena upravená verze mapy
BPEJ, a to s použitím údajů katastru nemovitostí (databáze SPI). Ke každé parcele zařazené
dle KN do ZPF, pro kterou byla v mapě BPEJ určena nesprávná bonita, byl v katastru
nemovitostí vyhledán údaj o příslušné bonitě. Na základě těchto výsledků byla upravena
grafická část (zobrazení hranic bonit). Zároveň byly odstraněny nepřesnosti mezi mapou KN a
zobrazením hranic bonit – hranice bonit byly ztotožněny s hranicemi pozemků dle mapy KN.

1.1.2. Hranice zastavěného území dle zákona č. 231/99 Sb.
Tato hranice byla od 1. 1. 2007 definována shodně s definicí zákona stavebního.
Zastavěné území bylo stanoveno k 1. 6. 2014.

1.2. Vyhodnocení záboru ZPF
1.2.1. Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur)
V tabulce č. 1 na následujících stránkách v šířkovém formátu je u každé navržené
lokality uvedeno pořadové číslo, kód lokality a způsob využití, celková výměra, celkový
zábor zemědělského půdního fondu (dále členěn dle druhů pozemků), zábor nezemědělských
pozemků.
Zabíraný zemědělský půdní fond je vyhodnocován dále dle bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ). Pro každou navrženou lokalitu jsou v tabulkách uvedeny kódy
a výměry zasahujících bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ) a zařazení do třídy
ochrany dle vyhl. č. 48/2011 Sb.. Dále jsou v tabulce rozčleněny zábory mimo zastavěné
území a uvnitř zastavěného území. Několik málo ploch se nachází zároveň uvnitř i vně
hranice ZÚ. Dále je uvedeno, do kterého katastrálního území zábory zasahují a je uveden
vztah k odsouhlaseným záborům ZPF dle platného ÚPnSÚ.
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Výměry navrhovaných lokalit a zasahujících BPEJ byly změřeny vektorizací z PC
v prostředí programu MicroStation.
V navazující šířkově uspořádané tabulce č. 2 jsou uvedena čísla dotčených pozemků.
Koridory dopravní infrastruktury
V řešeném území jsou navrženy dvě plochy pro přeložky silnic DS 1 a DS 2, doplněné
koridory. Koridory pro přeložku silnic II. třídy vychází z požadavků vyplývajících
z nadřazené ÚPD kraje (ZÚR KK) a jsou určeny výhradně pro upřesnění dopravní stavby a
realizaci souvisejících technických staveb (přeložky inženýrských sítí a komunikací,
odkanalizování apod.). V koridorech nesmí být realizovány žádné stavby, které by
znemožnily nebo ztížily realizaci budoucí dopravní stavby a souvisejících inženýrských
staveb.
V rámci koridoru je možná korekce trasy, dojde-li v návazném stupni dokumentace
k upřesnění na základě podrobnějšího prověření území. Po realizaci přeložky budou plochy,
které jsou součástí koridoru a nebudou využity pro realizaci přeložky, převedeny zpět do
ploch současného využití, tj. v případě ploch ZPF do ploch zemědělských. V koridoru není
možné umístit další dopravní stavby přímo nesouvisející s přeložkou (jako např. garáže,
ČSPHm apod.).
V grafické části je zobrazena jednak plocha vlastní přeložky silnice, jednak koridor a
jeho osa.
Zdůvodnění varianty: Výběr varianty byl proveden na základě ÚPD kraje (ZÚR KK),
která řeší koridor této silnice a neumožňuje proto v ÚP města zvolit variantu jinou. V ÚP
Kynšperk nad Ohří byl koridor oproti ZÚR KK upřesněn a zúžen s ohledem na místní
podmínky (minimalizace zásahů do hodnot území, lokalizace do pozemků dle KN, ochrana
stávající zástavby před vlivy dopravy).
Předpokládaná šířková kategorie: S 9,5, celková odhadovaná šíře včetně tělesa 12 m.
Vyhodnocení plochy záboru: Tato plocha není vyhodnocena doporučenou metodou šířka
× délka tělesa, ale přímo zákresem předpokládané plochy trasy o šíři 12 m s místními
úpravami (plochy DS 1 a DS 2) a jejím změřením v grafickém programu. Zvláště u plochy
DS 2 je tato metoda přesnější, protože zohledňuje místní poměry (směrové a výškové vedení
trasy). Obě plochy jsou vyhodnoceny v rámci návrhových ploch v Tabulce č. 1.
V následující tabulce č. 3 je souhrnně vyhodnocen zábor ZPF, tj. jsou uvedeny celkové
výměry zabíraných druhů pozemků a tříd ochrany a jejich procentuální podíl z celkového
záboru ZPF dané kategorie.
Tab. č. 3 – Vyhodnocení záborů ZPF dle kultur
třída ochrany
I
II
III
IV
V
celkem (ha)
podíl (%)

druhy pozemků (ha)
orná půda

zahrady

trvalé travní porosty

0,6694
0,5039
1,7002
3,7398
21,7415
28,3548
42,25 %

0,9116
0,3716
0,0874
2,2340
3,5684
7,1730
10,69 %

3,4988
0,6238
1,9531
12,2860
13,2221
31,5838
47,06 %

celkem (ha)
5,0798
1,4993
3,7407
18,2598
38,5320
67,1116
100,00 %

podíl
z celkového
záboru (%)
7,6 %
2,2 %
5,6 %
27,2 %
57,4 %
100,0%

V tabulce č. 4 je souhrnně vyhodnocen zábor ZPF dle rozdílného způsobu využití.
Tabulka č. 4 je uvedena na str. 109.
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Tab. č. 1 – Návrhové plochy a zábory ZPF
z toho půda náležející druhy pozemků ZPF dle
výmědo ZPF (ha)
KN
ra
v
mimo
trvalé
celkem zasta- zastacelorná zahra- travní
(ha) věném věné
kem
půda
dy
porosúzemí území
ty
3,8747 0,1354 1,7104 2,8988 1,8458
1,0530
1,0530

5.22.13
5.21.13

V
V

1,8458
1,0530

0,9759

bydlení individuální

4,1541

4,0781 4,0781 3,6514

5.22.13

V

4,0781

0,0760

bydlení individuální

1,7913

0,1685 1,7303 0,1685
1,4270
1,4196
0,1348
0,1348
1,9610 2,2678 1,9610
0,3068
0,3068
0,2325
0,0846 0,0846
0,0983
0,0000
0,0312
0,1118

5.53.01
5.22.13
5.21.13
5.22.53
5.67.01
5.22.53
5.56.00
5.53.11
x
5.53.11
5.53.11
5.22.53
5.56.00
5.53.11
5.22.53
5.22.13
5.22.13
5.22.13
5.39.39
5.22.13
5.39.39
5.39.19
5.22.12

III
V
V
V
V
V
I
IV
x
IV
IV
V
I
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
IV

0,1685
1,4270
0,1348
1,9610
0,3068
0,2325
0,0846
0,0983
0,0000
0,0312
0,0557
0,0561
0,1716
0,1050
0,1738
1,5238
0,0773
1,2970
0,7994
1,7966
0,1812
2,6335
0,4537

0,0610

číslo
lokali
-ty

označení
lokality

navržený způsob
využití

1

BI 1

bydlení individuální

2

BI 2

3

BI 3

4

BI 4

bydlení individuální

2,2678

5
6
7/1
7/2
8
9

BI 5
BI 6
BI 7
OV 7
BI 8
BI 9

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
občanské vybavení
bydlení individuální
bydlení individuální

0,7712
0,3375
0,1977
0,1974
0,0543
0,1118

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BI 10
BI 11
BI 12
BI 13
BI 14
BI 15
BI 16
BV 1
BV 2
BI 19
BI 20

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální

0,1716
0,1716
0,1050
0,1050
0,1738
0,1738
1,5238
1,5238
0,8656
0,0773
1,3453
1,2970 1,2970
0,7994
0,7994 0,7994
1,7966
1,7966 1,7966
0,2336 0,1812
0,1812
2,6353
2,6335 2,6335
0,4537 0,4537
0,4537

0,2325
0,0983
0,0312
0,0557
0,0561
0,1716
0,1050
0,1738
1,5238
0,0773

0,4267
0,0074

0,2325
0,0846
0,0983
0,0312
0,0557
0,0561
0,1716
0,1050
0,1738
1,5238
0,0773
1,2970
0,0380 0,7614
1,7966
0,1812
2,6335
0,4537
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kód
BPEJ

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

0,5387
0,2529
0,0994
0,1974
0,0231

0,7883
0,0483

0,0524
0,0018

k.ú.

poznámka

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr
Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ (část)

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ (část)

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ (část)
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
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bydlení individuální

z toho půda náležející druhy pozemků ZPF dle
výmědo ZPF (ha)
KN
ra
v
mimo
trvalé
celkem zasta- zastacelorná zahra- travní
(ha) věném věné
kem
půda
dy
porosúzemí území
ty
1,0189
1,0189 1,0189
1,0189

5.22.12

IV

1,0189

BI 22

bydlení individuální

0,0644 0,0638

0,0638

5.22.12

IV

0,0638

0,0006

23

BI 23

bydlení individuální

0,1393

0,0000

x

x

0,0000

0,1393

25

BV 4

bydlení venkovské

0,2858 0,0017

0,0017

5.58.00

II

0,0017

0,2841

27

BV 5

bydlení venkovské

0,2990

5.29.01

II

0,0220

28
29

BV 10
BV 9

bydlení venkovské
bydlení venkovské

30

BV 11

bydlení venkovské

31

BV 12

32/1

číslo
lokali
-ty

označení
lokality

navržený způsob
využití

21

BI 21

22

0,0638

0,0017

0,0220 0,2990 0,0220

kód
BPEJ

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

bydlení venkovské

0,2770
0,2770
0,6036
0,6036 0,6036
0,6479 0,4890
0,6479
0,1589
0,4897
0,2707 0,4759
0,2052
0,4487 0,0850 0,3637 0,4487
0,0850

0,6036
0,4890
0,1589
0,2707
0,2052
0,3637

5.29.14
8.53.01
8.53.01
8.53.11
8.50.11
8.53.01
8.53.01

III
IV
IV
IV
III
IV
IV

0,2770
0,6036
0,4890
0,1589
0,2707
0,2052
0,4487

BV 13

bydlení venkovské

0,3066

0,3066 0,3066

0,3066

5.53.01

III

0,3066

32/2

BV 14

bydlení venkovské

0,5125

0,3178 0,3178 0,3178

5.53.01

III

0,3178

0,1947

32/3

BV 15

bydlení venkovské

1,1706

0,1725 1,1606

0,0931 0,0794

8.34.21

I

0,1725

0,0100

0,0472
0,9409

0,0472
0,0874 0,8535

8.34.31
5.53.01

II
III

0,0472
0,9409

x

x

0,0000

32/4

BV 16

bydlení venkovské

0,0794

0,0000

33/1

BV 18

bydlení venkovské

0,3930

0,3930 0,3930

0,3930

8.34.21

I

0,3930

33/2

BV 19

bydlení venkovské

1,0217

0,0065 0,9567

0,0065

8.34.21

I

0,0065

0,9502

0,9502

5.53.11

IV

0,9502
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k.ú.

Kynšperk n. O.
Dolní
Pochlovice
Kynšperk n. O.
Chotíkov u K.
n. O.
Dolní
Pochlovice

poznámka

ÚPnSÚ

Zlatá u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.
0,0138

0,0794

0,0650

Zlatá u K. n. O.
Kamenný Dvůr
Štědrá u K. n.
O.
Štědrá u K. n.
O.
Štědrá u K. n.
O.

meliorace

meliorace

Štědrá u K. n.
O.
Štědrá u K. n.
O.
Štědrá u K. n.
O.

93

z toho půda náležející
výmědo ZPF (ha)
ra
v
mimo
celkem zasta- zastacel(ha) věném věné
kem
území území

druhy pozemků ZPF dle
KN
trvalé
orná zahra- travní
půda
dy
porosty

kód
BPEJ

0,4140

8.34.21

I

0,4140

8.34.44
8.50.44
8.34.24
8.37.16
8.50.44
5.50.54
5.50.54

V
V
III
V
V
V
V

0,0725
0,6665
0,0573
0,1066
0,6581
0,2531
0,9017

0,5908

Štědrá u K. n.
O.
Zlatá u K. n. O.

0,1537

Zlatá u K. n. O.

