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Název:    Územní plán Svatava 
 
Městys:   Svatava         

    IČ: 00573141 
 
Určený zastupitel:  Václav Kasl, starosta městyse 
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Zastupitelstvo městyse Svatava
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Městys Svatava 
____________________________________________________________ 

 
 

Územní plán  
 

  Zastupitelstvo městyse Svatava, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění,         

§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

 

 

vydává  
 

Územní plán Svatava. 
 

A. Textová část návrhu Územního plánu:  

 

1  Vymezení zastavěného území ................................................................................................. str. č. 5 

2  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................ str. č. 5 

3  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně .......................................................................................................................................... str. č. 5 

4  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování ..........................…... str. č. 13 

5  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost  krajiny, protierozní opatření, ochrana před 

povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod. ............................................ str. č. 16 

6  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 

stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 

těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ..……….……. str. č. 21 

7  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................... str. č. 58 

8  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství , pro které lze uplatnit předkupní 

právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 

katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona  

.................................................................................................................................................... str. č. 60 

9  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona............................ str. č.66 

10  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření.......................................................................................................str. č. 66 
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11  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

………………………………...............……………………………………………………………........str. č. 66 

12  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o 

této studii do evidence územně plánovací činnosti .....................................................................str. č. 66 

13  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 stanovení, zda se bude jednat 

o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené 

lhůty pro jeho vydání……………………………………………………….……………………...……str. č. 67 

14  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)...…………………………………….……….……str. č. 67 

15  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt……………….……....str. č. 67 

16  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části……...str. č. 67 
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 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
 
  Hranice zastavěného území Svatavy (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.4.2014. Tato hranice ZÚ je 

zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Svatava (dále jen ÚP) kromě 

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech výkresech 

grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.  
 
 
2 ZÁKLADNÍ OKNCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A R OZVOJE JEHO HODNOT  

   

  Rozvoj území městyse Svatava je řešen ve 2 etapách při podstatné změně stávající urbanistické 

struktury území:  

∗ Urbanistická struktura správního území městyse Svatava bude i nadále determinována důsledky 

dlouhodobé povrchové těžby hnědého uhlí. Urbánní prostor je výrazně koncentrován do lineárního 

pásu š. 650 m vymezeného dvěma závaznými liniemi těžby stanovenými pro lom Medard - Libík a lom 

Jiří 

∗ Vlastní městys Svatava a místní části Davidov a Podlesí vytvoří jedno centrální kompaktní urbánní 

území mezi silnicí II/210 na severu, závaznou linií těžby na jihu, Svatavským vrchem na západě a 

lesem na východě za podmínky respektování stanovené záplavy řeky Svatavy 

∗ Prostor lomu Medard - Libík je určen k sanaci a rekultivaci. Nová kulturní krajina kolem jezera 

Medard vzniklého zatopením zbytkové jámy lomu Medard – Libík, bude využívána jako rekreační 

oblast s několika středisky sportu a turistického ruchu. Na území Svatavy jsou řešena střediska Pod 

Jelením vrchem a Sluneční pobřeží 

∗ Severovýchodní cíp území Svatavy vymezený silnicemi II/210, II/181  a III/ 21030 je dlouhodobě 

stabilizován jako nezastavěné území těžby určené pro povrchovou těžbu hnědého uhlí v lomu Jiří. 

∗ Napříč územím bude vedena přeložka silnice II/181 s mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou 

silnice II/210. 
 
 

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě  

 

3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE  

   ÚP sleduje 2 zcela rozdílná území: 

∗ A) Prostor vlastního městyse včetně části Podlesí a Davidov:  

  Městys se bude rozvíjet jako polyfunkční obytně obslužné sídlo s důrazem na klidové plochy bydlení 

situované lineárně od Davidova přes Podlesí k centrální části Svatavy mezi silnicí II/210 a regionální 

železnicí č. 145.  Do této obytně obslužné zóny zůstává vklíněn areál výroby (dříve přádelna), který 

přes řeku Svatavu navazuje na stabilizovanou rozsáhlou výrobní zónu  mezi železnicí a silnicí na 

Krajkovou. 

* B) Prostor Medard – Libík, řešen ve dvou etapách: 

   V I. etapě rozvoje jsou na území bývalého lomu Medard - Libík řešeny jednotlivé etapy sanace a 

rekultivace lomu Medard a Libík včetně opevnění břehové čáry jezera Medard na kótě 400 m n.m., 

napouštěcího objektu vody z řeky Ohře do jezera Medard, I., IV., V. a VI. etapy zemědělské, lesnické 

a ostatní rekultivace lomu Medard a Libík. 

   Za závaznou linií těžby na rostlém terénu v místech bývalého technického a technologického zázemí 

lomu Medard - Libík jsou řešeny zastavitelné plochy a plochy přestavby. Břehy severního cípu jezera 
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Medard jsou vytvarovány úzkými šíjemi a vytvářejí tak chráněné vodní prostory malé a velké zátoky 

s koupališti a laguny s veřejným přístavištěm lodí. Dále jsou vymezeny zastavitelné plochy obslužného 

a rekreačního charakteru včetně dopravního zázemí ve střediscích Pod Jelením vrchem a Sluneční 

pobřeží na plochách ostatní rekultivace V. a VI. etapy rekultivačních prací. 

 Na severních svazích lomu Medard - Libík je v II. etapě navržena vzletová a přistávací dráha pro 

ultralehká letadla na místě zemědělské rekultivace v západním cípu území. 

 Jako  územní rezervy jsou navrženy další dopravní, sportovní a rekreační aktivity, a to na plochách 

lesnické rekultivace lomu Medard - Libík. 
    
 

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

∗ A) Prostor vlastního městyse včetně Podlesí a Davidova:  

   Svatava si zachovává charakter malého městyse s kompaktní zástavbou zejména dvoupatrových 

řadových domů v centrální historické části a s rozsáhlými plochami bydlení pro RD v zahradách. 

Bytové domy jsou soustředěny do lokalit u bývalé přádelny, v Podlesí v ulici K Rychtě. Nový bytový 

dům je řešen pouze na ploše B3-P. Veškeré navržené plochy bydlení v Podlesí, na Davidově i ve 

vlastní Svatavě jsou určeny pro rodinné domy městského a příměstského charakteru. Smíšené obytné 

plochy jsou stabilizovány v historické části Svatavy v ulicích Železniční, Lískové, ČSA a Pohraniční 

stráže. Navržené plochy smíšeného bydlení jsou vklíněny ve výrobní zóně jižně pod regionální 

železnicí. Občanské vybavení je po jednotlivých areálech  rozmístěno nerovnoměrně po celém sídle. 

Zahrádkářské kolonie jsou stabilizovány u bytových domů ve vazbě na areál přádelny. Na Podlesí je 

navržena nová zahrádkářská kolonie u železniční dráhy. Chatová oblast v Podlesí pod Svatavským 

vrchem je navržena k úplné přestavbě na plochu bydlení. Dvě izolované zahrádkářské kolonie se 

zahrádkářskými chatkami umístěné mimo zástavbu v kulturní nezastavěné krajině ve vazbě na řeku 

Svatavu jsou stabilizovány bez rozvoje. Areál přádelny je částečně přestavěn na drobnou výrobu a 

plochu smíšeného bydlení, většina areálu je stabilizovaná jako plocha smíšené výroby. Území mezi 

regionální železniční dráhou a silnicí na Krajkovou je stabilizováno jako komerční výrobní zóna určená 

pro lehký průmysl, drobnou výrobu, technickou infrastrukturu i plochy smíšeného bydlení městského 

charakteru. V Podlesí u železniční zastávky je v údolní nivě Svatavy navržen areál odchovu ryb. Na 

zastavitelné ploše V2-Z nebudou umisťovány žádné trvalé stavby kromě sádek pro chov ryb a to 

z důvodu stanovené zátopy Q100 řeky Svatavy. 

   Veškerá tato nová navržená zástavba nebude vytvářet výškové ani hmotové dominanty území. 

Zejména dostavba proluk v Podlesí a ve vlastní Svatavě bude vždy posuzována ve vztahu ke svému 

okolí. 

  Zástavba v lokalitě Kraslická severně u silnice II/210 na východním okraji Svatavy je stabilizována 

jako plocha smíšeného bydlení městského charakteru a drobné výroby. 

  Při povolování staveb na plochách B2-P a B2-Z bude prokázáno, že v chráněném venkovním 

prostoru nebudou překročeny hygienické limity hluku dle platných předpisů. 

  Stávající fara na p. p. č. 2 a 3 v k. ú. Svatava může být užívána jako bytový dům pouze ve stávajícím 

objemu. 

 

∗ B) Prostor Medard - Libík:  

   Zcela odlišný charakter zástavby bude v obslužné rekreační zóně kolem jezera Medard. Zastavitelné 

plochy specifického vybavení určené pro výstavbu jsou řídce roztroušeny podél cest mezi lesnickou 

rekultivací na březích nově vzniklého jezera Medard v lokalitách Pod Jelením vrchem a na Slunečním 

pobřeží. Objemové ani architektonické řešení staveb na těchto plochách není podmíněno vazbou na 

zástavbu Svatavy. Dominantou této oblasti se stane rozhledna na Jelením vrchu. Specifickým 
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obslužným, rekreačním a sportovním plochám na Jelením vrchu a na Slunečním pobřeží budou sloužit 

centrální parkoviště jako nástupní terminály se sociálním zázemím. Přírodní koupaliště bude 

provozováno v malé a velké zátoce na Slunečním pobřeží. V laguně pod Jelením vrchem bude 

provozováno veřejné přístaviště lodí s okružní plavbou okolo jezera. Jižně od napouštěcího objektu 

bude na břehu jezera vybudováno letní tábořiště vodáků. 

  Severně od napouštěcího objeku u malé vodní nádrže s koupalištěm vznikne regionální multifunkční 

centrum integrované záchranné služby „Záchranný kruh“ se sportovním a rekreačním zázemím. 

Součástí tohoto centra mohou být lokální výšková dominanta do max. v. 30 m (např. cvičná věž 

hasičů) i lokální hmotové dominanty do max. výšky 25 m (např. halové stavby). Západní část Jeleního 

vrchu bude užívána jako lesopark. 

 

 

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY  

 

  V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území, 

M 1:5 000, v.č. 2  Hlavní výkres, M 1:5 000. 

   Na území městyse jsou navrženy zastavitelné plochy ve Svatavě a v místních částech Davidov a 

Podlesí i v rekreačních střediscích okolo jezera Medard Pod Jelením vrchem a Sluneční pobřeží. 