0,0048
0,0231

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ (část)

5.22.13

V

0,7241

0,0207

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

x
5.22.13
5.22.53
5.29.54
5.22.13
5.53.11
5.22.13
5.21.13

x
V
V
V
V
IV
V
V

0,0000
2,6161
0,0030
0,0785
0,3801
0,0324
0,0585
0,0801

0,1314

Kynšperk n. O.
Kamenný Dvůr

ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ (část)

0,0372 0,0372 0,0372

5.22.13

V

0,0372

0,0403

0,1861 0,0047 0,1098 0,1145
0,1145
0,1819 0,0054
0,0054
0,0054
0,1424
0,0678 0,0678
0,0678
0,4498 0,0863
0,0863
0,0375 0,0488
0,8967
0,0115 0,1375 0,0115
0,0312
0,0312
0,0436
0,0426
0,0010
0,0512
0,0512

5.22.53
5.22.53
5.22.13
5.56.00
5.22.53
5.39.39
5.50.14
5.50.54

V
V
V
I
V
V
V
V

0,1145
0,0054
0,0678
0,0863
0,0115
0,0312
0,0436
0,0512

0,0716
0,1765
0,0746
0,3635
0,7592

číslo
lokali
-ty

označení
lokality

navržený způsob
využití

33/3

BV 20

bydlení venkovské

0,4140

34/1

BV 21

bydlení venkovské

1,3298

34/2

BV 22

bydlení venkovské

38
39

BV 24
BV 25

40

RZ 1

41
42

OV 1
OV 2

43
44
46

OV 3
OS 1
VP 2

48

VP 4

veřejná prostranství

0,0775

49
51
52
53
54

VP 5
VP 7
VP 8
VP 9
VP 10

veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství

0,4140 0,4140

0,0725 0,7390
0,0725
0,6665
0,6665
0,9757
0,0573 0,8220
0,0573
0,1066
0,1066
0,6581
0,1618
0,4963
0,2579 0,2531
0,2531
0,2531
0,9248 0,9017
0,9017 0,4112
0,4905

rekreace rodinná
rekreace rodinná
rekreace – zahrádkové
0,7448
kolonie
občanské vybavení 0,1314
občanské vybavení 2,6976

0,7241 0,7241

0,7241

0,0000
2,6161 2,6976 2,6161
0,0030
0,0030
0,0785
0,0785
občanské vybavení 0,7168 0,3801
0,3801
0,3801
obč. vybavení – sport 0,0324 0,0324
0,0324
0,0324
veřejná prostranství 0,3296
0,0585 0,1386 0,0585
0,0801
0,0801

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – III. Textová část Odůvodnění územního plánu

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

0,3367
0,1910

k.ú.

Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

poznámka

ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
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číslo
lokali
-ty

označení
lokality

55
56
57
58
59

VP 11
VP 12
VP 13
VP 14
VP 15

60

VZ 1

navržený způsob
využití

z toho půda náležející druhy pozemků ZPF dle
výmědo ZPF (ha)
KN
ra
v
mimo
trvalé
celkem zasta- zastacelorná zahra- travní
(ha) věném věné
kem
půda
dy
porosúzemí území
ty
0,1709 0,1709
0,1709 0,0447 0,0845 0,0417
0,0362
0,0129 0,0129
0,0129
0,6610
0,0000
0,0652
0,0652 0,0652
0,0652
0,0625
0,0625 0,0625
0,0625

5.22.12
5.22.12
x
8.53.01
8.53.01

IV
IV
x
IV
IV

0,1709
0,0129
0,0000
0,0652
0,0625

0,0044 1,7257 0,0044

5.53.01

III

0,0044

5.22.13
5.21.13

V
V

1,1067
0,6146

x

x

0,0000

5.22.12

IV

0,3052

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

Kamenný Dvůr

ÚPnSÚ

veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství –
1,8797
zeleň

1,1067
0,6146
61

VZ 2

62

OV 6

65

SOm 2

66

SOm 3

67

SOm 4

68

SOm 5

69

SOm 6

71

SOv 1

72/1

SOv 2

72/2

BV 3

veřejná prostranství –
zeleň
občanské vybavení
smíšené obytné
plochy – městské
smíšené obytné
plochy – městské
smíšené obytné
plochy – městské
smíšené obytné
plochy – městské
smíšené obytné
plochy – městské
smíšené obytné
plochy – venkovské
smíšené obytné
plochy – venkovské
bydlení venkovské

0,9627
0,6146

0,5226

0,0000

0,3052 0,3052

0,3052

0,1440

0,0423 0,2629

kód
BPEJ

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ
0,0233
0,6610

0,1540

0,5226

k.ú.

poznámka

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Zlatá u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.
Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr

ÚPnSÚ

1,7234 1,7234 1,7234

5.22.13

V

1,7234

0,1952

0,0000

x

x

0,0000

0,1952

Kynšperk n. O.

0,1996

0,0000

x

x

0,0000

0,1996

Kynšperk n. O.

0,6289 0,6044

0,6044

0,1202 0,4842

5.22.12

IV

0,6044

0,0245

Kynšperk n. O.

2,5791 2,5733

2,5733 1,7083 0,6782 0,1868

5.22.12

IV

2,5733

0,0058

0,1455 1,5435 0,1455
1,3980
1,3980
0,0096 0,1413 0,0096
0,1317
0,1317
0,0838 0,0998 0,0838

5.52.11
5.21.13
5.56.00
5.21.13
5.56.00

IV
V
I
V
I

0,1455
1,3980
0,0096
0,1317
0,0838

0,0160

5.21.13

V

0,0160

0,1413
0,0998

0,0160
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ÚPnSÚ (část)

Kynšperk n. O.

1,7234

1,5435

meliorace

Kynšperk n. O.,
Dolní
Pochlovice
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ
ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.
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číslo
lokali
-ty

označení
lokality

navržený způsob
využití

73

SOv 3

smíšené obytné
plochy – venkovské

74

SOv 4

75

DS 1

76

DS 2

77

DS 3

78

DP 1

79

DP 2

80

DP 3

81

DP 4

82

DP 5

83

DP 6

84

DP 7

z toho půda náležející
výmědo ZPF (ha)
ra
v
mimo
celkem zasta- zastacel(ha) věném věné
kem
území území
0,4859

druhy pozemků ZPF dle
KN
trvalé
orná zahra- travní
půda
dy
porosty

kód
BPEJ

0,3592

5.29.11

II

0,3592

0,0979

5.67.01

V

0,0979

0,3592 0,4571

0,0979
smíšené obytné
0,4842 0,1638
plochy – venkovské
doprav. infrastruktura
3,8884
1,2295
– silnice
0,2187
0,0534
0,6334
0,0297 0,3714
0,1479
doprav. infrastruktura
0,6671
– silnice
doprav. infrastruktura
0,6992 0,0107 0,6443
– silnice
doprav. infrastruktura
0,1435
– parkoviště
doprav. infrastruktura
0,1722 0,0313
– parkoviště
doprav. infrastruktura
0,0557
– parkoviště
doprav. infrastruktura
0,0341
– parkoviště
doprav. infrastruktura
0,0382
– parkoviště
doprav. infrastruktura
0,9949 0,6809
– parkoviště
doprav. infrastruktura
0,0968 0,0471
– parkoviště

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

k.ú.

0,0288

Kamenný Dvůr

0,1638

0,1638

5.53.11

IV

0,1638

0,3204

Kamenný Dvůr

2,6840 0,5760

0,6535

5.56.00

I

1,2295

1,2044

Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr

0,2187

5.52.01
5.53.01
5.21.13
5.29.54
5.67.01

III
III
V
V
V

0,2187
0,0534
0,6334
0,4011
0,1479

x

x

0,0000

0,6671

5.58.00

II

0,6550

0,0442

x

x

0,0000

0,1435

Kynšperk n. O.

5.53.11

IV

0,0313

0,1409

Kynšperk n. O.

0,0000

x

x

0,0000

0,0557

Kynšperk n. O.

0,0000

x

x

0,0000

0,0341

Kynšperk n. O.

0,0000

x

x

0,0000

0,0382

Kynšperk n. O.

0,0534
0,5931

0,0403
0,0297 0,3714
0,1479

0,0000
0,6550 0,0677 0,0107 0,5766
0,0000
0,0313

0,0313

poznámka

Dolní
Pochlovice
Kynšperk n. O.,
Liboc u K. n. O.

ÚPnSÚ

0,6809

0,1483 0,5326

5.56.00

I

0,6809

0,3140

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

0,0471

0,0471

5.56.00

I

0,0471

0,0497

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ
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číslo
lokali
-ty

85
86
87
88
89

označení
lokality

navržený způsob
využití

doprav. infrastruktura
– parkoviště
doprav. infrastruktura
DP 9
– parkoviště
doprav. infrastruktura
DP 10
– parkoviště
doprav. infrastruktura
DP 11
– parkoviště
smíšené obytné
SOm 9
plochy – městské
DP 8

90

DV 1

91

DV 2

94

TI 2

95

TI 3

96

TI 4

97

TI 5

98

TI 6

99

PV 1

doprav. infrastruktura
– vybavenost
doprav. infrastruktura
– vybavenost
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
výroba – průmyslová
výroba a skladování

z toho půda náležející
výmědo ZPF (ha)
ra
v
mimo
celkem zasta- zastacel(ha) věném věné
kem
území území
0,0148

0,0000

0,0680 0,0680

0,0680

0,2827

druhy pozemků ZPF dle
KN
trvalé
orná zahra- travní
půda
dy
porosty

kód
BPEJ

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

poznámka

x

x

0,0000

5.22.53

V

0,0680

0,0000

x

x

0,0000

0,0385

0,0385 0,0385 0,0385

5.53.01

III

0,0385

0,9509

0,4971 0,9410 0,4971

5.53.01

III

0,4971

0,4439

0,4439

5.21.13

V

0,4439

0,0999

0,0999 0,0999 0,0999

5.53.01

III

0,0999

Dolní
Pochlovice

0,1720

0,1720 0,1720

8.50.11

III

0,1720

Zlatá u K. n. O.

0,0607

0,0000

x

x

0,0000

0,0257

0,0257 0,0257

5.22.12

IV

0,0257

0,0208

0,0000

x

x

0,0000

0,0320 0,0262

0,0320 0,0262

5.29.01

II

0,0262

0,0058

0,0058

5.29.11

II

0,0058

8.50.11

III

0,0743

Zlatá u K. n. O.

meliorace

Kamenný Dvůr

ÚPnSÚ

0,0680

0,1720

0,0257

0,0743

0,0743 0,0743

0,0743

1,6327

0,2436 1,6327 0,2436

5.53.01

III

0,2436

1,1434
0,2457

5.22.13
5.29.54

V
V

1,1434
0,2457

1,1434
0,2457
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0,0148

k.ú.

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

0,2827

ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.
Dolní
Pochlovice

0,0099

0,0607

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

meliorace

Dolní
Pochlovice
Kynšperk n. O.

0,0208

Kynšperk n. O.
Dolní
Pochlovice
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číslo
lokali
-ty

označení
lokality

100

PV 2

101

PV 3

102

PV 4

103

TI 7

104

PV 6

105

SV 1

108

SV 4

109

SV 5

110

SV 6

111

SV 7

112

SV 8

113

SV 9

114

SV 10

navržený způsob
využití

výroba – průmyslová
výroba a skladování
výroba – průmyslová
výroba a skladování
výroba – průmyslová
výroba a skladování
technická
infrastruktura
výroba – průmyslová
výroba a skladování
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy

z toho půda náležející
výmědo ZPF (ha)
ra
v
mimo
celkem zasta- zastacel(ha) věném věné
kem
území území
1,7004 1,7004

1,7004

0,5394

118

VH 4

k.ú.

poznámka

Kynšperk n. O.

ÚPnSÚ

I

1,7004

0,0000

x

x

0,0000

1,5112

1,5112 1,5112 1,5112

5.22.12

IV

1,5112

0,4076

0,0000

x

x

0,0000

0,4076

4,8329

0,0000

x

x

0,0000

4,8329

1,1466 1,3524 0,2692 0,3370 0,5404

5.22.13

V

1,1466

0,2058

0,2058

5.22.53

V

0,2058

0,3822

0,3822 0,3822 0,3822

5.58.00

II

0,3822

1,4523

0,0000

x

x

0,0000

1,4523

Liboc u K. n. O.

2,7918

2,7911 2,7911

2,7911

8.53.01

IV

2,7911

0,0007

Zlatá u K. n. O.

5,2007

3,2784 3,2784

3,2784

8.53.01

IV

3,2784

1,9223

Zlatá u K. n. O.

0,9207 0,0396 0,7607 0,8003

0,0396 0,7607

8.53.01

IV

0,8003

0,1204

Zlatá u K. n. O.

x

x

0,0000

5,6227

Zlatá u K. n. O.

0,5617

8.40.68

V

0,5617

0,0130

Zlatá u K. n. O.

0,1145

8.72.01

V

0,1145

0,0505

8.68.11

V

0,0505

0,0261

Kamenný Dvůr

1,3524

5,6227

0,0000

0,6892 0,5617

0,6762

0,0766

0,0505 0,0505

1,7004

kód
BPEJ

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

5.56.00

0,1145
vodní a vodo–
hospodářské plochy

druhy pozemků ZPF dle
KN
trvalé
orná zahra- travní
půda
dy
porosty
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0,5394

Kynšperk n. O.
Dolní
Pochlovice
Dolní
Pochlovice

ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.,
Kamenný Dvůr

ÚPnSÚ

Kynšperk n. O.

98

číslo
lokali
-ty

označení
lokality

119

VH 5

123

x

vodní a vodo–
hospodářské plochy
chodník

147

BI 24

148

navržený způsob
využití

z toho půda náležející
výmědo ZPF (ha)
ra
v
mimo
celkem zasta- zastacel(ha) věném věné
kem
území území

druhy pozemků ZPF dle
KN
trvalé
orná zahra- travní
půda
dy
porosty

0,1874

0,1554 0,1554

0,0267

0,0000

bydlení individuální

0,0587 0,0587

0,0587

BV 6

bydlení venkovské

149

BV 7

bydlení venkovské

150

BV 8

bydlení venkovské

0,7457 0,0560
0,7457 0,0560
0,2741
0,2741
0,1190 0,2966
0,0699
0,3457
0,1941 0,1190
0,1247
0,1190
0,0057
0,0057
0,2252
0,1703 0,2252
0,1703
0,0549
0,0549

151

BV 17

bydlení venkovské

152
153
154
155

RR 1
RR 2
OV 4
OV 5

156

SOm 8

157

ZV 1

rekreace rodinná
rekreace rodinná
občanské vybavení
občanské vybavení
smíšené obytné
plochy – městské
výroba – zemědělská
výroba

159

BV 23

bydlení venkovské
celkem

0,1554

0,0587

kód
BPEJ

výměra
výměra
třída záboru
záboru
och- ZPF
nezemědělsk
rany
dle
é půdy
BPEJ

k.ú.

8.68.11

V

0,1554

0,0320

Kamenný Dvůr

x

x

0,0000

0,0267

5.22.12

IV

0,0587

8.53.01
8.53.11
8.72.01
8.53.01
8.53.11
8.53.01
8.53.11

IV
IV
V
IV
IV
IV
IV

0,0560
0,2741
0,4156
0,1190
0,0057
0,1703
0,0549

Kynšperk n. O.
Dolní
Pochlovice
Zlatá u K. n. O.

0,0694

Zlatá u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.

0,0365

0,0000

x

x

0,0000

0,0365

0,2206
0,0548
1,0779 0,0841
0,9165
0,8982

0,0000
0,0000
0,0841
0,8982

x
x
5.39.39
5.39.39

x
x
V
V

0,0000
0,0000
0,0841
0,8982

0,2206
0,0548
0,9938
0,0183

Štědrá u K. n.
O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

0,1310 0,1294

0,1294

5.22.12

IV

0,1294

0,0016

Kynšperk n. O.

0,2669

13,7946

0,1294

0,0780 0,2669

0,0780

8.34.41

IV

0,0780

0,1889

0,1889
0,0574

8.37.16
8.53.01

V
IV

0,1889
0,0574

0,0574 0,0574
95,6160

0,0841
0,8982

0,0574
53,3170

67,1690

28,3548

7,1730

31,5838

67,1116

poznámka

Zlatá u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.
28,4470

Pozn.: ÚPnSÚ značí, že území bylo již navrženo k záboru ZPF v dosud platné ÚPD, třebaže u některých ploch pro jinou funkci.
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Tab. č. 2 – Dotčená čísla parcel
Písmeno „č“ u p.č. značí část plochy. „u K.“ v názvu k.ú. = „u Kynšperka“
číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

k.ú.

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)

zastavěostatní plocha
ná plocha

(st.p.č.)

ZPF (p.p.č.)
les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

1

BI 1

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

1255/3,
1236/2č,
1555/1č,
1556č,
1265/3č,
1265/8

2

BI 2

bydlení individuální

Kynšperk n. O.
Kamenný Dvůr

x
x

1265/3č
61č

x
x

x
x

3

BI 3

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

1555/1č

x

x

4
5

BI 4
BI 5

bydlení individuální
bydlení individuální

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

x
x

x
x

x
x

6

BI 6

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

x
1298/1č
1349/1,
1349/2,
1349/3,
1345/4

1236/9č,
1236/1č,
1254/3č,
1252/4č,
1252/26,
1265/9,
1265/1,
1256/16,
1256/15,
1265/4,
1265/5,
1236/7
x
60/1č
1236/11č,
1254/3č,
1252/4č,
1252/17,
1252/1č
1592
x

x

x

7/1

BI 7

68/3

x

7/2
8

OV 7
BI 8

84/5
732č

x
x

bydlení individuální
občanské vybavení
bydlení individuální

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

76/3,
76/4
x
x

x

x
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TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

orná
uvnitř
ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

1253č

x

1252/5

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1253č

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
1299/1č

x

1345/3č

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

76/1,
76/2
x
733

100

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)
x
x

číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

9

BI 9

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

10

BI 10

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

x

11

BI 11

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

x

12
13

BI 12
BI 13

bydlení individuální
bydlení individuální

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

14

BI 14

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

15

BI 15

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

x

16

BI 16

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

17

BV 1

bydlení venkovské

Kynšperk n. O.

18

BV 2

bydlení venkovské

Kynšperk n. O.

19

BI 19

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

1045,
1046
1110

20

BI 20

bydlení individuální

Kynšperk n. O.

21

BI 21

bydlení individuální

22
23
25

BI 22
BI 23
BV 4

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení venkovské

ZPF (p.p.č.)

x

orná
uvnitř
ZÚ
x

TTP
uvnitř
ZÚ
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

803
786/1,
786/2
817,
816/1,
816/4,
816/5,
816/3
1196č
938

x

x

x

x

x

x

x

912

1198/6č

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1032/2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1049

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1109

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice
Kynšperk n. O.

41
x
82, 83

x
1398/2
12/1č

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

40
x
48/2

k.ú.

zastavěostatní plocha
ná plocha

(st.p.č.)

Chotíkov u K. n. O.

x
x
x
x
911/2 až 910č, 911/1č,
911/6
911/8č

les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

1198/1č,
1198/7,
1187/1č
1218/1
1208/1,
1208/2,
1208/3,
1209č

1513/3,
1513/4č
x
x
x

zahrada
v ZÚ

1043č,
1047č
x
1508,
1510/1,
1510/2,
1510/3

101

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)
x
x
x
x

číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

27
28

BV 5
BV 10

bydlení venkovské
bydlení venkovské

Dolní Pochlovice
Zlatá u K. n. O.

x
x

29

BV 9

bydlení venkovské

Zlatá u K. n. O.

x

x

30

BV 11

bydlení venkovské

Zlatá u K. n. O.

x

31

BV 12
bydlení venkovské

Kamenný Dvůr

bydlení venkovské
bydlení venkovské
bydlení venkovské

32/1 BV 13
32/2 BV 14
32/3 BV 15

ZPF (p.p.č.)
les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

x
x

111/6
x

x
299/1

x
x

orná
uvnitř
ZÚ
x
x

x

x

x

x

x

x

34č

x

x

x

218/1č,
218/2č

x

x

x

x

x

x

x

x

164/2

x

x

x

Štědrá u K. n. O.
Štědrá u K. n. O.

x
x

x
101č

x
x

x
x

x
98/7

x
x

x
x

x
x

Štědrá u K. n. O.

x

108/2

x

x

x

106č
x
108/5č,
108/6,

171/2,
171/3,
171/4
x
x

17/2, 17/3

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

k.ú.

zastavěostatní plocha
ná plocha

(st.p.č.)

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ
x
x
266,
269

zahrada
v ZÚ
x
x
x
x

17/1, 17/4

32/4 BV 16
33/1 BV 18

bydlení venkovské
bydlení venkovské

Štědrá u K. n. O.
Štědrá u K. n. O.

x
x

117/2
x

x
x

x
x

x
x

x
30č
54/1 až
54/4,
58/1č,
61/1č

33/2 BV 19

bydlení venkovské

Štědrá u K. n. O.

x

53/1 až 53/4

x

x

x

33/3 BV 20

bydlení venkovské

Štědrá u K. n. O.

x

x

x

x

x

x

34/1 BV 21

bydlení venkovské

Zlatá u K. n. O.

x

148

x

x

x

34/2 BV 22

bydlení venkovské

Zlatá u K. n. O.

x

156

x

x

155

141č
159/1,
159/3,
160

144/7,
144/8
x

38

BV 24

bydlení venkovské

Kynšperk n. O.

1165/8

x

x

x

x

x

x

x

x

1165/1,
1165/5

39

BV 25

bydlení venkovské

Kynšperk n. O.

1164/4,
1167/2

x

x

x

x

x

x

1164/1,
1164/2

1167/1,
1166č

x

40

RZ 1

rekreace – zahrádkové
kolonie

Kynšperk n. O.

x

1198/6č

x

x

x

1198/1č

x

x

x

x
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číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

41

OV 1

občanské vybavení

42

OV 2

občanské vybavení

k.ú.

(st.p.č.)
Kynšperk n. O.
Kamenný Dvůr

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)
1276/1č
x

zastavěostatní plocha
ná plocha

x
x

x

x

ZPF (p.p.č.)
les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

x

x

x

x

60/1č

x

x

orná
uvnitř
ZÚ
x

TTP
uvnitř
ZÚ
x

x

x

x

x

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

zahrada
v ZÚ
x

43

OV 3

občanské vybavení

Kynšperk n. O.

605/1,
605/2,
606/2,
606/3,
606/4

44

OS 1

občanské vybavení –
sport

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

400/2č,
1299/1č,
1299/2č

x

1197č

x

x

x

x

x

1196č

607/2

x

x

x

x

x

x

x

606/1,
608,
610/2,
618č

x

x

x

x

x

x

x

725č

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46

VP 2

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

x

1236/2č,
1554/1,
1555/1č

48

VP 4

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

x

1265/3č
208/2č,
398/1č,
1298/1č,
208/1č
788/1č, 910č,

1236/9č,
1236/1č,
1236/11č,
1254/3č
1265/1č,
1265/9č

49

VP 5

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

x

51

VP 7

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

x

52

VP 8

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

x

1054

x

1066č

x

1209č

x

x

x

x

x

770/3, 1367/1č,
1392č, 620č,
1566č,
1363/1č,
492/1č, 525/1č,
1363/8, 1363/7

x

x

x

x

x

x

1365č

1366/1č

x

1552/3,
1552/1č,
1120/1č,
1541/1,
838/3č

x

x

1120/2č,
1119/2č

1112č

x

x

x

x

53

54

VP 9

VP 10

veřejná prostranství

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

Kynšperk n. O.

911/1č, 911/8č
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plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)

číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

55

VP 11

veřejná prostranství

Kynšperk n. O.

x

x

56
57
58

VP 12
VP 13
VP 14

veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství

Kynšperk n. O.
Zlatá u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.

x
x
x

59

VP 15

veřejná prostranství

Zlatá u K. n. O.

x

60

VZ 1

61

VZ 2

62

OV 6

65

SOm 2

66

SOm 3

67

SOm 4

68

SOm 5

69

SOm 6

71

SOv 1

k.ú.

zastavěostatní plocha
ná plocha

(st.p.č.)

veřejná prostranství –
zeleň

veřejná prostranství –
zeleň
občanské vybavení
smíšené obytné plochy
– městské
smíšené obytné plochy
– městské
smíšené obytné plochy
– městské
smíšené obytné plochy
– městské
smíšené obytné plochy
– městské

smíšené obytné plochy
– venkovské

ZPF (p.p.č.)

1574č

x
x
x

orná
uvnitř
ZÚ
1439/12,
1439/2č
x
x
x

x
x
x

1440/1č,
1434/2č
x
x
x

x

x

x

x

1253č

x

x

x

x

x

x

x

x

x

les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

x

x

x

x

x

1513/5č
224/5
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

1513/4č
x
227/2č
49/1č,
218/2č

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

61č
1256/2č,
1258/25
x

1236/7č,
1236/9č,
1236/1č,
1236/11č,
1254/3č,
1252/4č,
1252/1č
60/1č

x

x

x

x

x

x

1486/1č

1489

Kamenný Dvůr

x

x

x

x

60/1č

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

289č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

1096, 1083,
1089/1č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

1576/4

x

x

x

x

x

x

1462/1

1466/1

Kynšperk n. O.

1436

x

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

x

x

x

x

x

x

1439/2č,
1439/6
x

1438,
1574č
x

1434/2č,
1440/1č
37

x

1304/2, 1304/3,
1304/20,
1304/21,
1304/22

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

Kamenný Dvůr

x

Kynšperk n. O.

x

Kynšperk n. O.

Kynšperk n. O.

x

1236/2č,
1555/1č

x

x
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číslo
loka
lity

označení
lokality

72/1 SOv 2
72/2

BV 3

73

SOv 3

74

75

navržený způsob
využití

(st.p.č.)