  ÚP navrhuje na území městyse tyto zastavitelné plochy  ve dvou etapách a to jako dostavbu proluk a 

ostatních dosud nevyužitých ploch v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní dosud 

nezastavěné krajiny: 
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∗∗∗∗ Zastavitelné plochy  

 

MĚSTYS SVATAVA  

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo zp ůsob využití plochy – rozloha v ha 

I. ETAPA  

B1-Z dostavba ulice Nová Svatava Svatava Svatava Bydlení – BI – 1,44 ha 

B2-Z dostavba východní části ulice Pohraniční stráže 

u lesní školky 

Svatava Svatava Bydlení – BI – 1,93 ha 

B3-Z dostavba východní strany Sadové ulice Svatava Svatava Bydlení – BI – 1,60 ha 

B4-Z plochy mezi hřbitovem a Sadovou ulicí Svatava Svatava Bydlení – BI – 3,28 ha 

B5-Z dostavba ulice U Přádelny a Pod Školkou Svatava Svatava Bydlení – BI – 1,29 ha 

B6-Z dostavba ulice Podlesí pod zahrádkářskou 

kolonií 

Svatava Svatava Bydlení – BI – 1,17 ha 

B8-Z plocha v ulici Pohraniční stráže severně nad 

Špicí 

Čistá u Svatavy Čistá Bydlení – BI – 3,10 ha 

R1-Z rozšíření zahrádkářské kolonie v Podlesí Svatava Svatava Rekreace – RZ – 0,79 ha 

R2-Z letní tábořiště pro vodáky západně od 

napouštěcího objektu 

Čistá u Svatavy Čistá  Rekreace – RPS – 3,04 ha 

R3-Z plocha rekreace specifická v lokalitě Špic Čistá u Svatavy Čistá Rekreace – RIS – 4,14 ha 

O1-Z sportovní areál u hřbitova - školní atletické 

hřiště a dětské víceúčelové hřiště 

Svatava Svatava Občanské vybavení – OS – 1,81 ha 

O2-Z areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na 

ploše lesní školky  

Svatava Svatava Občanské vybavení – OI – 1,14 ha 

O3-Z obslužné a sociální zázemí nástupního 

terminálu Pod Jelením vrchem 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 1,25 ha 

O5-Z obslužné zázemí přístaviště v laguně Pod 

Jelením vrchem 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 0,42 ha 
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O6-Z rozšíření obslužného zázemí přístaviště v 

laguně Pod Jelením vrchem 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 0,56 ha 

O7-Z specifické plochy služeb na úpatí Jeleního vrchu Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 1,82 ha 

O8-Z specifické plochy sportu v lokalitě Pod Jelením 

vrchem 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OSS – 1,10 ha 

O9-Z rozhledna na Jelením vrchu včetně stanice 

lanové dráhy 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 0,23 ha 

O10-Z multifunkční centrum východně u napouštěcího 

objektu 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS1 – 5,77 ha 

O10a-Z rozšíření multifunkčního centra východně od 

východní plochy 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS1 – 0,13 ha 

O10b-Z rozšíření multifunkčního centra jihovýchodně od 

vodní plochy 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS1 – 0,19 ha 

O10c-Z rozšíření multifunkčního centra na břehu jezera 

Medard 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení - OVS1 – 0,34 ha 

O11-Z - obslužná plocha u bývalého skladového areálu 

dolu Čistá 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 1,01 ha 

P1-Z centrální park u hřbitova Svatava Svatava Veřejná prostranství – PVz1 – 0,76 ha 

P3-Z  veřejná zeleň v ulici Podlesí Svatava Svatava Veřejná prostranství – PVz – 0,42 ha 

P4-Z parčík v Podlesí s víceúčelovým dětským 

hřištěm 

Svatava Svatava Veřejná prostranství – PVz1 – 0,13 ha 

P5-Z prodloužení ulice Pod Školkou Svatava Svatava Veřejná prostranství – PVk – 0,04 ha 

P6-Z veřejná zeleň jako lesopark v lokalitě Pod 

Jelením vrchem 

Čistá u Svatavy Čistá Veřejná prostranství – PVz2 – 6,11 ha 

S1-Z plocha u hřbitova Svatava Svatava Smíšené obytné – SM – 0,11 ha 

S2-Z plocha podél silnice na Habartov Čistá u Svatavy Čistá Smíšené obytné – SM – 0,92 ha 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DX - 1,00 ha D1-Z obchvat Sokolova a Svatavy (komunikace 

II/181, II/210 a jejich MÚK) a napojení na MK 

dle ZÚR KK (VPS D.24 a D.25) 
Svatava Svatava Dopravní infrastruktura – DX – 2,56 ha 
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Svatava Svatava Dopravní infrastruktura – DSS – 0,28 ha D2-Z centrální nástupní parkoviště v lokalitě Sluneční 

pobřeží 
Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DSS – 0,49 ha 

D3-Z otočka autobusu v Podlesí Svatava Svatava Dopravní infrastruktura – DS – 0,04 ha 

D4-Z parkoviště před márnicí Svatava Svatava Dopravní infrastruktura – 0,08 ha 

D5-Z cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DS – 2,7 ha 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DS - 0,03 ha 
 

D6-Z cyklotrasa Svatava - Luh nad Svatavou 

Svatava Svatava Dopravní infrastruktura – DS – 0,06 ha 

D7-Z parkoviště na Slunečním pobřeží Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura –  DSS - 1,23 ha 

D8-Z parkoviště u přístaviště Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DSS - 0,95 ha 

D9-Z parkoviště u multifunkčního centra Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DSS - 2,26 ha 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DS – 1,09 ha D11-Z cyklotrasa Habartov - Svatava - Sokolov 

Svatava Svatava Dopravní infrastruktua – DS – 0,17 ha 

D12-Z přeložka silnice III/21021 napojující sídlo 

Radvanov na přeložku silnice II/181 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DX – 0,11 ha 

D13-Z přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku 

Svatava – Habartov dle ZÚR KK (VPS D.23) 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DX – 1,68 ha 

D14-Z přeložka navrhované trasy silnice II/181 na 

západním okraji Svatavy (úprava směrového 

oblouku) dle ZÚR KK (VPS D.79) 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DX – 0,61 ha 

T1-Z jímací objekt na řece Ohři pro napouštění jezera 

Medard 

Čistá u Svatavy Čistá Technická infrastruktura – TIS – 0,37 ha 

T2-Z malá vodní elektrárna v lokalitě Davidov Čistá u Svatavy Čistá Technická infrastruktura – TIS1 – 0,06 ha 

V1-Z areál odchovu ryb 

 

Svatava Svatava Výroba a skladování – VZ – 0,75 ha 

 

 

II. ETAPA 

D10-Z vzletová a přistávací dráha Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DLS – 3,45 ha 
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V2-Z rozšíření areálu odchovu ryb Svatava Svatava Výroba a skladování – VZ – 6,38 ha 

 

 

3.4 PLOCHY PŘESTAVBY 

 

  V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.  

  Na území městyse jsou navrženy plochy přestavby ve Svatavě a v místních částech Davidov a Podlesí. Plochy přestavby jsou navrženy i v rekreačních 

střediscích okolo jezera Medard a to jako přestavba bývalých technických a technologických areálů lomu Medard - Libík na rostlém terénu. 

  ÚP navrhuje na území městysu tyto plochy přestavby v jedné etapě a to jako přestavbu původních dnes nefunkčních areálů či jejich částí nebo jako asanaci 

nefunkčních areálů s následnou novou výstavbou: 
 
 

∗∗∗∗ Plochy p řestavby  

 

MĚSTYS SVATAVA  

 

označení 

plochy 
popis plochy 

katastrální 

území 
sídlo zp ůsob využití plochy – rozloha v ha 

I. ETAPA  

B1-P přestavba částí zahrádkářské kolonie v Podlesí 

na bydlení 

Svatava Svatava Bydlení – BI – 0,88 ha 

B2-P přestavba areálu navijárny v Podlesí na bydlení Svatava Svatava Bydlení – BI – 1,53 ha 

B3-P přestavba bývalé školky na polyfunkční bytový 

dům 

Svatava Svatava Bydlení – BH – 0,33 ha 

B4-P přestavba západní části zahrádkářské kolonie v 

Podlesí na bydlení 

Svatava Svatava Bydlení – BI – 0,50 ha 

O1-P přestavba bývalého skladového areálu dolu 

Čistá 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 1,2 ha 

O2-P přestavba areálů technického zabezpečení 

lomu Medard v prostoru vymezeném závaznou 

Čistá u Svatavy Čistá Občanské vybavení – OVS – 8,31 ha 
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linii těžby 

S1-P přestavba jižní části výrobní zóny v Davidově Svatava Svatava Smíšené obytné – SM – 1,07 ha 

S2-P přestavba areálu jeslí Svatava Svatava Smíšené obytné – SM – 0,39 ha 

S3-P přestavba západního cípu areálu přádelny Svatava Svatava Smíšené obytné – SM – 0,65 ha 

S4-P přestavba části východní části areálu přádelny Svatava Svatava Smíšené obytné – SM – 0,57 ha 
 

D1-P přestavba areálu technického zázemí lomu 

Medard na centrální nástupní parkoviště v 

lokalitě Pod Jelením vrchem 

Čistá u Svatavy Čistá Dopravní infrastruktura – DSS – 3,38 ha 

T1-P přestavba rozvodny Davidov na technické 

zázemí  rekreační oblasti Sluneční pobřeží 

Čistá u Svatavy Čistá Technická infrastruktura – TIS -  

V2-P přestavba části nádraží na výrobní areál Svatava Svatava Výroba a skladování – VD – 0,67 ha 

VS1-P přestavba části východní části areálu přádelny Svatava Svatava Smíšená výroba – VS – 0,013 ha 
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

  ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (veřejnou zeleň) v zastavěném území, na 

zastavitelných plochách a plochách přestavby vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných 

prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační (PVz3), 

veřejná prostranství - veřejná zeleň park (PVz1), veřejná prostranství - veřejná zeleň - lesopark 

(PVz2) a veřejná prostranství - veřejná zeleň (PVz). 

  V grafické části ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v. č. 2 

Hlavní výkres, M 1:5 000. Rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jsou zobrazeny 

rovněž na výkresech č. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000 a na v. č. 5 Výkres 

koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

∗   ÚP navrhuje veřejná prostranství PVz1 ve Svatavě jako centrální park mezi hřbitovem a bytovými 

domy, park v Podlesí s víceúčelovým dětským hřištěm. 

∗ ÚP navrhuje veřejné prostranství PVz v Podlesí. Veřejné prostranství PVz2 je navrženo na části 

Jeleního vrchu. 

   Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta jako součást vlastního areálu a ploch smíšeného 

bydlení, občanského vybavení, ploch výroby a skladování i ploch dopravní a technické infrastruktury. 

Stávající zeleň u bytových domů je součást ploch bydlení v bytových domech. Vyhrazená zeleň u RD 

nebo u staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace.  

   Vybrané vyhrazené zahrady v zástavbě, které nejsou dosud zastavěné, jsou stabilizovány a nejsou 

určeny k zastavění. 

 

 

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

 

   Na území městyse je řešena doprava drážní, silniční, letecká i říční. 

   V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 5 Výkres 

koncepce veřejné infrastruktury, M  1:5 000. 

 

4.1.1 Drážní doprava 

   Koncepce drážní dopravy na území Svatavy se nemění. 

   Na území městyse je stabilizována celostátní železniční trať č. 140 Cheb -  Karlovy Vary včetně 

části seřazovacího nádraží Citice a regionální železniční trať č. 145 Sokolov - Kraslice včetně nádraží 

Svatava a zastávky Podlesí.  

   Část areálu nádraží Svatava je přestavěno na areál drobné výroby. 

   V rekreační oblasti kolem jezera Medard navrhuje ÚP lanovou dráhu v trase Sokolov Jižní lom - 

Jelení vrch - Sluneční pobřeží. 

 

4.1.2 Silni ční doprava 

   Koncepce silniční dopravy na území Svatavy se zásadně mění. Napříč územím je řešen koridor pro 

pokračování silnice II/181 jako východního obchvatu Svatavy, který mimoúrovňově kříží navrhovanou 

přeložku silnice II/210 na Kraslice a dále je veden v trase silnic III/21033 a III/21233. V Davidově a na 

západním okraji území Svatavy jsou v trase silnice II/181 navrhovány úpravy směrových oblouků.  Na 
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západním okraji území je řešena styková křižovatka silnice II/181 s přeložkou silnice III/21021 do 

Radvanova.  

  Součástí tohoto dopravního řešení jsou místní komunikace k centrálnímu parkovišti rekreačního 

střediska Pod Jelením vrchem. Další parkovací a odstavné plochy jsou navrženy u střediska Sluneční 

pobřeží, u přístaviště lodí v laguně a u multifunkčního centra.  