DS 2

les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

orná
uvnitř
ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

1304/24

x

x

x

x

x

bydlení venkovské

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

1304/11,
1304/12

x

x

x

x

x

Kamenný Dvůr

x

68/2č

x

x

x

x

11/1, 11/2

x

x

x

Kamenný Dvůr

x

17/1

x

x

x

x

x

x

16

x

1279/4č,
1588/3č

1361/5č,
1361/7č,
1361/1č,
1314/5č,
1304/23,
1304/1č,
1286/3č,
1282/2č

1375/1č,
1319/1č,
1361/9č,
1361/8č,
1314/12č,
1314/5č,
1279/2č,
1622č

x

x

x

x

x

x

60/5č, 60/3č,
60/4č,
250/13č,
250/14č

54/2č,
55/1č,
54/1č,
55/3č

x

x

x

5/1č

x

116/2č

x

x

x

x

x

x

dopravní infrastruktura
– silnice

Kynšperk n. O.

Kamenný Dvůr

76

ZPF (p.p.č.)

smíšené obytné plochy
– venkovské

smíšené obytné plochy
– venkovské
smíšené obytné plochy
SOv 4
– venkovské

DS 1

k.ú.

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)

zastavěostatní plocha
ná plocha

dopravní infrastruktura
– silnice

Dolní Pochlovice

1322,
1321č

x

x

1106/1č,
1369č,
1567/1č,
1566č, 1320č,
1359č,
1529č,
1531/2č,
1364/1č,
1363/1č,
1526č,
1525č,
1360/1č,
1519/2č,
1519/1č,
1286/2č,
373/2č,
1308č,
1559č
1561/3č,
1561/6č,
1561/2č,
1561/5č
55/4č, 56č
116/3č, 6/2č,
156/6č,
156/7č, 78/3č,
69č, 9/1č, 10,
146/2č
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číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

77

DS 3

dopravní infrastruktura
– silnice

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

(st.p.č.)

DP 1

doprav. infrastruktura
– parkoviště

DP 2

dopravní infrastruktura
– parkoviště

dopravní infrastruktura
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 4
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 5
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 6
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 7
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 8
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 9
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 10
– parkoviště
dopravní infrastruktura
DP 11
– parkoviště
DP 3

k.ú.

Kynšperk n. O.

plochy mimo ZPF
vodní
plocha les (p.p.č.)
(p.p.č.)
(p.p.č.)
1394/6č,
x
x
1524č

zastavěostatní plocha
ná plocha

x

ZPF (p.p.č.)
orná mimo
ZÚ

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

orná
uvnitř
ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

1394/4č,
1394/3č

x

x

x

x

x

x

x

x

80/2č

Liboc u K. n. O.

x

90/2č

47/2č

x

x

87/3č,
88/4č,
88/1č,
80/1č,
89/1č,
92/8č,
92/7č,
92/2č

Kynšperk n. O.

x

1226/1č,
1225č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

1251/4č,
1251/2č,
1251/8č,
1220/1č

x

x

x

x

x

x

x

98č

Kynšperk n. O.

x

471/1č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

541/1č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

730/1č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

1566č,
1363/1č

x

x

x

x

x

x

1365č

1366/1č

Kynšperk n. O.

632č

x

x

x

x

x

x

x

x

633č

Kynšperk n. O.

x

794/2č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1196č

Kynšperk n. O.

x

1107/1č

x

x

x

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

x

x

x

94/4č

x

x

x

x

x
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číslo
loka
lity

označení
lokality

89

SOm 9

90

DV 1

91

DV 2

94

TI 2

95

TI 3

96

TI 4

97

TI 5

98

TI 6

99

PV 1

100

PV 2

101

PV 3

102

PV 4

103

TI 7

104

PV 6

105

SV 1

108

SV 4

navržený způsob
využití

k.ú.

(st.p.č.)
smíšené obytné plochy
– městské
dopravní infrastruktura
– vybavenost
dopravní infrastruktura
– vybavenost
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
výroba – průmyslová
výroba a skladování
výroba – průmyslová
výroba a skladování
výroba – průmyslová
výroba a skladování
výroba – průmyslová
výroba a skladování
technická
infrastruktura
výroba – průmyslová
výroba a skladování
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)

zastavěostatní plocha
ná plocha

ZPF (p.p.č.)
les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

orná
uvnitř
ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

Kynšperk n. O.

x

1236/2č

x

x

1236/8,
1236/1č

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

x

x

x

94/4č

x

x

x

x

x

Zlatá u K. n. O.

x

x

x

x

x

218/1č

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

x

x

145/1č

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

x

1494č

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

373/2č,
1561/1č,

1289/8č

x

x

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

x

x

x

x

x

x

111/1č

x

x

Zlatá u K. n. O.

x

x

x

x

x

218/1č

x

x

x

x

Kamenný Dvůr

x

x

x

x

60/1č

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

x

x

x

x

1368/1č,
1368/2

x

Kynšperk n. O.

x

1399

x

x

x

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

x

x

x

58/1, 58/3

x

x

x

x

x

Dolní Pochlovice

x

146/2č

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

1269

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1520/2,
1520/1, 1511
x

Kamenný Dvůr

x

x

x

x

58/1č

x

58/2 až
58/5

Kynšperk n. O.

x

x

x

x

1395/1,
1391/2

x

x
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číslo
loka
lity

označení
lokality

navržený způsob
využití

k.ú.

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)

zastavěostatní plocha
ná plocha

(st.p.č.)

ZPF (p.p.č.)
les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

orná
uvnitř
ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

109

SV 5

smíšené výrobní
plochy

Liboc u K. n. O.

146/2,
146/4,
146/5,
146/6,
146/7

110

SV 6

smíšené výrobní
plochy

Zlatá u K. n. O.

302

x

x

x

x

299/2č,
299/3

x

x

x

x

111

SV 7

smíšené výrobní
plochy

Zlatá u K. n. O.

279

278, 275/1č,
275/2č,
275/3, 275/4

277

x

x

273/1č,
273/10

x

x

x

x

112

SV 8

Zlatá u K. n. O.

83

x

x

x

x

84

x

x

x

82

113

SV 9

Zlatá u K. n. O.

1, 14/1 až
14/14, 15

16/1

x

x

x

x

x

x

x

x

Zlatá u K. n. O.

200/6

x

x

x

x

x

x

x

200/5

x

Kamenný Dvůr

x

x

233č

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
90/1

x
x
94/2

x
44/1
x
245/2,
248/1,
248/2,
250
x
x
x
x

146/1, 146/8,
138/1č

x

x

x

x

x

x

x

x

118

VH 4

119

VH 5

123
147
148

x
BI 24
BV 6

smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
vodní a vodohospodářské plochy
vodní a vodohospodářské plochy
chodník
bydlení individuální
bydlení venkovské

149

BV 7

bydlení venkovské

Zlatá u K. n. O.

x

249

x

x

x

x

x

x

x

150 BV 8
151 BV 17
152 RR 1
153 RR 2

bydlení venkovské
bydlení venkovské
rekreace rodinná
rekreace rodinná

Zlatá u K. n. O.
Štědrá u K. n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

x
x
x
x

x
5/2
1156/1č
x

x
x
x
x

x
x
1157/1č
1155/1č

x
x
x
x

253/1
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

154

občanské vybavení

Kynšperk n. O.

840, 841,

788/14, 843/2,
843/3, 843/5,
844č, 1195/24,

x

x

x

x

x

x

1191/2č,
1192č

114 SV 10

OV 4

Kamenný Dvůr

x

x

233č

x

x

Kynšperk n. O.
Dolní Pochlovice
Zlatá u K. n. O.

x
x
x

1539/1č
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

234/1č,
232č
234/1č,
232č
x
x
94/1

842,
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číslo
loka
lity

155

označení
lokality

navržený způsob
využití

k.ú.

(st.p.č.)

OV 5

občanské vybavení

smíšené obytné plochy
– městské
výroba – zemědělská
157 ZV 1
výroba
159 BV 23
bydlení venkovské
156 SOm 8

plochy mimo ZPF
vodní
plocha
(p.p.č.)
(p.p.č.)

zastavěostatní plocha
ná plocha

ZPF (p.p.č.)
les (p.p.č.)

orná mimo
ZÚ

TTP
zahrada
mimo ZÚ mimo ZÚ

orná
uvnitř
ZÚ

TTP
uvnitř
ZÚ

zahrada
v ZÚ

843/1,
843/6

1195/26

Kynšperk n. O.

x

844č

x

x

x

1191/1č,
1191/2č,
1192č

x

x

x

x

Kynšperk n. O.

1449/2

x

x

x

x

x

x

x

x

1449/1

Zlatá u K. n. O.

x

x

x

x

x

68/2č

x

x

x

x

Zlatá u K. n. O.

x

x

x

x

x

x

x

x

299/7

x

Tab. č. 4 – Vyhodnocení záborů ZPF dle rozdílného způsobu využití
Rozdílný způsob využití

Výměra navrhovaného odnětí (ha)

pro bydlení a smíšené obytné funkce
pro rekreaci
pro občanské vybavení
pro dopravní infrastrukturu
pro veřejná prostranství
pro technickou infrastrukturu
pro výrobu a smíšené výrobní funkce
pro vodní plochy
celkem

39,2180
0,7241
4,3976
5,4177
2,6245
0,1320
14,3918
0,2059
67,1116

I.
1,3356
0,0000
0,0000
1,9575
0,0863
0,0000
1,7004
0,0000
5,0798
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z toho třída ochrany podle BPEJ
II.
III.
IV.
0,4301
2,3388
9,0947
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3376
0,6550
1,0796
0,0313
0,0000
0,0044
0,3115
0,0320
0,0743
0,0257
0,3822
0,2436
8,4590
0,0000
0,0000
0,0000
1,4993
3,7407
18,2598

V.
26,0188
0,7241
4,0600
1,6943
2,2223
0,0000
3,6066
0,2059
38,5320
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1.2.2. Investice do půdy
Meliorace
Do řešeného území zasahují vodní toky, hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) otevřené a
zatrubněné ve správě Zemědělské vodohospodářské správy a odvodněné plochy.
Do meliorovaných ploch zasahují navržené plochy BV 11, BV 14, VP 15, DV 2 a TI 6.
Při zásahu do plochy a narušení funkčnosti musí být na náklady investora obnovena funkčnost
zbylé části.
Protierozní opatření
Správní území je z významné část tvořeno lesy a plochami zeleně, které chrání
zemědělský půdní fond přirozenou cestou před větrnou a vodní erozí. Výjimkou je pouze
území k.ú. Chotíkov, část k.ú. Liboc a část k.ú. Štědrá, charakteristické plošně rozsáhlými
zemědělskými pozemky (orná půda). V tomto území je nedostatek protierozních opatření
proti větrné i vodní erozi. Na nechráněných plochách v období nepříznivých klimatických
jevů může docházet ke zvýšené erozi.
Tyto plochy orné půdy byly doplněny:
• liniovými prvky pro ochranu půdy Ez 1 a liniovými prvky zeleně podél polních cest
s možností protierozní funkce Lz 1 až Lz 6, v souběhu se místě předpokládá vedení polních
cest, doporučená šíře 10 m;
• plochami ZT 3, ZT 5, ZT 6 až ZT 8, ZT 10 až ZT 12, ZT 14 – zatravnění, v rozsahu
ploch vymezených na orné půdě v rámci nivní osy NRBK K40 a v rámci ploch vymezených
k zatravnění v KPÚ;
Plošné a liniové prvky protierozní ochrany nebyly vyhodnoceny jako zábor ZPF, protože
budou sloužit k ochraně ZPF.

1.2.3. Areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby
Zemědělská výroba zahrnuje:
• SRM Euro Aqua s.r.o., Chotíkov – živočišná výroba
• Lubomír Pokorný, Liboc (nevyužito) – živočišná výroba
• Radek Makar, Zlatá – živočišná výroba
• Ifkovich, farma Kamenný Dvůr – živočišná výroba
Areály v Liboci a ve Zlaté jsou navrženy k přestavbě – zařazeny do funkcí smíšené
výrobní plochy. Jako zemědělská výroba nadále zůstává areál v Chotíkově. Farma
v Kamenném Dvoře je vzhledem k částečné obydlenosti zařazena do ploch smíšených
obytných venkovských.

1.2.4. Opatření k zajištění ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy
V řešeném území jsou vymezeny plochy pro ÚSES, významná část těchto ploch je
funkční, pouze malá část je nefunkční. V případě biocenter a biokoridorů na orné půdě
(včetně ploch sice zařazených dle KN do TTP, fakticky však rovněž na orné půdě) jsou
navrženy změny z orné půdy na TTP (SN 1 až SN 3, PP 1). Dále jsou změny z orné půdy na
TTP navrženy u interakčních prvků v k.ú. Chotíkov (SN 4 až SN 6) a v nivě toku Ohře
(ztotožněno s vymezením ploch pro NRBK K40) – plochy ZT 3, ZT 5, ZT 6 až ZT 8, ZT 10
až ZT 12, ZT 14. Z hlediska navržených opatření se jedná o zatravnění, ne vždy však o změnu
kultury, protože zatravnění v nivě Ohře byla přejata z KPÚ, jejichž výsledkem byla mimo jiné
i změna druhu pozemku v KN, fakticky však k zatravnění ještě nedošlo.
Řešené plochy jsou detailně vyhodnoceny v tabulce č. 4, která je uvedena z důvodu
šířkového formátu za tabulkou č. 1.
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Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) byly zpracovány v katastrálních územích
Chotíkov, Liboc, Dolní Pochlovice, Kynšperk nad Ohří, Kamenný Dvůr. Z dokumentací byly
převzaty protierozní opatření, vedení polních cest, ÚSES, zatravnění a zeleň v krajině.

1.2.5. Plochy na ZPF bez navrhovaného záboru ZPF – ostatní změny v krajině
Dále jsou v krajině vymezeny plochy nestavebního charakteru, které doplňují plochy
zastavitelné. U těchto ploch není vymezen zábor ZPF. Jedná se o:
Smíšené nezastavěné plochy – se specifickou funkcí zemědělskou (SN-z):
Určeno pro čistě zemědělské funkce agroturistického areálu (např. ohrazené výběhy,
pastviny, tréninkové travnaté loučky). Zahrnuje navrženou plochu 158 – SN-z 1.
Smíšené nezastavěné plochy – se specifickou funkcí rekreační (SN-r):
Určeno pro rekreační plochy v krajinné zeleni (areály zdraví, piknikové pobytové a
rekreační louky, travnatá nevybavená víceúčelová hřiště). Zahrnuje navržené plochy 35 – SNr 1, 36 – SN-r 2, 37 – SN-r 3.
V následující tabulce č. 5 je uveden přehled návrhových ploch bez záboru ZPF a
v tabulce č. 6 je uveden výčet jejich dotčených p.č.
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Tab. č. 5 – Plochy změn v krajině bez záborů ZPF

číslo označení
lokality lokality

35

SN-r 1

36

SN-r 2

37

SN-r 3

126

ZT 3

128

ZT 5

129

ZT 6

131/1

ZT 7

131/2

ZT 8

133

ZT 10

134

ZT 11

135

ZT 12

137

ZT 14

navržený způsob využití

z toho půda náležející do ZPF
výměra
(ha)
celkem
v
mimo
(ha)
zastavěném zastavěné celkem
území
území

smíšené nezastavěné plochy –
1,3365
s rekreační funkcí
smíšené nezastavěné plochy –
3,5444
s rekreační funkcí
smíšené nezastavěné plochy –
15,7709
s rekreační funkcí
1,9681
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
4,6114
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
2,0536
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty
zemědělské plochy – trvalé
travní porosty

druhy pozemků
ZPF dle KN
trvalé
orná
travní
půda
porosty

kód
BPEJ

výměra
výměra
třída
záboru
záboru
ochrany ZPF dle nezemědělské
BPEJ
půdy

k.ú.

0,0000

x

x

0,0000

1,3365

Kynšperk n. O.

0,0000

x

x

0,0000

3,5444

Dolní Pochlovice

0,0000

x

x

0,0000

15,7709

Dolní Pochlovice

1,9547
0,0134
4,2486
0,3628
0,0023
1,2076
0,8437

5.54.11
5.69.01
5.58.00
5.69.01
5.58.00
5.51.11
5.21.12

IV
V
I
V
II
IV
V

1,9547
0,0134
4,2486
0,3628
0,0023
1,2076
0,8437

Chotíkov u K. n. O.

1,9547
0,0134
4,2486
0,3628
0,0023
1,2076
0,8437

1,9681

0,3342

0,3342

0,3342

0,3342

5.58.00

II

0,3342

Chotíkov u K. n. O.

5,4856

3,7131
1,7725

5,4856

3,7131
1,7725

5.56.00
5.58.00

I
II

3,7131
1,7725

Chotíkov u K. n. O.

2,5245

2,5245

2,5245

2,5245

5.58.00

I

2,5245

Kynšperk n. O.

0,8994

0,8994

0,8994

0,8994

5.56.00

I

0,8994

Kynšperk n. O.

3,3712

3,3712

3,3712

3,3712

5.22.12

IV

3,3712

Dolní Pochlovice

2,5513

0,9227
0,0603
1,1499
0,4110

2,5439

0,9227
0,0603
1,1499

5.22.53
5.50.14
5.50.54

V
V
V

0,9227
0,0603
1,1499

0,4110

5.68.11

V

0,4110

4,6114
2,0536
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0,0074

Kynšperk n. O.
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z toho půda náležející do ZPF
druhy pozemků
výměra
(ha)
ZPF dle KN
číslo označení
navržený způsob využití
celkem
v
mimo
trvalé
lokality lokality
orná
(ha)
zastavěném zastavěné celkem
travní
půda
území
území
porosty
140
PP 1
přírodní plochy
1,9767
0,3863 1,9047
0,3863
1,5184
1,5184
141
SN 1
smíšené nezastavěné plochy
0,0657
0,0000
142
SN 2
smíšené nezastavěné plochy
0,7659
0,0029 0,7659
0,0029
0,1763
0,1763
0,5867
0,5867
143
SN 3
smíšené nezastavěné plochy
0,3850
0,3850 0,3850
0,3850
144
SN 4
smíšené nezastavěné plochy
0,1295
0,1295 0,1295 0,1295
145
SN 5
smíšené nezastavěné plochy
0,3401
0,3401 0,3401
0,3401
146
SN 6
smíšené nezastavěné plochy
0,2118
0,0000
158
SN-z 1 smíšené nezastavěné plochy – 3,4283
2,4473 3,4283
2,4473
se zemědělskou funkcí
0,0629
0,0629
0,9181
0,9181
0,0000
30,7454 30,7454 23,9214 6,8240
celkem
31,1023
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kód
BPEJ
5.22.12
5.22.53
x
5.53.01
5.53.11
5.68.11
5.50.54
5.53.01
5.64.01
x
8.34.41
8.37.16
8.72.01

výměra
výměra
třída
záboru
záboru
ochrany ZPF dle nezemědělské
BPEJ
půdy
IV
V
x
III
IV
V
V
III
II
x
IV
V
V

0,3863
1,5184
0,0000
0,0029
0,1763
0,5867
0,3850
0,1295
0,3401
0,0000
2,4473
0,0629
0,9181
30,7454

k.ú.

0,0720

Kynšperk n. O.

0,0657

Kynšperk n. O.
Štědrá u K. n. O.

0,2118

Kynšperk n. O.
Chotíkov u K. n. O.
Chotíkov u K. n. O.
Chotíkov u K. n. O.
Zlatá u K. n. O.

0,3569
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Tab. č. 6 – Dotčená čísla parcel
označení
lokality

navržený způsob využití

k.ú.

plochy mimo ZPF

ZPF (p.p.č.)

ostatní plocha (p.p.č.)

les (p.p.č.)

orná mimo ZÚ

TTP mimo ZÚ
x
x
x
x
x
x
x

SN-r 1
SN-r 2
SN-r 3
ZT 3
ZT 5
ZT 6
ZT 7

smíšené nezastavěné plochy - s rekreační funkcí
smíšené nezastavěné plochy - s rekreační funkcí
smíšené nezastavěné plochy - s rekreační funkcí
zemědělské plochy - trvalé travní porosty
zemědělské plochy - trvalé travní porosty
zemědělské plochy - trvalé travní porosty
zemědělské plochy - trvalé travní porosty

Kynšperk nad Ohří
Dolní Pochlovice
Dolní Pochlovice
Chotíkov u Kynšperka n. O.
Chotíkov u Kynšperka n. O.
Chotíkov u Kynšperka n. O.
Chotíkov u Kynšperka n. O.

x
146/1č, 146/2č
116/3č
x
x
x
x

1376
x
116/1č, 116/2č
x
x
x
x

ZT 8

zemědělské plochy - trvalé travní porosty

Chotíkov u Kynšperka n. O.

x

x

ZT 10
ZT 11
ZT 12
ZT 14
PP 1
SN 1

zemědělské plochy - trvalé travní porosty
zemědělské plochy - trvalé travní porosty
zemědělské plochy - trvalé travní porosty
zemědělské plochy - trvalé travní porosty
přírodní plochy
smíšené nezastavěné plochy

Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Dolní Pochlovice
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří

x
x
x
1124/3
1185/2
1226/1č, 1226/94

x
x
x
x
x
x

x
x
x
115
122/1, 122/2
99/6
91/3č
91/1, 91/3č,
91/4č, 91/7č,
91/10č, 91/11,
91/12č
1394/4č
1361/7č
141/3
1120/2č
x
x

SN 2

smíšené nezastavěné plochy

Štědrá u Kynšperka n. O.

x

x

x

SN 3
SN 4
SN 5
SN 6

smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy - se zemědělskou
funkcí

Kynšperk nad Ohří
Chotíkov u Kynšperka n. O.
Chotíkov u Kynšperka n. O.
Chotíkov u Kynšperka n. O.

x
x
x
151

x
x
x
x

x
144/3č
x
x

x
x
x
x
1185/1
x
74/1č, 74/3,
74/5č
1168/9
x
139/2
x

Zlatá u Kynšperka n.O.