  Kolem jezera Medard je navržena cyklotrasa jako součást opevnění břehové čáry jezera na kótě 400 

m n.m. a to s propojením na stávající cyklotrasu okolo řeky Ohře přes lávku z Jižního lomu na úpatí 

Jeleního vrchu. Vybraná síť hospodárnic na rekultivovaných plochách kolem jezera Medard bude 

užívána jako místní obslužné komunikace pro obsluhu řešených rozvojových ploch a jako cyklotrasy. 

 

4.1.3 Letecká doprava 

   Ve II. etapě rozvoje území po ukončení zemědělské rekultivace bude na severních svazích jezera 

Medard vybudována vzletová a přistávací dráha pro ultralehká letadla. 

 

4.1.4 Vodní doprava 

  Na jezeře Medard bude provozována vodní veřejná doprava s okružní výletní trasou po jezeře. V 

laguně ve středisku Pod Jelením vrchem je navrženo veřejné přístaviště lodí včetně dopravního a 

obslužného zázemí. 

 

 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

 

   V grafické části ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i 

plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 

 

4.2.1 Vodní hospodá řství 

   ÚP zachovává stávající koncepci zásobování území městyse pitnou vodou ze skupinového 

vodovodu Horka a dále jí rozvíjí. Na tento stávající vodovodní systém budou napojeny rozvojové 

plochy ve vlastní Svatavě a rovněž veškeré aktivity ve východní rekreační oblasti jezera Medard na 

území Svatavy. Pro požární účely na rozvojových plochách Svatavy včetně místních částí Podlesí a 

Davidov budou využity stávající zdroje požární vody a rozšířená síť hydrantů. Vodní nádrž Medard 

bude sloužit pro hašení požárů v obou střediscích rekreace a služeb Pod Jelením vrchem a Sluneční 

pobřeží.  

   Úpravna důlních vod na úpatí Jeleního vrchu zůstává zachována včetně přeložených tras účelového 

vodovodu důlních vod mezi lomem Jiří, zbytkovou jámou lomu Medard - Libík a úpravnou důlních vod. 

   Zbytková jáma lomu Medard - Libík bude zatopena na kótu 400 m n.m. a to gravitačním 

přepouštěním vody z řeky Ohře jímacím objektem s podílem důlních vod lomu Jiří. Vzniklé jezero 

Medard, jehož východní část je řešena v ÚP, bude sloužit ke sportovním a rekreačním účelům 

nadmístního charakteru.  

  ÚP zachovává stávající koncepci likvidace odpadních vod na území městyse v ČOV Svatava a dále 

jí rozvíjí. Na zkapacitněnou ČOV Svatava bude postupně napojena splašková kanalizace z 

rozvojových ploch na území městyse včetně východní rekreační oblasti jezera Medard. Pro 

zastavitelné plochy v Davidově podél silnice na Krajkovou bude vybudována samostatná bloková 

ČOV.  

  Pro účely hašení požárů na rozvojových plochách budou využity stávající zdroje požární vody. 
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4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

   ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území městyse elektrickou energií systémem 

trafostanic a venkovním vedením VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon.      

   Na území městyse jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy. 

   Rozvodna Davidov je navržena k přestavbě na areál technické infastruktury sloužící aktivitám celé 

východní části rekreační oblasti jezera Medard. 

   ÚP stabilizuje malou vodní elektrárnu v areálu přádelny a navrhuje další malou vodní elektrárnu na 

pravém břehu Svatavy v lokalitě Davidov. 

   ÚP nenavrhuje na území městyse žádnou specifickou plochu určenou výhradně pro fotovoltaické 

elektrárny. ÚP nenavrhuje na území městyse žádné větrné elektrárny. Stávající sluneční elektrárny na 

střechách domů jsou stabilizovány. Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na střechách nebo 

fasádách staveb. 

 

4.2.3 Zásobování plynem 

   ÚP navazuje na stávající systém zásobování území městyse plynem ze středotlakých plynovodů. 

Postupně budou na STL plynovody napojeny veškeré navržené aktivity včetně zástavby podél 

východní části jezera Medard. 

 

4.2.4 Zásobování tepelm  

   ÚP navrhuje rozšíření území, které bude zásobováno teplem z centrálního horkovodu, i do střediska 

Sluneční pobřeží podél východní části jezera Medard. 

 

4.2.5 Vnější sd ělovací prost ředky 

ÚP stabilizuje beze změny 2 stávající trasy dálkových optických kabelů na území městyse. 

 

4.2.6 Nakládání s odpadem 

   ÚP zachová stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu i nebezpečného a 

nadměrného odpadu z území městyse dle obecně závazné vyhlášky městyse Svatava o nakládání 

s odpadem. Zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení, občanskou vybavenost, pro smíšené 

obytné plochy, pro plochy výroby a skladování budou napojeny na stávající systém likvidace 

směsného komunálního odpadu ve městysu.  
 
 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

 

  Jako plochy veřejné infrastruktury jsou sledovány pouze plochy občanského vybavení charakteru 

veřejné infrastruktury = OI: stávající areály a nemovitosti OI jsou územně stabilizovány kromě areálu 

jeslí a mateřské školky, které jsou navrženy k přestavbě. ÚP navrhuje jako zastavitelnou plochu 

občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na 

západním okraji Svatavy. 
 
 

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

     

  ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, které jsou zobrazeny 

v grafické části ÚP na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000. 
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  ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území městyse: 

 

� VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKA ČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU 

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk  

  ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby na území 

městyse Svatava místní obslužné komunikace a pěší zóny jako součásti veřejných prostranství s 

komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství navážou na 

stávající systémy veřejných prostranství s místními komunikacemi.  

   Jako změny v systému místních obslužných komunikací ve Svatavě jsou řešeny: 

- prodloužení ulice Pod Školou 

   Další rozhodující změny v dopravní obslužnosti Svatavy řeší ÚP v systému krajských silnic - tzn. 

jako koridory silniční dopravy a v dalších plochách silniční dopravy (blíže viz kap. 4.1). 

 

� VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, PVz1, PVz2, PVz3:  

 

  ÚP navrhuje v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby na území 

městyse  Svatava plochy veřejné zeleně (veřejně přístupné sídelní zeleně)  jako veřejná prostranství -

 veřejná zeleň. Tato navržená veřejná prostranství budou sledovat a doplňovat stávající systém 

veřejných prostranství s veřejnou zelení. (blíže viz. kap.3.5.). 

   
 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABI LITY, PROSTUPNOST 

KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 

LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD.   

 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

 

  V grafické části  ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4. Výkres koncepce 

uspořádání krajiny, M 1:5 000. 

  ÚP zcela zásadně mění krajinný ráz na území městyse. Devastovované území  lomu Medard - Libík 

je pro ukončení těžby a po ukončení následné technické rekultivace navrženo k rekultivaci biologické: 

jezero Medard vzniklé zatopením zbytkové jámy lomu Medard - Libík obklopí převážně plochy 

lesnické rekultivace s minimem ploch zemědělské rekultivace. Tato nově vytvořená umělá krajina je 

v oblasti východního cípu jezera doplněna systémem zastavitelných obslužných ploch soustředěných 

do dvou středisek rekreace a turistického ruchu navěšených na dnešní hospodárnice a situovaných v 

místech ostatní rekultivace mimo režim ZPF a PUPFL. 

   Severovýchodní cíp území městyse je naproti tomu dlouhodobě určen pro aktivity postupujícího 

lomu Jiří v DP Alberov. 

   Lesní masiv Svatavského vrchu je stabilizován. Území pískovny Eriky nebude sanováno ani 

rekultivováno. Západní část Jeleního vrchu bude využívána jako lesopark. 

 

5.2.1 Návrh ÚSES 

  Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve  v. č. 2 Hlavní 

výkres, M 1:5 000. ÚSES je rovněž samostatně jako část koncepce krajiny zobrazen v grafické části 

odůvodnění ÚP ve schématu A.1. Krajina - ÚSES, M 1:5 000.  
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  ÚP přebírá stávající prvky regionálního systému ekologické stability včetně ochranného pásma 

nadregionálního biokoridoru vymezené v ZÚR KK  a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy.  

  ÚP navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability do podrobnosti katastrální mapy. Funkční 

využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území městyse Svatava musí být v souladu 

s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES: 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA FUNK ČNÍ 

 

 

číslo:     10109    

název:     Boučský vrch  

opat ření: snížit podíl smrku a omezit introdukované dřeviny (vejmutovka) ve 

prospěch borovice, dubu, buku a dalších listnáčů, podporovat 

přirozenou obnovu 

prvek, úrove ň:   REG BC FUN 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 15 

k.ú. Svatava, p.p.č.: 859, 657/5, 877/4, 657/2, 877/2, 660, 860/2, 716, 

860/3, 861, 877/6, 733, 877/3, 877/1, 860/1, 659 

 

 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA NAVRŽENÁ  

 

číslo:     1142   

název:     Svatava 

opat ření: vymezit plochy pro spontánní vývoj, doplnit ve skupinách původní 

dřeviny (jasan, střemcha, dub, habr, javor, lípa, vrba), v lese u 

Svatavského vrchu snížit podíl smrku a omezit introdukované dřeviny 

(vejmutovka) ve prospěch borovice, dubu, buku a dalších listnáčů, 

podporovat přirozenou obnovu. 

prvek, úrove ň:   REG BC NAVRŽENÁ 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Svatava, p.p.č.: 862/6, 862/1, 863/2, 863/4, 863/5, 863/3, 862/18, 

862/8, 657/1, 863/1, 862/9, 724/1, 862/2, 657/7, 718/2, 657/4, 657/6, 

729 

 

 

REGINÁLNÍ BIOKORIDORY FUNK ČNÍ 

 

číslo:     20112 

spojnice - název:   BC 10 109 – BK K40   

opat ření:   vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné obhospodařování,  

    zachovat porosty dřevin, neprovádět další úpravy na toku 

prvek, úrove ň:   REG BK FUN 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Svatava, p.p.č.: 624/1, 855/4, 726, 624/5, 725/1, 624/4, 627/1, 

684, 855/1, 856, 649, 854, 852, 678, 197/1, 469/18, 708, 725/6, 434, 

694, 199, 725/7, 624/30, 624/31, 725/1, 467/2 
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    k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 15, 14, 25/1, 58, 30, 5, 21, 16 

 

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NAVRŽENÝ  

číslo:     994 

spojnice:    BC 1142 - Antonín  

opat ření: běžná údržba toku a porostů, dosadit skupinky dřevin v chybějících 

místech, vymezit plochy pro spontánní vývoj 

prvek, úrove ň:   REG BK NAVRŽENÝ 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Svatava, p.p.č.: 666/1, 729, 56, 3, 38, 724/1, 729, 862/17, 863/6, 

862/10, 735/1, 627/1 

    k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 80/1, 106, 107/1, 80/53 

 

 

LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNK ČNÍ 

 

číslo:     1 

název:     Výsypka Čistá   

opat ření: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání postupně 

upravovat skladbu dřevin 

prvek, úrove ň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p. č.:  k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 80/2, 80/14, 80/96, 80/82, 54/1, 80/15, 

80/83 

 

číslo:     2 

název:     Davidov   

opat ření:   mokřiny vymezit pro spontánní vývoj, v umělých výsadbách postupně  

obměňovat dřevinnou skladbu ve prospěch původních druhů, posoudit   

možnost revitalizace přeložky Radvanovského potoka 

prvek, úrove ň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p. č.:  k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 80/1, 80/9, 80/3, 20, 80/10, 80/8 

 