x

x

x

68/2č

SN-z 1
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1.2.6. Odůvodnění, proč je zvolené řešení v porovnání s jiným výhodné
Úvod
Rozsah celkového záboru ZPF 67,1116 ha je na první pohled rozsáhlý, avšak
odůvodnitelný. Z tohoto množství se 13,7946 ha nachází v zastavěném území a 22,2086 ha
v území dříve odsouhlaseném pro rozvoj v dosud platné ÚPD; tyto plochy byly zařazovány
k zastavění přednostně z důvodu právní jistoty v území. Zbylý nový zábor 31,1084 ha pouze
z menší části doplňuje nové rozvojové plochy ve městě (Kynšperk nad Ohří a Dolní
Pochlovice), z větší části pak představuje rozvoj venkovských sídel nebo zábor pro jiné než
funkce než urbánní.
Z hlediska způsobu využití dochází k záborům pro bydlení a smíšené obytné plochy
39,2180 ha, pro rekreaci 0,7241 ha, pro občanské vybavení 4,3976 ha, pro dopravní
infrastrukturu 5,4177 ha, pro veřejná prostranství 2,6245 ha, pro technickou infrastrukturu
0,1320 ha pro výrobní a smíšené výrobní plochy 14,3918 ha, pro vodní plochy 0,2059 ha.
Zábory ZPF jsou situovány převážně do lokalit III. až V. třídy ochrany. Z celkového
úhrnu záboru I. třídy (5,0798 ha) je v zastavěném území 2,6863 ha, tj. zábor ZPF I. třídy
mimo zastavěné území tvoří 2,3935 ha. Z celkového úhrnu záboru II. třídy (1,4993 ha) je
v zastavěném území 0,0427 ha, tj. zábor ZPF II. třídy mimo zastavěné území tvoří 1,4566 ha.
Plochy bez trvalého záboru ZPF jsou navrhovány v rozsahu 31,1023 ha, z toho
30,7454 ha na ZPF.
Zastavitelné plochy Kynšperka nad Ohří a Dolních Pochlovic
Město Kynšperk nad Ohří má v současné době platný územní plán sídelního útvaru, který
zahrnuje území vlastních sídel Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice, ostatní sídla nejsou
řešena. Nový územní plán navázal na tuto územně plánovací dokumentaci v základním
rozdělení návrhových ploch v území z důvodů zachování právní kontinuity.
Rozvoj území je směřován v prvé řadě do zastavěného území sídel nebo mimo ZPF. Po
vyčerpání možností situování rozvojových ploch v zastavěném území a na plochách mimo
ZPF bylo v několika lokalitách třeba zasáhnout do ploch ZPF mimo ZÚ – viz následující
podrobnější text k jednotlivým sídlům.
Rozvojové plochy byly přednostně vymezeny formou ploch přestavby a zástavby proluk:
• bez záboru ZPF (plochy převážně zastavěné a ostatní plochy, případně PUPFL):
7/2 – OV 7, 23 – BI 23, 32/4 – BI 16, 41 – OV 1, 61 – VZ 2, 66 – SOm 3, 67 – SOm 4,
76 – DS 2, 78 – DP 1, 80 až 82 – DP 3 až DP 5, 85 – DP 8, 87 – DP 10, 94 – TI 2, 96
– TI 4, 101 – PV 3, 103 – TI 7, 104 – PV 6, 123 – chodník, 152 – RR 1, 153 – RR 2.
• v zastavěném území se záborem ZPF:
1 – BI 1 část; 5 – BI 5; 7/1 – BI 7, 8 až 14 – BI 8 až BI 14; 18 – BV 2, 20 – BI 20, 22 –
BI 22, 38 – BV 24, 39 – BV 25, 43 – OV 3, 44 – OS 1, 49 – VP 5 část; 51 – VP 7, 53
– VP 9, 55 – VP 11, 62 – OV 6, 68 – SOm 5, 69 – SOm 6, 75 – DS 1 část, 77 – DS 3
část, 79 – DP 2, 83 – DP 6, 84 – DP 7, 86 – DP 9, 97 – TI 5, 100 – PV 2, 147 – BI 24,
154 – OV 4, 156 – SOm 8, 159 – BV 23.
Zábory I. a II. třídy uvnitř ZÚ jsou reprezentovány plochami či jejich částmi: 10 – BI 10,
53 – VP 9, 77 – DS 3 část, 83 – DP 6, 84 – DP 7, 97 – TI 5, 100 – PV 2.
Neobsazená pořadová čísla: 24, 26, 45, 47, 50, 63, 64, 70, 92, 93, 106, 107, 115, 116,
117, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 130, 132, 136, 138, 139.
Po vyčerpání rezerv byly vymezeny další plochy pro rozvoj. Nad rámec zastavěného
území byly vymezeny plochy:
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• lokalita jih
Odůvodnění záboru: Hlavní rozvojová oblast města mimo zastavěné území, která byla
vybrána z důvodů převažující nižší kvality ZPF s převahou V. třídy ochrany, okrajově
zasahuje III. třída. Území je zařazeno v rozsahu omezeném na západě komunikací, na severu
navazuje na zastavěné území stávající, na východě na lesní plochy, vodní tok, na jihovýchodě
a jihu je pak vymezena bezpečnostním pásmem VTL (částečně prochází i vnitřní částí území
– plocha veřejné zeleně 60 – VZ 1). Rozvojové plochy v severovýchodní části území scelují
několik samostatných zastavěných území s hlavním zastavěným územím. ZPF je ponecháno
v spojitém celku v jižní části přiléhající k II/606. Zahrnuje plochy:
bydlení: 1 – BI 1 část, 2 – BI 2 část, 3 – BI 3
smíšené obytné plochy: 65 – SOm 2, 89 – SOm 9
občanské vybavení: 42 – OV 2
veřejná prostranství – místní komunikace: 46 – VP 2, 48 – VP 4 část
veřejná prostranství – zeleň: 60 – VZ 1
výroba: 99 – PV 1
smíšené výrobní plochy: 105 – SV 1
• lokalita východ
Odůvodnění záboru: Navrženo pro obytné a rekreační funkce, s návazností na zastavěné
území, s převahou V. třídy ochrany; území je svažité, využívání území pro zemědělské funkce
územně roztříštěné (střídání ploch ZPF s plochami PUPFL, zastavěnými a ostatními), plochy
zařazeny jako TTP nebo zahrady, jejich obhospodařování místy opuštěno, zarůstání ploch
TTP nálety. Zahrnuje plochy:
bydlení: 15 – BI 15, 16 – BI 16, 17 – BV 1
veřejná prostranství – místní komunikace: 52 – VP 8
rekreace: zahrádková kolonie 40 – RZ 1, jedná se o rozšíření stávající plochy mezi
PUPFL a další vzrostlou zelení
• lokalita Na Kukačce (severovýchod)
Odůvodnění záboru: Navrženo pro obytné funkce a přestavbu pivovaru, s návazností na
zastavěné území, zahrnuje ostatní plochy a ZPF V. třídy ochrany, ZPF obhospodařováno jen
z části jako TTP, zarůstající. Zahrnuje plochy:
bydlení: 19 – BI 19
občanské vybavení: 155 – OV 5
veřejná prostranství – místní komunikace: 54 – VP 10
• lokalita Dolní Pochlovice (severní břeh Ohře)
Odůvodnění záboru: Navrženy jednotlivé plochy v návaznosti na zastavěné území,
převažují proluky mezi ZÚ a ostatními plochami a PUPFL, zčásti neobhospodařované a
zarůstající, převažuje ZPF IV. třídy ochrany. Zahrnuje plochy:
bydlení: 21 – BI 21
veřejná prostranství – místní komunikace: 56 – VP 12
výroba: 102 – PV 4
technická infrastruktura: 95 – TI 3 (čerpací stanice kanalizace)
smíšené výrobní plochy: 108 – SV 4; tato plocha byla zařazena, třebaže se jedná o I. třídu
ochrany; jedná se totiž o proluku mezi hranicí stávající zástavby a protipovodňovým
opatřením (valem), pro zemědělské účely se nevyužívá (je zde náletová zeleň)
vzhledem k tvaru pozemku, který by se špatně obhospodařoval zemědělskou
technikou.
• lokalita Dům s pečovatelskou službou Liboc
Odůvodnění záboru: Navrženy plochy v návaznosti na zastavěné území této samostatné
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enklávy zástavby. Rozvoj území navržen jako zastavění druhé strany stávající komunikace,
umístěny především dopravní plochy pro funkci domova. ZPF III. třídy ochrany, zásah do
okrajové části sceleného lánu bez nebezpečí ztížení obhospodařování. Zahrnuje plochy:
dopravní infrastruktura: 88 – DP 11: parkoviště, 90 – DV 1: autobusová zastávka
• lokalita západ (Bezručova)
Odůvodnění záboru: Navrženy plochy v návaznosti na stávající ulici Bezručovu jako
zástavba proluk podél obou stran komunikace, scelení zástavby. Zahrnuje plochy:
bydlení: 4 – BI 4 část: V. třída ochrany, plocha navazuje na zastavěné území, vodní tok,
komunikaci a PUPFL, území využíváno jako TTP, částečně podmáčeno
6 – BI 6 část: ZPF je sice zařazeno jako půda I. třídy ochrany, avšak zemědělsky není
využívána, lokalita je zarostlá náletovou zelení, s návazností na zastavěné území.
72/2 – BV 3: proluka v kompaktní zástavbě
smíšené obytné plochy: 71 – SOv 1 a 72/1 – SOv 2: převažuje V. třída ochrany, území je
sice vedeno jako orná půda, ve skutečnosti je však zarostlé náletovou zelení; u plochy
SOv 2 je drobná část plochy v I. třídě, větší část v V. třídě ochrany, pozemek je
zařazen celý z důvodů ucelení (aby nezůstaly v zástavbě neobhospodařovatelné
zbytkové plochy).
veřejná prostranství – místní komunikace: 49 – VP 5 část: obsluha plochy pro bydlení
Zastavitelné plochy v sídlech Liboc, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Podlesí, Štědrá, Zlatá,
Dvorečky
Tato sídla mají částečně rezervy v zastavěném území, a proto byl maximální rozsah
nových ploch pro bydlení a pro smíšenou obytnou zástavbu situován do ploch bez záboru ZPF
a do zasavěného území:
• bez záboru ZPF (plochy převážně zastavěné a ostatní plochy, případně PUPFL):
57 – VP 13, 109 – SV 5, 113 – SV 9,151 – BV 17
• do zastavěného území:
25 – BV 4 část, 29 – BV 9, 31 – BV 12 část, 74 – SOv 4, 112 – SV 8 část, 114 – SV 10,
148 – BV 6 část, 149 – BV 7.
Zábory I. a II. třídy uvnitř ZÚ jsou reprezentovány plochou 25 – BV 4.
Po vyčerpání rezerv byly vymezeny další plochy pro rozvoj. Nad rámec zastavěného
území byly vymezeny plochy:
• lokalita Chotíkov
Odůvodnění záboru: Rozvoj sídla omezen z důvodů ochrany historických hodnot na
jednu lokalitu charakteru proluky. Mimo zastavěné území není navržen žádný zábor ZPF.
• lokalita Liboc
Odůvodnění záboru: Rozvoj sídla omezen z důvodů ochrany historických hodnot. Mimo
zastavěné území navržena pouze přeložka silnice – jižní obchvat Liboce (III/21216) – silnice
DS 3, která je navržena v I. třídě ochrany ZPF (převážně po TTP, podmáčené lokality);
přeložku mimo stávající zástavbu je vzhledem k terénní konfiguraci možno vést pouze v jižní
trase, kde se nacházejí pouze chráněné půdy. Zahrnuje plochy:
dopravní infrastruktura: 77 – DS 3 část
• lokalita Horní Pochlovice
Odůvodnění záboru: Rozvoj sídla Horní Pochlovice, které nejsou součástí správního
území Kynšperka, avšak zastavěné území Horních Pochlovic na katastrální hranici navazuje.
Zahrnuje plochy:
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bydlení: 27 – BV 5: navržena plocha pro 1 RD v návaznosti na zastavěné území Horní
Pochlovice z druhé strany jedna stávající parcela pro RD na území Dolních Pochlovic;
převažuje III. třída ochrany, nevýznamný zásah do II. třídy dán zařazením celého
pozemku z důvodu ucelení zásahu do ZPF. ZPF v území není obhospodařováno.
technická infrastruktura: 97 – TI 5: II. třída ochrany ZPF, čerpací stanice kanalizace pro
sídlo Horní Pochlovice (mimo řešené území), umístění dáno terénní konfigurací
(nejnižší místo pro gravitační kanalizaci), nelze umístit v jiné lokalitě.
• lokalita Kamenný Dvůr – u zámku
Odůvodnění záboru: Území nemá charakter sídla, jedná se o jednotlivé objekty.
Navržena dostavba proluk mezi stávajícími objekty podél stávající silniční komunikace. Po
odlehčené dopravní situace (převedení dopravy z I/6 na R6 a přeřazení komunikace do sítě II.
tříd) je území vhodné k regeneraci; je navržena obnova a dostavba ploch tak, aby došlo
k ucelení urbanistické struktury, ucelení zástavby, u ploch SOv jako obnova historického
rozsahu ploch. Zahrnuje plochy:
smíšené obytné plochy: 73 – SOv 3; v území se uplatňuje II. a V. třída ochrany, opuštěná
zahrada, zarůstá krajinnou zelení.
• lokalita Kamenný Dvůr – Podlesí
Odůvodnění záboru: Rozvoj stávajícího sídla v jediné obytné lokalitě. Zahrnuje plochy:
bydlení: 31 – BV 12 část – plocha částečně v zastavěném území, částečně v návaznosti
na ně; TTP, zarůstající náletovou zelení, vklíněna mezi nezemědělské funkce.
vodní plochy: 118 – VH 4 a 119 – VH 5; druh pozemku TTP V. třídy ochrany, zarůstající
náletovou zelení.
• lokalita Štědrá
Odůvodnění záboru: Rozvoj sídla Štědrá je navržen jako zástavba proluk mezi stávající
zástavbou a stávající páteřní komunikací sídla, navazuje mimo jednu lokalitu na zastavěné
území. Plochy navrženy k zástavbě pro bydlení s cílem sjednocení urbanistické struktury
(koordinace investic do dopravní a technické infrastruktury) – zástavba proluk podél
stávajících komunikací, převážně na zahradách a plochách náletové zeleně v místech zaniklé
historické zástavby (zanikla po 2. sv. válce); sídlo bylo vybráno k rozvoji pro bydlení proto,
že se jedná o lokalitu v příznivém obytném prostředí a vzdálenost sídla od nájezdu na R6 je
cca 1,5 km, tj. sídlo je perspektivní k dalšímu rozvoji z hlediska pozice v sídelní struktuře;
ZPF navazující na sídlo je v západní části méně kvalitní (III. a IV. třída ochrany), avšak ve
východní zasahuje enkláva ZPF I. a II. tř., do které jsou situovány plochy s předpokladem
celkového úhrnu výstavby 3 – 4 RD. Zahrnuje plochy:
bydlení: části lokalit 32/1 – BV 13, 32/2 – BV 14, 32/3 – BV 15, 33/1 – BV 18, 33/2 –
BV 19, 33/3 – BV 20.
• lokalita Zlatá – sever
Odůvodnění záboru: Rozvoj severní části sídla Zlatá pro bydlení je do značné míry
omezen probíhajícími limity využití území (dopravní a technická infrastruktura), plochy pro
rozvoj vymezeny jako výběr z nezasažených proluk v zastavěném území nebo v návaznosti na
zastavěné území. Zahrnuje plochy:
bydlení: 28 – BV 10; IV. třída ochrany ZPF, návaznost na ZÚ ze tří stran
150 – BV 8; IV. třída ochrany, zástavba proluky
veřejná prostranství – místní komunikace: 58 – VP 14; obsluha obytné plochy
smíšené výrobní plochy: 110 – SV 6, 111 – SV 7 část a 112 – SV 8 část – plochy při sil.
II/606, navrženy pro oživení lokality Zlatá (rozvoj zaměstnanosti v místě)
v souvislosti s vymístěním hlavní dopravní zátěže na R6; převažují ostatní plochy a
IV. třída ochrany ZPF, území představuje z části náletovou zeleň.
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• lokalita Zlatá – jih
Odůvodnění záboru: Rozvoj jižní části sídla Zlatá pro bydlení je situován v návaznosti na
stávající dílčí zastavěná území, zábor IV. a V. třídy ochrany ZPF. Zahrnuje plochy:
bydlení: 30 – BV 11: doplnění zástavby mezi koncem stávající ulice a plochou zeleně,
scelení nezemědělských funkcí
148 – BV 6; IV. a V. třída ochrany, zástavba proluky
zemědělská výroba: 157 – ZV 1 – farma, TTP, zábor IV. a V. třídy ochrany
veřejná prostranství – místní komunikace: 59 – VP 15; obsluha obytné plochy
dopravní infrastruktura: 91 – DV 2; točna autobusu; zásah do okrajové části lénu TTP
technická infrastruktura: 98 – TI 6; ČOV Zlatá; zásah do okrajové části lánu TTP
• lokalita Dvorečky
Odůvodnění záboru: Rozvoj sídla Dvorečky je navržen jako zástavba proluk mezi
stávající zástavbou a stávající páteřní komunikací sídla, navazuje na zastavěná území, která
sceluje. Plochy navrženy k zástavbě pro bydlení s cílem sjednocení urbanistické struktury
(koordinace investic do dopravní a technické infrastruktury) – zástavba proluk podél stávající
komunikace, převážně v plochách náletové zeleně a bolševníku, v místech zaniklé historické
zástavby. Zahrnuje plochy:
bydlení: 34/1 – BV 21, 34/2 – BV 22
Zásahy do volné krajiny – zábory ZPF
Zásahy do volné krajiny jsou minimální. Zahrnují tyto plochy nenavazující na žádné
zastavěné území:
Zahrnují jednak liniové nadřazené dopravní stavby a dále navržené změny využití
krajiny.
Přeložky silnice II/212: 75 – DS 1, 76 – DS 2: jsou trasovány s ohledem na terénní
konfiguraci a limity využití území; jejich trasy jsou proto do značné míry určeny
jinými veřejnými zájmy než je zájem ochrany ZPF; vzhledem k délce trasy silnice a
pestré skladbě ZPF v území není technicky možné vymezit trasu tak, aby nezasáhla
také do chráněných půd.
Vodní plochy: 118 – VH 4, 119 – VH 5. Jedná se o drobné plochy na TTP V. třídy
ochrany při toku.
Zásahy do volné krajiny – bez záborů ZPF
Smíšené nezastavěné plochy s rekreační funkcí: 35 – SN-r 1, 36 – SN-r 2, 37 – SN-r 3,
nejsou vymezeny na plochách ZPF.
Zatravnění: 126 – ZT 3, 128 – ZT 5, 129 – ZT 6, 131/1 – ZT 7, 131/2 – ZT 8, 133 –
ZT 10, 134 – ZT 11, 135 – ZT 12, 137 – ZT 14: rozsah ploch převodu orné půdy na
TTP (zůstává jako ZPF i nadále) vychází z vymezení ve schválených Komplexních
pozemkových úpravách jednotlivých katastrálních území. Rozsah ploch do značné
míry koresponduje s nivou toku Ohře, reprezentovanou záplavovým územím Ohře a
odpovídá vymezení ploch pro nadregionální biokoridor vedoucí po toku Ohře. Plocha
137 – ZT 14 se opírá pouze o KPÚ a má protierozní charakter.
Plochy pro ÚSES a zeleň v krajině: 140 – PP 1, 141 – SN 1 až 146 – SN 6: Plochy 140 –
PP 1, 142 – SN 2 a 143 – SN 3 jsou navrženy pro prvky ÚSES v místech průchodu
ornou půdou, s předpokladem převodu na TTP; orná půda nezajišťuje z hlediska
ekologické stability území funkčnost ploch pro ÚSES. Vždy se jedná pouze o návrh
fyzické změny, protože dle KN se jedná o TTP již nyní. Plocha 141 – SN 1 nezasahuje
do ZPF, jedná se o návrh vzrostlé zeleně na ostatní ploše. Plocha 144 – SN 4 je návrh
zatravnění a vzrostlé zeleně na orné půdě dle schválených KPÚ (navržené interakční
prvky); v případě plochy 145 – SN 5 se jedná pouze o návrh fyzické změny, protože
dle KN se jedná o TTP již nyní.
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1.2.7. Vyhodnocení ve vztahu k chráněnému ložiskovému území
V řešeném území se chráněná ložisková území nebo dobývací prostory neuplatňují.