číslo:     3 

název:     Za továrnou    

opat ření: vyčistit od odpadů, vymezit ploch pro spontánní vývoj a případné 

šetrné využívání, lokalita by se měla stát součástí rozsáhlejší plochy 

nelesní zeleně v nivě Svatavy (zvýšení retenční schopnosti území, 

ekologická funkce, ochrana VKP určené jako ochranná zóna 

biokoridoru Svatava, část funkčního lokálního biocentra 3 může být na 

ploše NP1 oplocena, ale pouze plotem umožňující průchod drobným 

živočichům, zejména obojživelníkům 

prvek, úrove ň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Svatava, p.p.č.: 477, 647/1, 645/2, 647/2, 645/1 

 

číslo:     4 

název:     Nad Medardem 
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opat ření: v založeném lese postupně obměňovat dřevinnou skladbu ve 

prospěch původních druhů, ostatní plochy ponechat spontánnímu 

vývoji 

prvek, úrove ň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 80/1, 80/12 

 

číslo:     5 

název:     K Sokolovu   

opat ření:   vymezit plochy pro spontánní vývoj, případné změny dřevinné skladby  

realizovat jen původními dřevinami 

prvek, úrove ň:   LOK BC FUN 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Svatava, p.p.č.: 624/1 

 

 
LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NAVRŽENÉ  

 

číslo:     1 

spojnice - název:   BC 10 109 – BC 3   

opat ření: zvýšit podíl listnáčů na úkor smrku, podporovat přirozenou obnovu 

prvek, úrove ň:   LOK BK NAVRŽENÝ 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Svatava, p.p.č.: 644/1, 566/1, 560, 566/9 

 

číslo:     2 

spojnice - název:   hranice obce – BK 20 112   

opat ření: vymezit plochy pro spontánní vývoj, a případně šetrné 

obhospodařování, zachovat porosty dřevin, dosadit skupinky dřevin v 

chybějících místech, posoudit možnost revitalizace toku 

prvek, úrove ň:   LOK BK NAVRŽENÝ 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 80/2, 80/14, 80/82, 80/15, 80/83, 79/5 

 

číslo:     3 

spojnice - název:   BC 1 - BC 2  

opat ření: vymezit plochy pro spontánní vývoj, a případně šetrné 

obhospodařování, zachovat porosty dřevin, dosadit skupinky dřevin v 

chybějících místech, posoudit možnost revitalizace toku 

prvek, úrove ň:   LOK BK NAVRŽENÝ 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 80/2, 45/1, 80/3, 45/2, 80/15 

 

číslo:     4 

spojnice - název:   BC 2 - R BK 20112 

opat ření: vymezit plošky pro spontání vývoj, zachovat a obnovovat porosty 

dřevin 

prvek, úrove ň:   LOK BK NAVRŽENÝ 

katastrální území, p.p. č.: k.ú. Čistá u Svatavy, p.p.č.: 18, 17/3, 19, 4/1, 5, 8/1, 4/3, 8/2, 6 
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5.3 PROSTUPNOST KRAJINY  

 

  ÚP významně mění prostupnost územím městyse, zejména ve vztahu k ukončení dlouhodobé 

povrchové těžbě hnědého uhlí. 

  Celá jižní část území městyse bude po ukončení sanace a rekultivace prostoru lomu Medard - Libík 

navrácena zpět do veřejně přístupné kulturní krajiny s jezerem Medard uprostřed. Součástí 

zemědělské a lesnické rekultivace jsou i hospodárnice, které představují základní komunikační kostru 

revitalizovaného prostoru. Vybraná síť hospodárnic bude užívána jako místní obslužné komunikace 

k obsluze navržené zástavby a jako cyklotrasy. 

   Další přístup do území kolem jezera Medard je řešen lanovkou ze Sokolova, automobilovou 

dopravou ze silnice II/210 a  II/181 na centrální parkoviště. V oblasti severních svahů jezera Medard je 

navržena vzletová a přistávací plocha pro ultralehká letadla. Po jezeře bude provozována veřejná 

lodní doprava. 

   ÚP stabilizuje stávající malý a velký okruh cyklotrasy ve Svatavě a v Podlesí. ÚP navrhuje 

cyklotrasu Habartov – Svatava – Sokolov, cyklotrasu po břehové linii jezera Medard a cyklotrasu 

Svatava – Luh nad Svatavou.    

   Do severovýchodního cípu území městyse postoupí postupně lom Jiří a prostupnost této části území 

bude i nadále dlouhodobě zablokována.  

   

 

5.4 OPATŘENÍ  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ 

 

  ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení: 

 

� X1.A. Snižování ohrožení v území zp ůsobené povodn ěmi a jinými p řírodními katastrofami  

∗ X1.A.1. - protierozní opatření - zpevnění břehu s prvky zatravnění 
 

   Součástí protierozního opatření opevnění břehové čáry jezera Medard na kótě 400 m n.m.  je 

hospodárnice, po které bude vedena cyklotrasa podél jezera, a zatravněné zbytkové plochy. 

   ÚP zapracovává I., IV., V.a VI. etapu sanace a rekultivace lomu Medard - Libík, rekultivace 

severních svahů lomu Medard - Libík, rekultivace Radvanovské výsypky. Součástí V. a VI. etapy 

rekultivací jsou i plochy ostatní rekultivace, které jsou určeny k zástavbě na obslužné sportovně 

rekreační zázemí jezera Medard soustředěných do dvou středisek Pod Jelením vrchem a Sluneční 

pobřeží. 

 

 

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

 

   ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádné jiné opatření proti povodním. 

 

 

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRA JINY  

 

   ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádné opatření pro zvýšení ani obnovu ekologické stability krajiny. 
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5.7 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY  

    

   ÚP výrazně mění koncepci rekreačního využívání krajiny na území městyse: 

A) Prostor vlastního městyse Svatava včetně Podlesí a Davidova: 

∗ vlastní Svatava: 

- navrženo významné rozšíření sportovních ploch o školní hřiště a 2 multifunkční dětská hřiště 

- navrženy centrální park u hřbitova, park u rybníka Svatavák, park s dětským hřištěm v Podlesí 

∗ kulturní krajina: 

- navrženy nové úseky cyklotras: 

- Svatava – Luh nad Svatavou 

- Habartov – Svatava - Sokolov 

- rozšíření zahrádkářské kolonie v Podlesí 

B) Prostor Medard - Libík 

   Na řešeném území se nachází východní polovina lomu Medard - Libík, který je postupně sanován a 

rekultivován:  

- vodní plocha jezera bude sloužit jako přírodní koupaliště ( malá a velká zátoka) i jako veřejný 

přístav lodí (laguna) s vyhlídkovou vodní trasou. 

- v rekreačních střediscích Pod Jelením vrchem a Sluneční pobřeží vzniknou 2 centra služeb 

turistického ruchu včetně kapacitních parkovišť. 

- kolem jezera vznikne nová kulturní krajina, která bude postupně ve 2 etapách užívána 

k nepobytovým aktivitám: cyklotrasy, letní tábořiště vodáků, pěší turistika, lanová dráha 

s rozhlednou, naučná stezka, sluneční pláže, vzletová a přistávací dráha ultralehkých letadel, 

- plochy pro sluneční pláže u přírodních koupališť v malé a velké zátoce jezera Medard řeší ÚP 

pouze jako územní rezervy R6 a R7. 

 

 

5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

   Do severovýchodního cípu území městyse sevřeného silnicemi II/210, III/21030 a II/181 zasahuje 

lom Jiří, který ÚP řeší jako plochu těžby území v rozsahu DP Alberov. 

 

 

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 

KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOU ČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 

PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POP ŘÍPADĚ STANOVENÍ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 

RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY), CHARAKTERU A STRU KTURY 

ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM ĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK Ů A 

INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)  

 

  Území Svatavy je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy 

s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území Svatavy.  
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  Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část ÚP na výkresu č. 2 Hlavní 

výkres, M 1:5 000. 

 

  ÚP Svatava vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:  

* Plochy bydlení  

- bydlení hromadné – BH,  

- bydlení individuální městského a příměstského typu – BI. 

* Plochy rekreace  

- rekreace individuální– RI,  

- rekreace individuální specifická – RIS, 

- rekreace - zahrádkářské osady – RZ, 

- rekreace – zahrádkářské osady s možností chatek – RZ1, 

- rekreace na plochách přírodního charakteru specifické – RPS. 

* Plochy ob čanského vybavení  

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

- občanské vybavení - ostatní služby – OV, 

- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM, 

- občanské vybavení - sport – OS, 

- občanské vybavení - hřbitov – OH, 

- občanské vybavení specifické - sport – OSS, 

- občanské vybavení - ostatní služby – OVS, 

- občanské vybavení – ostatní služby pro multifunkční centrum OVS1. 

* Plochy ve řejných prostranství  

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy – PVk, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň – PVz, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1, 

- veřejná prostranství – veřejná zeleň – lesopark – PVz2, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační - PVz3. 

* Zeleň vyhrazená  

- zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) – ZS. 

* Plochy smíšené obytné  

- smíšené obytné městského typu – SM, 

- smíšené obytné venkovského typu – SV. 

* Plochy dopravní infrastruktury  

- doprava silniční – DS, 

- doprava drážní – DD, 

- doprava silniční - specifická – DSS, 

- doprava silniční – specifická – komunikace – DX, 

- doprava letecká - specifická – DLS. 

* Plochy technické infrastruktury  

- technická infrastruktura – TI, 

- technická infrastruktura - specifická – TIS, 

- technická infrastruktura – specifická pro malé vodní elektrárny – TIS1. 

* Plochy výroby a skladování  

- výroba - lehký průmysl – VL, 

- výroba zemědělská – VZ, 



ÚP SVATAVA  
 

 23 

- plochy výroby drobné – VD. 

* Plochy smíšené výrobní  

- smíšené výrobní plochy  - VS. 

* Plochy vodní a vodohospodá řské 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zem ědělské  

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní  

- plochy lesní – NL. 

* Plochy p řírodní  

- plochy přírodní – NP, 

- plochy přírodní – specifické – NP1. 

* Plochy t ěžby nerost ů 

- plochy těžby nerostů – NT. 

* Plochy smíšené nezastav ěného území  

- plochy smíšené nezastavěného území sportovní – NSs, 

-plochy smíšené nezastavěného území sportovní specifické – NSss, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

Význam index ů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:  

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

v – vodohodpodářská, 

o – ochranná. 

 

* Specifické plochy kulturní krajiny jako sanace a rekultivace t ěžbou zasaženého území:  

* Plochy vodní a vodohospodá řské 

- plochy vodní a vodohospodářské specifické – WS. 

* Plochy p řírodní  

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy smíšené nezastav ěného území  

- plochy smíšené nezastavěného území sportovní – NSs, 

-plochy smíšené nezastavěného území sportovní specifické – NSss, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

Význam index ů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:  

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

o – ochranná. 

 

  Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a 

nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového 

uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž 

podmínečně přípustné využití.  
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  Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 ods.(5) stavebního zákona, v platném 

znění se stanovují tyto omezující podmínky: 
- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských, na plochách 

přírodních a na plochách smíšených nezastavěného území přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a 

jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu ,  pro ochranu přírody a krajiny, 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
- zemědělské stavby lze  umisťovat pouze na plochách zemědělských a na plochách smíšených 

nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m, 
- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo lesní a na plochy smíšené 

nezastavěného území zemědělské nebo lesnické a to bez podezdívky, do v. 2 m a pouze pokud 

neomezí prostupnost krajinou. 
 

 

6.1 PLOCHY BYDLENÍ  

* Bydlení hromadné - BH  

 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech. 

 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se 

zázemím obytné zeleně, 

2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně, 

3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2 zastavěné plochy, 

4. veřejné stravování do 50 míst, 

5. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská, 

6.  vestavěná sportovní zařízení , 

7. garáže sloužící pro obsluhu území, 

8. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném 

danou funkcí, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství, 

12. víceúčelová hřiště. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. ubytovací zařízení pouze do 50 lůžek,  

2. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů, 

3. samostatně stojící řadové garáže pouze v kapacitě pro potřebu dané lokality. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí, 

2. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 
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2. maximální podlažnost: 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 35. 

 

 

* Bydlení individuální m ěstského a p říměstského typu- BI  

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech. 

 

B. Přípustné využití 

1. rodinné domy městského a příměstského charakteru, 

2. nízkopodlažní bytové domy do 2 NP se zázemím obytné zeleně, 

3. řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím, 

4. izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím v zahradách, 

5. veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území, 

6. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2 zastavěné plochy, 

7. samostatné oplocené nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. veřejná prostranství , 

11. víceúčelová hřiště. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití  

1. při povolování staveb pouze na plochách B2-P a B2-Z bude prokázáno, že v chráněném venkovním 

prostoru nebudou překročeny hygienické limity hluku dle platných předpisů, 

2. ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu, 

3. vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% součtu podlahové plochy objektu, 

4. objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a 

rodinných domů, 

5. samostatně stojící řadové garáže pouze v kapacitě pro potřebu dané lokality. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru 

přípustnou právními předpisy, 

2. výroba všeho druhu, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 40, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 40. 
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6.2 PLOCHY REKREACE  

* Rekreace individuální - RI  

 

A. Hlavní využití 

plochy staveb pro rodinnou rekreaci. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách, 

2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva, 

3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

4. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě, 

5. zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek, 

6. produkční a rekreační zahrady, 

7. byty v nebytových domech, 

8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě, 

9. samostatné oplocené nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. pozemky související technické infrastruktury, 

12. veřejná prostranství, 

13. víceúčelová hřiště. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. objekty řemeslných služeb a garáží, 

2. výroba všeho druhu a sklady, 

3.  bytové domy, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 15, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 70. 

 

 

* Rekreace individuální specifická - RIS  

 

A. Hlavní využití 

plochy staveb pro rodinnou rekreaci s možností doplnění i jinými nerušícími stavbami. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách, 

2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva, 

3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad, 

4. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě, 
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5. nízkopodlažní bytové domy, 

6. objekty a areály sportu, 

7. byty v nebytových domech, 

8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě, 

9. samostatné oplocené nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. pozemky související technické infrastruktury, 

12. veřejná prostranství, 

13. víceúčelová hřiště. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. objekty ubytování do kapacity 50 lůžek, 

2. plochy parkoviště v kapacitě sloužící dané lokalitě. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. objekty řemeslných služeb a garáží, 

2. výroba všeho druhu a sklady, 

3.  jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí, 

4. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 20. 

 

 

* Rekreace - zahrádká řské osady - RZ  

 

A. Hlavní využití 

oplocené zahrady sdružené do zahrádkářských osad. 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrádkářská osada bez možnosti výstavby zahrádkářských chat a jiných provozních objektů, 

2. oplocené sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin, 

3. plochy parkovišť sloužící pro potřebu území, 

4. víceúčelová hřiště, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury, 

7. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. skleníky do 25m2, 

2. bazény do 40m2, 

3. dřevěné zastřešené přístřešky (altánky) do 16 m2 pouze jako dočasné stavby. 
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D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv trvalé stavby zejména stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 10, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 70. 

 

 

* Rekreace - zahrádká řské osady s možností chatek – RZ1  

 

A. Hlavní využití 

zahrady sdružené do zahrádkářských osad za účelem pěstování zeleniny, květin a ovocných stromů. 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrádkářská osada s možností výstavby zahrádkářských chat jako limitovaných staveb pro 

rodinnou rekreaci, 

2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin a k rekreaci, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství, 

6. skleníky do 25m2,   

7. bazény do 40m2. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí 

techniky pro údržbu zahrady pouze do 16 m2 zastavěné plochy a 1 NP a pouze jako dočasné stavby, 

2. jakékoliv prostorově i plošně nelimitované trvalé stavby jiného než rekreačního využití, 

3. jakákoliv hřiště. 

 

D. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 10, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění: 70, 

 

 

* Rekreace na plochách p řírodního charakteru specifické - RPS  

 

A. Hlavní využití 

plochy sezónně využívané krajiny k nepobytové hromadné rekreaci. 

 

B. Přípustné využití 

1. veřejná koupaliště, 

2. kempy, tábořiště, autokempy, areály sezónního ubytovacího zařízení, 

3. rekreačně pobytové louky, travnatá hřiště, 

4. infocentra, sociální zázemí , 
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5. sportovní a víceúčelová hřiště, 

6. cyklostezky, hipostezky, naučné stezky, 

7. areály zdraví, robinzonádní hřiště pro děti a mládež, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. stavby souvisejících obslužných a sociálních služeb. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty pouze do 20% součtu podlahové plochy nebytového objektu, 

2. parkoviště pouze pro potřebu plochy, 

3. rekreační areály a střediska ubytovací kapacity včetně doprovodné vybavenosti pro rekreaci, 

relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků pouze při zachování krajinného rázu lokality. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. obytné a rodinné domy, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci, 

3. výroba všeho druhu, 

4. aktivity snižující kvalitu prostředí a neslučitelné s rekreačním využíváním území, 

5. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 25, 

2. maximální podlažnost: 1 NP,  

3. minimální % ozelenění: 65. 

 

 

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

* Občanské vybavení - ve řejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI  

 

A. Hlavní využití  

plochy občanského vybavení veřejně prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury. 

 

B. Přípustné využití 

1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro: 

 a) vzdělávání a výchovu, 

 b) sociální služby a péče o rodinu, 

 c) zdravotní služby, 

 d) kulturu, 

 e) veřejnou správu , 

 f) ochranu obyvatelstva, 

 g) lázeňství, 

2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství. 
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C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy, 

2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy, 

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. stavby pro rodinnou rekreaci, 

5. čerpací stanice pohonných hmot. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 3 NP,  

3. minimální % ozelenění: 25. 

4. pouze na p. p. č. 262 v k. ú. Svatava se zvyšuje koeficient míry využití území na 100 % a to 

výhradně pro budoucí dostavbu areálu školy. 

 

 

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV  

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. areály maloprodeje do 300m2 prodejní  plochy, 

2. zařízení pro ubytování, stravování, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení pro vědu a výzkum, 

5. zařízení cestovního ruchu, 

6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb, 

7. kynologické areály, 

8. zařízení zábavy, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy, 

2. stávající stavba fary může být užívána jako bytový dům pouze ve stávajícím objemu. 

 

D. Nepřístupné využití 

1. provozy výroby všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 
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E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 3 NP,  

3. minimální % ozelenění: 25. 

 

 

* Občanské vybavení - komer ční zařízení malá a st řední - OM 

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu. 

 

B. Přípustné využití 

1. obchody do 600 m2 zastavěné  plochy, 

2. zařízení pro ubytování, stravování, 

3. zařízení pro nerušící výrobní a nevýrobní služby, 

4. zařízení cestovního ruchu, 

5. zařízení zábavy, 

6. pozemky související dopravní infrastruktury, 

7. pozemky související technické infrastruktury, 

8. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 45 % součtu  podlahové plochy v objektu. 

2. bytové domy s nevýrobními službami do 40 % součtu podlahové plochy v objektu. 

 

D. Nepřístupné využití 

1. výroba všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 3 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 25. 

 

 

* Občanské vybavení - sport - OS  

 

A. Hlavní využití 

plochy pro tělovýchovu a sport. 

 

B. Přípustné využití 

1. sportovní areály, 

2. sportovní haly, 

3 nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí, 

4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven, 
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5. ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

6. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality, 

7. kynologické areály, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 30% součtu poslahové plochym v objektu, 

2. rodinné domy pouze jako součást oploceného sportovního areálu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci, 

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. areály střelnic, 

6. rodinné domy v zahradách mimo areál. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 50, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 30. 

 

 

* Občanské vybavení – h řbitov - OH  

 

A. Hlavní využití 

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením. 

 

B. Přípustné využití 

1. hřbitovy, 

2. rozptylová loučka, 

3. urnový háj, 

4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím, 

5. doprovodné služby - prodej květin, 

6. vodní plochy, 

7. krematoria se smuteční síní, 

8. márnice, kaple, kostely, 

9. pozemky technické a dopravní infrastruktury, 

10. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 30% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. parkoviště sloužící pouze pro obsluhu území vymezeného danou funkcí. 
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D. Nepřípustné využití 

1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 15, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 75.  

 

 

* Občanské vybavení specifické - sport - OSS  

 

A. Hlavní využití 

plochy pro tělovýchovu a sport s možností doplnění i jinými nerušícími službami. 

 

B. Přípustné využití 

1. sportovní areály, 

2. sportovní haly, 

3. nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí, 

4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven, 

5. zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť, 

6. ostatní sportoviště v samostatných objektech, 

7. zařízení pro nevýrobní služby, 

8. zařízení cestovního ruchu - ubytování, stravování, rekreace, sport, 

9. zařízení zábavy, 

10. kynologické areály, 

11. dopravní a technické zázemí sportovních areálů, 

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1.byty v nebytovém domě do 30% podlahové plochy v objektu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, bytové domy, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci,  

3. provozy výroby všeho druhu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. areály střelnic. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 50, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví , 

3. minimální % ozelenění: 30. 
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* Občanské vybavení - ostatní služby - OVS  

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru. 

 

B. Přípustné využití 

1. areály maloprodeje do 300m2 prodejní  plochy, 

2. zařízení kulturní,školství i zdravotnická, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení pro vědu a výzkum, 

5. zařízení cestovního ruchu - ubytování, stravování, rekreace, sport, 

6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb, 

7. kynologické areály, 

8. zařízení zábavy, 

9. nevýrobní služby, 

10. pozemky související dopravní infrastruktury, 

11. pozemky související technické infrastruktury, 

12. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. bytové domy pouze nízkopodlažní, 

2. provozy řemeslné výroby pouze pokud nesníží kvalitu životního prostředí ve svém okolí, 

3. parkoviště pro potřeby areálu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1.provozy výroby všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci, 

4. zahrádkářské kolonie, 

5. bytové domy bez podílu služeb. 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 3 NP,  

3. minimální % ozelenění: 25. 

 

 

* Občanské vybavení - ostatní služby pro multifunk ční centrum – OVS1  

 

A. Hlavní využití 

plochy občanského vybavení obslužného charakteru s důrazem na nadmístní význam. 

 

B. Přípustné využití 

1. areály maloprodeje do 300m2 prodejní  plochy, 

2. zařízení kulturní,školství i zdravotnická, 

3. zařízení pro nevýrobní služby, 

4. zařízení pro vědu a výzkum, 
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5. zařízení cestovního ruchu - ubytování, stravování, rekreace, sport, 

6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb, 

7. kynologické areály, 

8. zařízení zábavy, 

9. nevýrobní služby, 

10. školící a výcvikové středisko integrované záchranné služby, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. bytové domy pouze nízkopodlažní, 

2. provozy řemeslné výroby pouze pokud nesníží kvalitu životního prostředí ve svém okolí, 

3. parkoviště pro potřeby areálu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy výroby všeho druhu, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci, 

4. zahrádkářské kolonie, 

5. bytové domy bez podílu služeb. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 3 NP,  

3. minimální % ozelenění: 25, 

4. cvičná věž s funkcí vyhlídky max. do v. 30 m jako lokální dominanta území, 

5. na 1/3 zastavitelné plochy mohou být situovány i objekty halového typu (např. výcviková hala) do v. 