2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
2.1. Charakteristika stávajících ploch PUPFL
Zájmové území spadá z hlediska lesnického začlenění do přírodních lesních oblastí:
• 2a Podkrušnohorské pánve, lesnatost 11,9 %,
• 3a Karlovarská vrchovina, lesnatost 48,9 %.
Lesní vegetační stupně:
• severozápadní část území – 3, dubobukový
• jihovýchodní část území – 4, bukový
Myslivost – v území se nachází:
• obora Studánka (k.ú. Zlatá), celková rozloha 403,2 ha
• bažantnice Kynšperk (k.ú. Kynšperk n. O. a k.ú. Štědrá), povoleno OkÚ Sokolov dne
27. 3. 1993 pod č.j. ŽP 382/93; rozloha 215 ha
Lesnatost a kategorie lesů
Lesy zabírají cca 728,88 ha správního území, tj. cca 31,27 %, není však ve všech částech
správního území stejná. V Chotíkově se žádné lesy nenacházejí, v Liboci tvoří pouze 7,4 %;
v ostatních katastrech se naopak pohybují kolem 30 – 40 %.
V území se nachází následující plochy lesa:
Tab. č. 7 – Plochy lesa
k.ú.
Chotíkov
Liboc
Dol. Pochlovice
Kynšperk n. O.
Štědrá
Kamenný Dvůr
Zlatá
celkem

lesy celkem hospodářské
ochranné (ha) zvláštního
výměra k.ú.
lesnatost
(ha)
(ha)
určení (ha)
(ha)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
264,3282
0,00%
11,1693
0,0000
0,0000
11,1693
150,8683
7,40%
82,5468
3,0295
0,6746
78,8427
215,9315
38,23%
272,4930
263,6576
0,0000
8,8354
686,6209
39,69%
85,4973
76,4019
0,0000
9,0954
305,0085
28,03%
108,6423
56,8950
0,0000
51,7473
275,6111
39,42%
168,5363
0,0000
0,6792
167,8571
432,8358
38,94%
728,8850
399,9840
1,3538
327,5472
2331,2043
31,27%

Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích
(sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly
a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené
lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech
hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních
léčivých a stolních minerálních vod nebo na území národních parků a národních přírodních
rezervací. Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem
na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.
Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení.
Ochranné pásmo:
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanoveno ochranné
pásmo 50 m od okraje.
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2.2. Vyhodnocení záboru PUPFL
Vyhodnocení vlivu Územního plánu Kynšperk nad Ohří na pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) vychází z Vyhlášky č. 77 Ministerstva zemědělství ze dne 18. 3. 1996 o
náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
V územním plánu Kynšperk nad Ohří dochází k dotčení pozemků určených k plnění
funkcí lesa, je navrhován zábor PUPFL v rozsahu cca 17,62 ha – viz následující tabulka č. 8.
V tabulce jsou uvedena p.č. a katastrální území záboru lesa, výměry jednotlivých záborů, druh
lesa a jeho vlastnictví.
Tab. č. 8 – Zábory PUPFL
Zábory PUPFL (m2)
lokali
ta
RR 1
RR 2
SNr1
SNr3
VP 7
VP 8
DS 1
DS 2
TI 2

navržené využití

druh lesa

p.č.

k.ú.

rekreace rodinná
rekreace rodinná
smíšené plochy
nezastavěné
s rekreační funkcí
smíšené plochy
nezastavěné
s rekreační funkcí
veřejné prostranství
veřejné prostranství
dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice
technická
infrastruktura
celkem

hospodářský
hospodářský

1157/1 Kynšperk n. O.
1155/1 Kynšperk n. O.

hospodářský

1376

Kynšperk n. O.

ČR – Lesy ČR
ČR – Lesy ČR

výměra
záboru
PUPFL
1509
548

Město Kynšperk n. O.

13365

vlastnictví

ne hospodářský 116/2

Dolní Pochlovice

ČR – Lesy ČR

155886

ne hospodářský 116/1

Dolní Pochlovice

ČR – Lesy ČR

1602

hospodářský
hospodářský
hospodářský
ne hospodářský

Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.
Kynšperk n. O.

ČR – Lesy ČR
Město Kynšperk n. O.
Město Kynšperk n. O.
Město Kynšperk n. O.

164
86
1651
285

1197
1066
1279/4
1588/3

ne hospodářský 116/2

Dolní Pochlovice

ČR – Lesy ČR

536

ne hospodářský 145/1

Dolní Pochlovice

ČR – Lesy ČR

607
176239

K záborům PUPFL dochází u následujících lokalit:
• RR 1 a RR 2 – jedná se o dvě lokality stávajících rekreačních objektů vnořených do
pozemku lesa (st.p.č. 1155/2, budovy na lesním pozemku p.č.1157/4, 1157/5, 1157/6);
cílem vymezení ploch zahrnujících blízké okolí těchto objektů není výstavba nových
rekreačních objektů, ale pouze umožnění přestaveb již existujících budov a
vybudování komunikací od objektů k blízké silnici. Na vymezených plochách není
souvisklý lesní porost. V rámci tohoto lesního masívu se nacházejí další dvě chaty na
lesních pozemcích p.č.1157/2 a 1157/3, jsou však již od silnice více vzdálené a proto
pro tyto chaty není navrženo podobné opatření jako u ploch RR 1 a RR 2.
• SN-r 1 – smíšené plochy nezastavěné s rekreační funkcí, jedná se o ostrov v toku Ohře,
kde je záměr zřídit plochy zeleně s rekreační funkcí, část ploch bude zřejmě třeba
převést z ploch PUPFL na ostatní plochy, příp. na les zvláštního určení. Případné
zázemí (budovy) budou umístěny na severním břehu Ohře mimo danou plochu.
• SN-r 3 – smíšené plochy nezastavěné s rekreační funkcí, jedná se lokalitu podél vodní
plochy Boží Požehnání (severní lom), která byla realizována ve vytěženém lomu;
v dlouhodobém záměru je zřízení ploch zeleně s rekreační funkcí.
• VP 7, VP 8 – rozšíření stávajících komunikací v zástavbě Kynšperka v místech, kde se
plánuje nová obytná výstavba a kde do zastavěného území zasahují enklávy lesa
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• DS 1 – západní obchvat města (sil. II/212), trasa místně prochází enklávou lesa jižně od
města, vzhledem k nezbytnosti zohlednění umístění v terénu nelze trasu vésti zcela
mimo lesní porosty.
• DS 2 – přemostění železniční tratě (přeložka sil. II/212), vzhledem k složité terénní
konfigurace není vyloučena při napojení na stávající trasu severně od tratě potřeba
nájezdů mimo stávající dopravní plochy, tj. se zásahem do sousedních ploch lesa.
• TI 2 – čerpací stanice kanalizace v Dolních Pochlovicích na okraji zástavby, lokalita
vyplývá z terénní konfigurace (nejnižší bod gravitační kanalizace), v dotčeném místě
se nachází pozemek PUPFL, avšak bez porostů.
Návrhové lokality zasahující do ochranného pásma lesa
funkce
bydlení a smíšené obytné plochy
rekreace
občanské vybavení (vč. sportu)
veřejná prostranství
výroba a smíšené výrobní plochy
dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
vodní plochy
krajinná zeleň

plocha
BI 2, BI 3, BI 12, BI 14, BI 15, BI 16, BV 1, BV 2, BI 20, BI 21, BV 21,
BV 22, SOm 5
RR 1, RR 2, RZ 1
OV 2, OV 5
VP 7, VP 8, VP 12, VP 13, VZ 1
PV 6, SV 1, SV 5, SV 10
DS 1, DS 2, DP 9, DV 1
TI 2, TI 3, TI 5
VH 4, VH 5
PP 1, SN 3, ZT 10, SN-r 1, SN-r 2, SN-r 3, SN-z 1

Na těchto plochách v o.p. lesa je možná výstavba pouze se souhlasem orgánu, hájícího
zájmy ochrany lesa.

K. NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY
1. ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY
1.1. Metodika
Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému, a jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ve vyhlášce v § 20 jsou uvedeny požadavky civilní
ochrany k územnímu plánu obce.
Řešení civilní ochrany zahrnuje následující tematické okruhy:
• ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
• zóny havarijního plánování
• ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
• evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
• skladování materiálu CO a humanitární pomoci
• vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné a zastavitelné území obce
• záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
• ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
• nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Tyto skutečnosti se do doložky CO zapracovávají v rozsahu podkladů, předaných
pořizovatelem.
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1.2. Návrh řešení
1.2.1. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zvláštní povodně
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje eviduje zóny zasažení Kynšperka nad Ohří
v případě vzniku mimořádných událostí. Řešené území je ohrožováno zvláštními povodněmi
při protržení hráze vodohospodářských děl Jesenice, Skalka a Horka. Hranice zátopy je
vyznačena ve výkrese č. B1a. Koordinační výkres – sever a B1b. Koordinační výkres – jih.
Do tohoto území spadá významná část stávající zástavby města. V zátopovém území jsou
navrženy následující plochy:
plochy
bydlení

Jesenice, Horka, Skalka
BI 6 část, BI 10, BI 20, BI 21, BI 22, BI 23,
BI 24, BV 3 část, BV 4
smíšené obytné plochy SOm 5, SOm 6, SOm 8, SOv 1 část, SOv 2 část
rekreace
RR 1, RR 2
veřejná prostranství
VP 9, VP 11, VP 12,
obč. vybavení
OV 3 část, OV 4, OV 6
výroba
PV 2, PV 3, PV 4, PV 6, SV 4
komunikace
DS 1 část, DS 2, DS 3
parkoviště
DP 6, DP 7, DP 10 část
technická infrastruktura TI 2, TI 3, TI 4, TI 7
krajinná zeleň
SN-r 1, SN-r 2, SN-r 3
zatravnění
ZT 3 část, ZT 5, ZT 6 až ZT 8, ZT 10 až ZT 12

pouze Jesenice (největší rozsah)
BI 4 část, BI 6, BI 8, BI 9, BI 11
SOv 2 celé

OS 1

DP 5 část, DP 8

Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že Kynšperk nad Ohří je situován na břehu řeky Ohře,
není možno zabránit jeho ohrožení při zvláštní povodni.
Záplavové území toků
Do řešeného území zasahuje záplavové území řeky Ohře a Libockého potoka. Město má
zpracovaný povodňový plán. Záplavové území je zaznamenáno v úrovních Q100 (včetně
aktivní zóny), Q20, Q5 pro Ohři a Libocký potok.
Do tohoto území spadá menší část stávající zástavby města. V záplavovém území jsou
navrženy následující plochy:
plochy
bydlení
smíšené obytné plochy
rekreace
občanské vybavení
veřejná prostranství
výroba
komunikace
parkoviště
technická infrastruktura
vodní nádrže
krajinná zeleň
zatravnění

Q100
BI 20 část, BI 21 část, BI 23, BV 4 část
SOm 5, SOm 6, SOm 8
RR 1, RR 2
OV 6
VP 9 část, VP 11, VP 12
PV 2 část, PV 3 část, PV 6, SV 4
DS 1 část, DS 3
DP 6, DP 7
TI 3
—
SN-r 1
ZT 5, ZT 6 až ZT 8, ZT 10 až ZT 12

aktivní zóna Q100
—
—
RR 1, RR 2
—
—
—
DS 1 část, DS 3
—
TI 3 okrajově
—
SN-r 1
ZT 5, ZT 6 část, ZT 7, ZT 8 část, ZT 10
část, ZT 11 část, ZT 12

Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že Kynšperk je situován na břehu řeky Ohře, není
možno zabránit jeho ohrožení při velké vodě.
Do záplavového území mimo aktivní zónu byly situovány plochy, které převážně nejsou
obytné, převážná část zástavby v záplavovém území představuje plochy uvnitř zástavby
Dolních Pochlovic a Kynšperka na severním břehu Ohře – proluky.
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Budovy v rámci ploch budou situovány buď mimo záplavové území nebo bude při jejich
stavebním řešení počítáno s možností záplav. Budovy nebudou situovány do ploch aktivní
záplavy.
Do záplavového území do aktivní zóny byly situovány plochy, které v případě záplav
nebudou bránit odtoku:
• RR 1, RR 2 – plochy neslouží k umísťování nových staveb, ale k zajištění přístupu ke
stávajícím sravbám rodinné rekreace a k umožnění zřízení pozemků kolem staveb,
• DS 1 – silniční obchvat města, část trasy prochází aktivní zónou záplavového území,
komunikace bude při projektování tuto skutečnost respektovat (např. provedením na
mostním tělese).
• DS 3 – silniční obchvat Liboce – podobný případ jako u DS 1, nelze řešit jinak
vzhledem k tomu, že v Liboci vtéká do Ohře Libocký potok, záplavy se uplatňují ze
dvou stran.
• TI 3 – plocha pro čerpací stanici kanalizace, provedení podzemní.
• SN-r 1 – plochy krajinné zeleně s rekreační funkcí na ostrově uprostřed toku, bez
budov, zázemí bude na severním břehu Ohře ve stávajících plochách.
• Plochy typu ZT představují zatravnění orné půdy v nivě toku Ohře.
V řešeném území jsou realizovány protipovodňové valy, a to podél ul. Pobřežní na
severním břehu a podél ul. Okružní na jižním břehu. Tyto valy jsou dostatečné pouze na nižší
záplavy, na stoletou záplavu Q100 nejsou dostatečně vysoké, proto by bylo třeba tuto
protipovodňovou ochranu zvýšit – min. 30 cm nad hladinu Q100. (Za posledních cca 13 let
byly zaznamenány záplavy v úrovni Q100 na všech významnějších tocích v našem státě
s výjimkou Ohře; z hlediska pravděpodobnosti by se proto toto nebezpečí nemělo
podceňovat.)

1.2.2. Zóny havarijního plánování
V řešeném území se nenacházejí

1.2.3. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Ve správním území města se nenachází žádný stálý tlakově odolný ani tlakově neodolný
kryt. Při ukrytí obyvatelstva se budou úkryty budovat improvizovaným způsobem ve
sklepích.
Oblast ukrytí obyvatelstva v stávající zástavbě řeší plán ukrytí obyvatelstva, uložený na
Městském úřadě Kynšperk nad Ohří, je však již staršího data (1980).
V nové obytné výstavbě je třeba požadovat, aby měly objekty sklepní prostory zapuštěny
min. 1,7 m pod úroveň terénu, aby se s minimálními úpravami daly použít k bezpečnému
ukrytí osob. Ukrytí zaměstnanců nových výrobních podniků je třeba řešit v rámci vlastního
areálu.
Varování: Město má 2 sirény, na budově městského úřadu a na hasičské zbrojnici
dobrovolných hasičů; v plánu je budování sirény ve Zlaté a ve Štědré.
Hasičský záchranný sbor má sirénu umístěnou na věžovém domě na nám. SNP č.p.
381/25 a na býv. budově školy v ul. Pionýrů (severní břeh), č.p. 74/5; které pokryjí území
včetně sídel Kamenný Dvůr a Liboc. V plánu je budování sirény v Liboci nebo v Chotíkově
(do r. 2012).

1.2.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro příjem evakuovaných osob a jejich ubytování lze využít:
• objekty tří mateřských škol;
• objekty základní školy, střední odborné školy, středního odborného učiliště a učiliště,
základní umělecké školy;
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• knihovna, městské kulturní středisko;
• ubytovna Slavoj TJ Kynšperk n. O.;
• domov mládeže.
Celkový odhad 2600 nouzových lůžek.

1.2.5. Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci je plánováno v areálu technických
služeb. Případná výdejní místa je možno zřídit jako mobilní v jednotlivých oddělených
sídlech.
Samostatné plochy pro skladování materiálu územní plán nevymezuje.

1.2.6. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo území obce řeší havarijní plány lokalit
skladujících nebezpečné látky.

1.2.7. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí orgány Integrovaného záchranného
systému. Plochy využitelné k záchranným a likvidačním pracím a dekontaminaci osob, zvířat
a kolových vozidel – pro tuto činnost se doporučují zpevněné plochy jako rozsáhlejší
parkoviště, manipulační plochy, příp. sportoviště.

1.2.8. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Zásobování obyvatelstva vodou je v současné době řešeno ze skupinového vodovodu,
který je napojen na několik vodních zdrojů, proto při výpadku jednoho zdroje nebude
zásobování narušeno.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.
K krajním případě bude nouzové zásobování pitnou vodou zajišťováno dopravou pitné
vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami. Zásobení pitnou vodou bude
doplňováno balenou vodou.
Zásobování obyvatel elektrickou energií je řešeno vzdušnými vedeními. V případě
poškození přívodního vedení VN je třeba výpadek kompenzovat generátory.
Závěr: Řešení požadavků civilní ochrany nevyžaduje vymezení nových funkčních
ploch v územním plánu

2. POŽÁRNÍ OCHRANA
Při návrhu jednotlivých staveb je třeba respektovat předpisy uvedené ve vyhlášce
č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby, § 17 – 21.
Hydranty: Pro odběr požární vody uvnitř zástavby bude v prvé řadě využit vodovodní
systém. Při výstavbě a dostavbě vodovodu budou na nová vedení umístěny hydranty pro
odběr požární vody v místech, kde to dovolí technický stav vedení a kde je možnost přístupu
požární techniky.
Odběr z vodotečí: Pro odběr požární vody mimo vlastní zástavbu je v řešeném území
dostatek možností – řeka Ohře (odběr v Pobřežní ul.). Ke zdroji požární vody je třeba zajistit
přístup – komunikace o šířce min. 3 m a průjezdní výšce 4 m se zpevněným podložím.
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L. NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZKRATKY
Obecné
RD – rodinné domy
PZ – průmyslová zóna
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště

RS – plynová regulační stanice
VTL – vysokotlaký plynovod
STL – středotlaký plynovod
NTL – nízkotlaký plynovod
TUV – teplá užitková voda
CZT – centrální zásobování teplem
ČRa – České radiokomunikace

Státní správa
KÚ – krajský úřad
MěÚ – městský úřad
OkÚ – (býv.) okresní úřad
ONV – (býv.) okresní národní výbor
SMO – státní mapa odvozená
KN – katastr nemovitostí
PK – pozemkový katastr
SPI – soubor popisných informací
GIS – geografický informační systém
ZABAGED – základní báze geografických dat
k.ú. – katastrální území
m.č. – místní část
č.p. – číslo popisné
p.č. – parcelní číslo
DO – dotčené orgány

Nerostné suroviny
DP – dobývací prostor
CHLÚ – chráněné ložiskové území
OBÚ – obvodní báňský úřad
PÚ – poddolované území

Urbanismus
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ZÚR – zásady územního rozvoje (od r. 2007)
ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru (do r. 1998)
ÚPO – územní plán obce (od r. 1998 do r. 2006)
ÚP – územní plán (od r. 2007)
ÚPnZ – územní plán zóny (do r. 1998)
RP – regulační plán (od r. 1998)
ÚPg – územní prognóza
ÚTP – územně technický podklad
ÚPP – územně plánovací podklad
US – urbanistická studie (do r. 2006)
ÚS – územní studie (od r. 2007)
ZÚ – zastavěné území (od r. 2007)
Doprava
ŘSD – ředitelství silnic a dálnic
KSÚS – krajská správa a údržba silnic
MÚK – mimoúrovňová křižovatka
ČSPHm – čerpací stanice pohonných hmot
ČD – České dráhy
žst. – železniční stanice
Technická infrastruktura
TI – technická infrastruktura
ČOV – čistírna odpadních vod
PHO – pásmo hygienické ochrany
EO – ekvivalent obyvatel
TR – transformovna
TS – trafostanice
VVN – velmi vysoké napětí
VN – vysoké napětí
NN – nízké napětí
ČEPS – Česká energetická přenosová soustava
ČEZ – České energetické závody

ÚSES, ochrana přírody a krajiny
MŽP – ministerstvo životního prostředí
CHKO – chráněná krajinná oblast
ÚSES – územní systém ekologické stability
LÚSES – lokální územní systém ekologické
stability
LBC – lokální biocentrum
RBC – regionální biocentrum
NRBC – nadregionální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
RBK – regionální biokoridor
NRBK – nadregionální biokoridor
IP – interakční prvek
VKP – významný krajinný prvek
MCHÚ – maloplošné chráněné území
PS – památný strom
ZPF – zemědělský půdní fond
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa
BPEJ – bonitační půdně ekologické jednotky
KPÚ – komplexní pozemková úprava (-y)
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
LČR – Lesy České republiky
LS – Lesní správa
LHC – lesní hospodářský celek
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace
vod
Životní prostředí
REZZO – registr emisí zdrojů znečišťujících
ovzduší
TKO – tuhý komunální odpad
Zvláštní zájmy
VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa
CO – civilní ochrana
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IV. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Grafická část odůvodnění Územního plánu Kynšperk nad Ohří obsahuje následující výkresy:
B1a. Koordinační výkres – sever
B1b. Koordinační výkres – jih
B2. Výkres širších vztahů
B3a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – sever
B3b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – jih

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Výkresy v měřítku 1 : 5000 jsou děleny vždy na dva díly.
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V. POUČENÍ
Poučení:
Proti Územnímu plánu Kynšperk nad Ohří vydaném formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění).

Místostarostka:………….....…………………
Mgr. Štěpánka Neubergová

Územní plán Kynšperk nad Ohří – Druhý svazek – V. Poučení

Starosta:……………………………….
Ing. Tomáš Svoboda
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