25 m jako lokální hmotové dominanty. 

 

 

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

* Veřejná prostranství - komunika ční koridory a shromaž ďovací plochy - PVk  

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

s obslužnou místní komunikací a s obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem. 

 

B. Přípustné využití 

1. náměstí, náves, 

2. tržiště, 

3. nábřeží, 

4. pěší a obchodní ulice, 

5. místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech, 

6. součástí veřejných prostranství je: 
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 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) doprovodná zeleň, trávníky, 

 c) mimolesní zeleň, 

 d) květinové záhony, 

 e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy, 

 f) chodníky. 

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení, 

8. pozemky související dopravní infrastruktury, 

9. pozemky související technické infrastruktury, 

10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy - např. kaple, kříže, památníky, zvoničky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP, 

3. minimální % ozelenění: 5. 

 

 

* Veřejná prostranství - ve řejná zeleň - PVz 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s 

veřejnou zelení. 

 

B. Přípustné využití 

1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí, 

2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací, 

3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků, 

4. součástí veřejných prostranství je: 

a) mimolesní zeleň, 

b) vodní toky a plochy, 

c) odvodňovací otevřené strouhy, 

d) pěší chodníky, cyklostezky. 

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení, dětská hřiště, 

2. pozemky související dopravní infrastruktury, 

3. pozemky související technické infrastruktury, 

4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy - např. kaple, kříže, památníky, zvoničky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu. 
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D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 10, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

 

 

* Veřejná prostranství - ve řejná zeleň - park - PVz1  

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby 

s veřejnou zelení charakteru parku 

 

B. Přípustné využití 

1. součástí parku jsou: 

 a) vybavení drobným mobiliářem, 

 b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, nepobytové loučky, dětská hřiště, 

 c) altány, 

 d) vodní toky a plochy, 

 e) udržovaný trávník, 

 f) květinové záhony, 

 g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová, 

 h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky, 

 i) odvodňovací otevřené strouhy, 

 j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů, 

 k) solitery jednotlivých stromů, 

2. pozemky související dopravní infrastruktury, 

3. pozemky související technické infrastruktury, 

4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy - např. kaple, kříže, památníky, zvoničky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby, 

2. parkoviště. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP 
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* Veřejná prostranství - ve řejná zeleň - lesopark – PVz2  

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení. 

 

B. Přípustné využití 

1. veřejně přístupné plochy s veřejnou zelení charakteru lesoparku: 

- souvislé porosty mimolesní zeleně, 

- příměstský les zvláštního určení s rekreační funkcí, 

- nepobytově relaxační loučky, 

- areály zdraví, 

2.  součástí lesoparků jsou: 

- altány dřevěné i zděné, 

- naučné stezky, in-line dráhy, hipostezky, cyklostezky, 

- studánky, pomníky, 

- vybavení drobným mobiliářem, 

- vodní toky a plochy, 

- mimolesní zeleň solitérní a skupinová, 

- odvodňovací otevřené strouhy, 

- dřevěné rozhledny, 

3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. občanské vybavení slučitelné s účelem - např. kaple, kříže, památníky, zvoničky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu, 

2. místní komunikace pouze zklidněné. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby, 

2. parkoviště. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 3, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

 

 

* Veřejná prostranství - ve řejná zeleň - ochranná a izola ční zeleň - PVz3 

 

A. Hlavní využití 

veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení 

s ochrannou funkcí. 

 

B. Přípustné využití 

1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem), 

2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce, 
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3. pozemky související dopravní infrastruktury, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy - např. kaple, kříže, památníky, zvoničky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP. 

 

 

6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS  

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných zastavěných 

a rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu). 

 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m2 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m2 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m2 zastavěné plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP , 

3. minimální % ozelenění plochy: 85. 
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6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

* Smíšené obytné m ěstského typu - SM  

 

A. Hlavní využití 

bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech s nerušícími službami. 

 

B. Přípustné využití 

1. bydlení v bytových nízkopodlažních domech, 

2. administrativa, stravování, 

3. nevýrobní služby, 

4. zařízení turistického ruchu - ubytování, stravování, rekreace, sport, 

5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami, 

6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 

7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením, 

8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m2 , 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

10. zařízení místní správy a církve, 

11. nerušící zařícení drobné výroby , 

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1.500m2  zastavěné plohy pouze v případě, že 

nezvýší výrazně dopravní zátěž území, 

2. objekty ubytování do 100 lůžek,  

3. nerušící zařízení dopravy , čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně 

dopravní zátěž území. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké výroby a skladů, 

2. zábavní střediska,  

3. stavby pro rodinnou rekreaci, 

4. zahrádkářské kolonie. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 50, 

2. maximální podlažnost: 3 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 40. 

 

 

* Smíšené obytné venkovského typu - SV  

 

A. Hlavní využití 

bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech s hospodářským zázemím doplněné obslužnou 

sférou a nerušící výrobní činností. 
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B. Přípustné využití 

1. řemeslné provozy s bydlením,  

2. bydlení ve spojení s  nerušícím zařízením drobné výroby a služeb, 

3. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů, 

4. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně 

záhumenkového hospodářství, 

5. bytové domy,  

6. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad, 

7. nerušící zařízení drobné výroby,  

8. zařízení místní správy a církve, 

9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, 

10. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb včetně zařízení pro zásobování řemeslných 

provozů obyvatel,  

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13. veřejná prostranství.  

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1000 m2 zastavěné plochy, 

2. objekty ubytování do 50 lůžek,  

3. nerušící zařízení dopravy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. provozy těžké výroby a skladů, 

2. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,  

3. minimální % ozelenění: 20. 

 

 

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

* Doprava silni ční - DS 

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,  

2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty 

do 3m součást LPF), 

3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

5. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály), 

6. parkoviště, odstavná stání, 
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7. hromadné a řadové garáže, 

8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot, 

9. areály údržby pozemních komunikací, 

10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování, 

11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině, 

12. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytových domech do 20% součtu podlahové plochy v objekru, 

2. polní a lesní cesty širší než 3 m. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 3 NP.  

 

 

* Doprava drážní - DD  

 

A. Hlavní využití 

plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě. 

 

B. Přípustné využití 

1. plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť a doprovodné 

zeleně, 

2. nádraží, stanice, železniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty, 

3. drážní telekomunikační zařízení, 

4. sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy, 

5. správní budovy, 

6. vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraží, 

7. pozemky související technické infrastruktury, 

8. zařízení drážních dep, opraven, vozoven. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty pouze v nebytovém domě do 20 % součtu podlahové plochy, 

2. překladiště a jiná doprovodná zařízení pouze související s provozem dráhy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, bytové domy,  

2. objekty k individuální rekreaci. 
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E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 2 NP.  

 

* Doprava silni ční - specifická - DSS  

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení s možností doplnění i jinými 

zařízeními. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných, 

2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty 

do 3m součást LPF), 

3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

5. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály), 

6. parkoviště, odstavná stání, 

7. hromadné a řadové garáže, 

8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot, 

9. areály údržby pozemních komunikací, 

10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování, 

11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině, 

12. areály nákladní automobilové dopravy, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytových domech do 20% podlažní plochy, 

2. polní a lesní cesty širší než 3 m, 

3. zařízení turistického ruchu - ubytování, stravování, rekreace, sport - pouze v nezbytně nutném 

rozsahu, 

4. zařízení drobné a řemeslné výroby pouze pokud nesníží kvalitu ve svém okolí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. bytové domy, 

2. rodinné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2.maximální podlažnost: 3 NP.  
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* Doprava silni ční - specifická – komunikace - DX  

 

A. Hlavní využití 

plochy pozemních komunikací. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,  

2. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací, 

3. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací, 

4. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. území, které nebude využito pro dopravní silniční stavbu, nebude využito pro žádnou jinou stavbu a 

bude i nadále představovat pouze nezastavěnou krajinu, 

2. pozemky technické infrastruktury pouze nezbytně související. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jiné využití území. 

 

 

* Doprava letecká - specifická - DLS  

 

A. Hlavní využití 

plochy určené ke vzletům a přistáním. 

 

B. Přípustné využití 

1. travnatá vzletová a přistávací plocha. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. plochy určené pouze pro provozování leteckých prací, pro vyhlídkové lety balónů a pro ultralehká 

letadla, 

2. pozemky související technické a dopravní infrastruktury pouze v nejnutnějším rozsahu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné využití. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 0. 

 

 

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

* Technická infrastruktura - TI  

 

A. Hlavní využití 

pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení. 
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B. Přípustné využití 

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

2. zařízení pro zásobování plynem, 

3. zařízení pro zásobování teplem, 

4. zařízení ostatních produktovodů, 

5. zařízení spojová, 

6. zařízení pro zásobování vodou, 

7. zařízení pro čištění odpadních vod, 

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

9. manipulační plochy, 

10. přístupové komunikace, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci, 

2. byty v nebytových domech. 

 

D. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, 

3. minimální % ozelenění: 25. 

 

 

* Technická infrastruktura - specifická - TIS  

 

A. Hlavní využití 

pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení s možností doplnění i 

jinými zařízeními. 

 

B. Přípustné využití 

1. zařízení pro zásobování elektrickou energií, 

2. zařízení pro zásobování plynem, 

3. zařízení pro zásobování teplem, 

4. zařízení ostatních produktovodů, 

5. zařízení spojová, 

6. zařízení pro zásobování vodou, 

7. zařízení pro čištění odpadních vod, 

8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu, 

9. manipulační plochy, 

10. přístupové komunikace, 

11. výrobní a nevýrobní služby pouze v nezbytně nutném rozsahu , 

12. parkoviště, odstavná stání, 

13. hromadné a řadové garáže, 

14.pozemky související dopravní infrastruktury, 

15. veřejná prostranství. 
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C. Podmíne čně přípustné využití 

1. zařízení turistického ruchu (ubytování, stravování, sport, rekreace) pouze při zachování příznivých 

životních podmínek v oblasti, 

2. byty pouze v nebytových domech do 40 % součtu podlahové plochy v objektu při zachování 

příznivých životních podmínek v oblasti. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci, 

2. zahrádkářské kolonie. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 60, 

2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví , 

3. minimální % ozelenění 25. 

 

 

* Technická infrastruktura - specifická pro malé vo dní elektrárny – TIS1  

 

A. Hlavní využití 

stavba malé vodní elektrárny a související pozemky. 

 

B. Přípustné využití 

1. zařízení pro výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně, 

2. manipulační plochy, parkoviště, 

3. přístupové komunikace, 

4. pozemky související technické infrastruktury, 

5. veřejná prostranství. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití. 

 

D. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví , 

3. minimální % ozelenění: 10. 

 

 

6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

* Výroba - lehký pr ůmysl - VL  

 

A. Hlavní využití 

zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí. 

 

B. Přípustné využití 

1. zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí, 

2. opravárenská a údržbářská zařízení, 
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3. strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a 

papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba, 

4. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu, 

5. správní budovy jako součást areálu, 

6. zařízení stravování v areálu, 

7. čerpací stanice pohonných hmot, 

8. ubytování jako součást areálu, 

9. zařízení ostatních souvisejících služeb v areálu včetně prodejen, 

10. fotovoltaická elektrárna, 

11. pozemky související dopravní infrastruktury, 

12. pozemky související technické infrastruktury, 

13.veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 3 NP,  

3. minimální % ozelenění: 15. 

 

 

* Výroba zem ědělská - VZ  

 

A. Hlavní využití 

zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích. 

 

B. Přípustné využití 

1. sklady rostlinné výroby, stavby pro chov hospodářských zvířat, 

2. skleníky, 

3. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí, 

silážní žlaby, seníky, sklady hnojiv, stavby pro skladování tekutých odpadů. 

4. sádky, areály rybářství - odchov ryb, 

5. vinné sklepy, 

6. fotovoltaická elektrárna, 

7. manipulační plochy a rampy, 

8. stavby pro zpracování, skladování a distribuci produktů zemědělské výroby, 

9. pozemky související dopravní infrastruktury, 

10. pozemky související technické infrastruktury, 

11. veřejná prostranství. 
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C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu, 

3. na zastavitelné ploše V2-Z nebudou umisťovány žádné trvalé stavby kromě sádek pro chov ryb a to 

z důvodu stanovené zátopy Q100 řeky Svatavy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 

2. maximální podlažnost: 1 NP.  

 

 

* Plochy výroby drobné - VD  

 

A. Hlavní využití 

zařízení drobné výroby všeho druhu. 

 

B. Přípustné využití 

1. sklady a garáže v areálech, 

2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, 

3. čerpací stanice pohonných hmot, 

4. řemeslné provozy všeho druhu, 

5. stavební dvory, garáže, 

6. vědecká a výzkumná pracoviště, 

7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro hospodářská zvířata, 

8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu, 

9. areály fotovoltaických elektráren, 

10. drážní vlečky, 

11. požární nádrže, 

12. pozemky související dopravní infrastruktury, 

13. pozemky související technické infrastruktury, 

14. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty pouze v nebytových domech do 20% součtu podlahové plochy v objektu, 

2. nákupní centra do 3.000m2 prodejní plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. bytové domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci. 
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E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 80, 

2. maximální podlažnost: 2 NP.  

 

 

6.10 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

* Smíšené výrobní plochy - VS  

 

A. Hlavní využití 

zařízení pro drobnou výrobu, sklady, výrobu lehkou a výrobu zemědělskou, která nemají negativní vliv 

na své okolí. 

 

B. Přípustné využití 

1. zařízení drobné výroby všeho druhu, 

2. areály skladů a dopravní areály, 

3. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení jako součást výrobního areálu, 

4. čerpací stanice pohonných hmot, 

5. řemeslné provozy všeho druhu, 

6. stavební dvory, 

7. vědecká a výzkumná pracoviště, 

8. zařízení zemědělské výroby , 

9. sádky, 

11. sklady rostlinné výroby, odchovny hospodářských zvířat, sklady hnojiv, stavby pro skladování 

tekutých odpadů, 

12. skleníky, 

13. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí, 

14. provozy lehké výroby, 

15. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu, 

16. fotovoltaická elektrárna, 

17. pozemky související dopravní infrastruktury, 

18. pozemky související technické infrastruktury, 

19. veřejná prostranství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy v objektu, 

2. nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. rodinné domy, 

2. obytné domy, 

3. stavby pro rodinnou rekreaci, 

4. provozy těžké zpracovatelské výroby, 

5. provozy určené ke zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 70, 
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2. maximální podlažnost: 3 NP.  

 

 

6.11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

* Plochy vodní a vodohospodá řské - W 

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou. 

 

B. Přípustné využití 

1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny, 

2. výstavby vodních děl, 

3. zakládání a údržba břehových porostů, 

4. odstraňování překážek plynulého odtoku, 

5. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod, 

6. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb a ostatních vodních organismů, 

7. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území, 

8. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.: 

a)  řeky a potoky, 

b) mokřady a mokřiny, 

c)dočasné vodní plochy, 

d) plavební kanály a stoky, 

e) jezera s rekreačním využitím jako zatopení zbytkové jámy lomu, 

f) rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže), 

g) přehrady, 

h) jiné prohlubeniny naplněné vodou, 

ch) otevřené meliorační kanály, 

9. jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy 

podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability, 

2. zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. umisťování dálkových produktovodů, 

2. vytváření bariér, 

3. zakládání skládek, 

4. snižování kvality a kvantity vod, 

5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně. 
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6.12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

* Plochy zem ědělské - NZ  

 

A. Hlavní využití  

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce. 

 

B. Přípustné využití 

1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná, 

2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce, 

3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného 

druhu pozemku a způsobu využití pozemku, 

4. hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže, 

5. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, 

zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, 

přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.), 

6. pěstování rychlerostoucích bylin a dřevin k energetickému využití, 

7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti, 

8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po 

stávajících komunikacích, 

9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování 

ekologické stability krajiny, 

10. zemědělská rekultivace na sanovaném území zasaženého těžbou, 

11. zemědělská půda obhospodařovaná, 

12. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže, 

13. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství, 

14. pozemky související dopravní infrastruktury, 

15. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské 

obhospodařování území, 

2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální 

obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem, 

3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo 

rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu, 

3. zcelování ploch orné půdy, 

4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území . 
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6.13 PLOCHY LESNÍ 

* Plochy lesní - NL  

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce. 

 

B. Přípustné využití  

1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu nebo lesních 

hospodářských osnov, 

2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě, 

3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření, 

4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních 

cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, 

5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti, 

6. vymezení ploch místního ÚSES, 

7. lesnická rekultivace na sanovaném území zasaženého těžbou, 

8. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty), 

lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné 

vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití  

1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou 

přirozeně bez dřevinné vegetace, 

2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávajících výstavby pouze přímo související s lesní výrobou, 

3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo 

k nelogickému dělení lesních pozemků, 

4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje 

jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků, 

 

D. Nepřípustné využití  

1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování 

stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem, 

2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto 

územním plánem. 

 

 

6.14 PLOCHY PŘÍRODNÍ 

* Plochy p řírodní - NP  

 

A. Hlavní využití 

nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je 

potlačena, 

2. zvláště chráněná maloplošná území, 
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3. zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II.zóna, 

4. památné stromy s ochranným pásmem, 

5. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu, 

6. biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních 

plochách, 

7. registrované významné krajinné prvky, 

8. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100 m2 na ostatních plochách, 

9. plochy se smluvní ochranou, 

10. plochy evropsky významných lokalit, 

11. hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření 

v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území, 

12. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací, 

13. změna kultury v prvcích ÚSES, 

14.stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 

15. ostatní rekultivace (zatravnění mimo režim ZPF) sanovaného území zasaženého těžbou, 

16. vodní plochy a toky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. rekreační nepobytové využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících 

přírodních hodnot v území, 

2. výjimečně výstavba pouze liniových staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu pro zajištění 

dopravní prostupnosti krajiny, 

3. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem, 

4. výjimečně výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto 

stavbách se upřednostňují ekologické formy, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy, 

2. zakládání skládek, 

3. rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, 

4. umisťování nových staveb, 

5. těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku, 

6. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů, 

7. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu. 

 

 

* Plochy p řírodní – specifické – NP1  

 

A. Hlavní využití 

vybraná nezastavěná území kulturní krajiny s možností oplocení při zajištění podmínek ochrany 

přírody a krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je 

potlačena, 
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2. památné stromy s ochranným pásmem, 

3. biocentra lokálního významu, 

4. biokoridory lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních plochách, 

5. registrované významné krajinné prvky, 

6. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100 m2 na ostatních plochách, 

7. hospodaření dle projektů a opatření v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné 

ochrany území, 

8. změna kultury v prvcích ÚSES, 

9.stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 

10. vodní plochy a toky. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. oplocení pozemku pouze takové, které bude průchozí pro drobné živočichy zejména pro 

obojživelníky. 

2. rekreační nepobytové využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících 

přírodních hodnot v území, 

3. výjimečně výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastukturu 

4. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem, 

5. výjimečně výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto 

stavbách se upřednostňují ekologické formy, 

 

D. Nepřípustné využití 

1. oplocení pozemku, které nebude průchozí pro drobné živočichy zejména pro obojživelníky. 

2. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy, 

3. zakládání skládek, 

4. rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, 

5. umisťování nových staveb, 

6. těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku, 

7. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 

ekosystémů, 

8. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu. 

 

 

6.15 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 

* Plochy t ěžby nerost ů - NT 

 

A.Hlavní využití 

území kulturní krajiny určené k hospodárnému využívání nerostů, těžební činnosti a úpravě nerostů. 

 

B. Přípustné využití 

1. pozemky, které jsou, byly nebo budou využity pro těžbu surovin (doly, lomy, pískovny), 

2. pozemky, které souvisí s těžbou nebo zpracováním nerostů, tzn. skladování odpadů a nerostů 

(výsypky, odvaly a kaliště), 

3. pozemky, na kterých se vyskytují mobilní technologická zařízení pro těžbu a zpracování nerostů, 

4. dopravní a technická infrastruktura související s těžbou nebo zpracováním či manipulací nerostných 

surovin, 
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5. plochy sanací a rekultivací vymezené dle plánu sanací a rekultivací. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. zajištění následné bezzásahovosti území v případě, že existují předpoklady (na základě půdně-

ekologických podmínek území) pro vytvoření ekologicky cenného společenstva. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit není přípustné umisťování jakýchkoliv 

trvalých staveb, 

2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, není přípustné vést jakékoliv 

inženýrské sítě a budovat nové komunikace pro jiné účely než pro potřeby vlastní těžby, 

3. provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství 

podzemních vod. 

 

 

6.16 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

* Plochy smíšené nezastav ěného území sportovní - NSs:  

 

A. Hlavní využití: 

sportovně využívané plochy a areály v kulturní krajině bez trvalých staveb. 

 

B. Připustné využití: 

1. altány  a odpočinkové přístřešky pouze dřevěné jako dočasné stavby, 

2. lyžařské svahy s vleky, vodní nádrže jako zdroje umělého sněhu, 

3. jezdecké areály, 

4. areály zdraví, piknikové a relaxační pobytové louky, 

5. turistické, cyklistické a naučné stezky. 

 

C. Nepřípustné využití: 

1. terénní úpravy, 

2. trvalé stavby. 

 

 

* Plochy smíšené nezastav ěného území sportovní specifické - NSSs:  

 

A. Hlavní využití: 

sportovně využívané plochy a areály na rekultivovaném území po těžbě nerostných surovin bez 

trvalých staveb. 

 

B. Připustné využití: 

1. altány  a odpočinkové přístřešky pouze dřevěné jako dočasné stavby, 

2. jezdecké areály, 

3. areály zdraví, piknikové a relaxační pobytové louky, 

4. turistické, cyklistické a naučné stezky, 

5. zařízení a plochy související dopravní a technické infrastruktury. 
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C. Nepřípustné využití: 

1. ostatní účely využití. 

 

 

* Plochy smíšené nezastav ěného území - NSx  

 

A. Hlavní využití 

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního 

využívání krajiny 

 

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na: 

a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp, 

b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz, 

c) plochy smíšené nezastavěného území lesnické -  NSl, 

d) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv, 

e) plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo  

 

B. Přípustné využití 

1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití, 

2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území, 

vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES a podmínek ochrany krajinného rázu, 

3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, 

kompromisním postavení,  

4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany 

přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně, 

5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ, 

2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastav ěného území p řírodní - NSp:  

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. zejména ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná území – pouze III. a IV.zóna, plochy 

biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na ostatní půdě, 

2. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území, 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 
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C. Nepřípustné využití 

1. velkoplošné odvodňování pozemků 

2. ostatní účely využití 

 

 

* Plochy smíšené nezastav ěného území zem ědělské - NSz  

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská 

půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní 

technologie hospodaření, 

2. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových 

územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích 

oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV. zónách velkoplošně 

chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní 

technologie. 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení, 

5. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném 

zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. ostatní účely využití 

 

 

* Plochy smíšené nezastav ěného území  lesnické - NSl  

 

A. Hlavní využití  

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí 

(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.), 

2. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo 

aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech, 

v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území, 

ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie. 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití  

1. ostatní účely využití. 
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* Plochy smíšené nezastav ěného území  vodohospodá řské - NSv  

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou 

povrchových nebo podzemních vod, 

 

B. Přípustné využití 

1. zejména v ochranném pásmu II. stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v nivách vodních 

toků, v územích určených k rozlivům povodní, v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje 

intenzivnímu hospodaření. 

2. výstavba doplňkových vybavení, 

3. výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

C. Nepřípustné využití 

1. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, kromě vodního díla v záplavovém území, v 

aktivní zóně potoků a řek, 

2. rozšiřování meliorací. 

 

 

* Plochy smíšené nezastav ěného území ochranné - NSo : 

 

A. Hlavní využití 

funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny. 

 

B. Přípustné využití 

1. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území 

2. doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na 

rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky 

3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

4. výstavba doplňkových vybavení. 

 

C. Nepřípustné využití  

1. ostatní účely využití. 

 

 

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 

  ÚP vymezuje na území městyse Svatava veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná 

opatření a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části ÚP ve v. č. 

3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.  
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7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTN ĚNÍ (DLE §170 STZ) 

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I P ŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ  

* I. etapa 

       �   Dopravní infrastruktura 

D1 - obchvat Sokolova a Svatavy (komunikace II/181, II/210 a jejich MÚK a napojení na MK dle ZÚR 

KK (VPS D.24 a D.25) - rozv. pl. D1-Z 

D2 - centrální nástupní parkoviště v lokalitě Sluneční pobřeží - rozv. pl. D2-Z 

D4 - parkoviště před márnicí - rozv. pl. D4-Z 

D5 - cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard - rozv.pl. D5-Z 

D6 - cyklotrasa Svatava - Luh nad Svatavou - rozv. pl. D6-Z 

D7 - přestavba areálu technického zázemí lomu Medard na centrální nástupní parkoviště v lokalitě 

Pod Jelením vrchem - rozv. pl. D1-P 

D8 - parkoviště na Slunečním pobřeží - rozv. pl. D7-Z 

D9 - parkoviště u přístaviště - rozvl. pl. D8-Z 

D10 - parkoviště u multifunkčního centra - rozvl. pl. D9-Z 

D12 - cyklotrasa Habartov – Svatava- Sokolov – rozv. pl. D11-Z 

D13 - přeložka silnice III/21021 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 – rozv. pl. D12-Z 

D14 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov dle ZÚR KK (VPS D.23) – 

rozv. pl. D13-Z 

D15 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 na severním okraji Svatavy (úprava směrového 

oblouku) dle ZÚR KK (VPS D.79) – rozv. pl. D14-Z 

D16 - místní komunikace jako prodloužení ulice Pod Školkou – rozv. pl. P5-Z 

 

� Technická infrastruktura 

T1 - jímací objekt na řece Ohři pro napouštění jezera Medard - rozv. pl. T1-Z 

T2 - malá vodní elektrárna v lokalitě Davidov - rozv. pl. T2-Z 

T3 - přestavba rozvodny Davidov na technické zázemí rekreační oblasti Slunečního pobřeží - rozv. pl. 

T1-P 

 

Navržené pro stavby v území: 

- ČOV – čistírna odpadních vod 

- ČSoV – čerpací stanice odpadních vod 

- automatická tlaková stanice 

- trafostanice 

 

* II. etapa 

� Dopravní infrastruktura 

D11 – vzletová a přistávací dráha – rozv. pl. D10-Z 

 

 

7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTN ĚNÍ (DLE §170) 

 

I. etapa 

* Asanace  
VA1 - asanace rušené části silnice  

VA2 - asanace hradla 
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VA3 - asanace domu u obchvatu 

 

� Technická infrastruktura    

Navržené koridory pro inženýrské sítě a plochy pro stavby v ulicích sídel 

- kanalizace dešťová 

- kanalizace splašková – gravitace 

- kanalizace jednotná 

- výtlačný řad splaškové kanalizace 

- vodovod užitkový – důlní vody 

- vodovod pitný 

- STL plynovod 

- parovod 

 

Vybraná ve řejně prosp ěšná opat ření 

X1.A. Snižování ohrožení v území zp ůsobené povodn ěmi a jinými p řírodními katastrofami 

X1.A.1 – protierozní opatření – zpevnění břehu s prvky zatravnění 

 

 

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 

LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ 

DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 50 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA  

 

  ÚP vymezuje na území městyse Svatava veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která 

lze uplatnit předkupní právo, v grafické části ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, 

opatření a asanací, M 1:5 000. 

 

 

8.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATN ĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE § 101 STZ)  

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I MOŽNOST VYVLASTN ĚNÍ (DLE § 170 STZ) 

 

* I. etapa 

       �   Dopravní infrastruktura 

D1 - obchvat Sokolova a Svatavy (komunikace II/181, II/210 a jejich MÚK a napojení na MK dle ZÚR 

KK (VPS D.24 a D.25) - rozv. pl. D1-Z 

D2 - centrální nástupní parkoviště v lokalitě Sluneční pobřeží - rozv. pl. D2-Z 

D4 - parkoviště před márnicí - rozv. pl. D4-Z 

D5 - cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard - rozv.pl. D5-Z 

D6 - cyklotrasa Svatava - Luh nad Svatavou - rozv. pl. D6-Z 

D7 - přestavba areálu technického zázemí lomu Medard na centrální nástupní parkoviště v lokalitě 

Pod Jelením vrchem - rozv. pl. D1-P 

D8 - parkoviště na Slunečním pobřeží - rozv. pl. D7-Z 

D9 - parkoviště u přístaviště - rozvl. pl. D8-Z 

D10 - parkoviště u multifunkčního centra - rozvl. pl. D9-Z 

D12 - cyklotrasa Habartov – Svatava- Sokolov – rozv. pl. D11-Z 

D13 - přeložka silnice III/21021 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 – rozv. pl. D12-Z 
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D14 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov dle ZÚR KK (VPS D.23) – 

rozv. pl. D13-Z 

D15 - přeložka navrhované trasy silnice II/181 na severním okraji Svatavy (úprava směrového 

oblouku) dle ZÚR KK (VPS D.79) – rozv. pl. D14-Z 

D16 - místní komunikace jako prodloužení ulice Pod Školkou – rozv. pl. P5-Z 

 

� Technická infrastruktura 

T1 - jímací objekt na řece Ohři pro napouštění jezera Medard - rozv. pl. T1-Z 

T2 - malá vodní elektrárna v lokalitě Davidov - rozv. pl. T2-Z 

T3 - přestavba rozvodny Davidov na technické zázemí rekreační oblasti Slunečního pobřeží - rozv. pl. 

T1-P 

 

Navržené pro stavby v území: 

- ČOV – čistírna odpadních vod 

- ČSoV – čerpací stanice odpadních vod 

- automatická tlaková stanice 

- trafostanice 

 

* II. etapa 

� Dopravní infrastruktura 

D11 – vzletová a přistávací dráha – rozv. pl. D10-Z 

 

 

8.2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATN ĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE § 

101 STZ) 

 

* I. etapa 

� Občanské vybavení 

O1 – areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na ploše lesní školky – rozv. pl. O2-Z 

 

� Veřejná prostranství 

� Veřejná prostranství s ve řejnou zelení  

PPZ3 - veřejná zeleň v ulici Podlesí - rozv. pl. P3-Z 

PPZ5 – veřejná zeleň jako lesopark v lokalitě Pod Jelením vrchem – rozv. pl. P6-Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam pozemk ů navržených ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro které 

lze uplatnit p ředkupní právo: 
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I. etapa 

����   Dopravní infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

Svatava 735/1, 627/1, 740, 738/1, 624/8, 925, 

623/11, 724/2, 741/1, 756, 757/2, 783/60, 

624/1, 725/1, 624/4, 726, 742/1, 701/1, 

924/1, 741/2, 624/1, 924/2 

D1 obchvat Sokolova a Svatavy (komunikace II/181, II/210 a 

jejich MÚK a napojení na MK dle ZÚR KK (VPD D.24 a 

D.25) - rozv. pl. D1-Z  

Čistá u 

Svatavy 

80/1, 113/12 

 

Karlovarský kraj 

Svatava 821/1 D2 centrální nástupní parkoviště v lokalitě Sluneční pobřeží - 

rozv. pl. D2-Z    Čistá u 

Svatavy 

80/1, 2 

Městys Svatava 

D4 parkoviště před márnicí - rozv. pl. D4-Z  Svatava 661/3, 663/2, 661/2 Městys Svatava 

D5 cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard - rozv.pl. D5-Z  Čistá u 

Svatavy 

117, 80/1 Městys Svatava 

Čistá u 

Svatavy 

15, 60 D6 cyklotrasa Svatava - Luh nad Svatavou - rozv. pl. D6-Z  

Svatava 860/1, 861 

Městys Svatava 

D7 přestavba areálu technického zázemí lomu Medard na 

centrální nástupní parkoviště v lokalitě Pod Jelením 

vrchem - rozv. pl. D1-P  

Čistá u 

Svatavy 

80/1 Městys Svatava 

D8 parkoviště na Slunečním pobřeží - rozv. pl. D7-Z  Čistá u 

Svatavy 

80/1 Městys Svatava 

D9 parkoviště u přístaviště - rozvl. pl. D8-Z  Čistá u 

Svatavy 

80/1 Městys Svatava 
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D10 parkoviště u multifunkčního centra - rozvl. pl. D9-Z  Čistá u 

Svatavy 

80/1 Městys Svatava 

Čistá u 

Svatavy 

17/1, 80/143, 80/1, 80/9, 113/12, 107/3 D12 cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov – rozv. pl. D11-

Z 

Svatava 815, 740, 735/1, 627/1, 699/1, 738/1, 

741/1, 699/2,  -816 

Městys Svatava 

D13 přeložka silnice III/21021 napoujující sídlo Radvanov na 

přeložku silnice II/181 – rozv. pl. D12-Z 

Čistá u 

Svatavy 

79/2 Karlovarský kraj 

D14 přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava 

– Habartov dle ZÚR KK (VPS D.23) – rozv. pl. D13-Z 

Čistá u 

Svatavy 

79/4, 80/96, 80/97, 54/10, 79/2, 80/14, 

79/1 

Karlovarský kraj 

D15 přeložka navrhované trasy silnice II/181 na severním 

okraji Svatavy (úprava směrového oblouku) dle ZÚR KK 

(VPS D.79) – rozv. pl. D14-Z 

Čistá u 

Svatavy 

45/2, 17/1, 80/26, 80/27, 42, -44 

 

Karlovarský kraj 

D16 mísní komunikace jako prodloužení ulice Pod školkou – 

rozv. pl. P5-Z 

Svatava 637/1 Městys Svatava 

 

����  Technická infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

T1 Jímací objekt na řeše Ohři pro napouštění jezera Medard 

– rozv. pl. T1-Z  

Čistá u 

Svatavy 

80/1, 154 Městys Svatava 

T2 Malá vodní elektrárna v lokalite Davidov – rozv. pl. T2-Z Čistá u 

Svatavy 

14/4, 5 Městys Svatava 

T3 Přestavba rozvodny Davidov na technické zázemí 

rekreační oblasti Slunečního pobřeží – rozv. pl. T1-P 

Čistá u 

Svatavy 

2,  -1 

 

Městys Svatava 

 ČOV Čistá u 

Svatavy 

18 Městys Svatava 
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     Svatava 701/1, -388 

Svatava 129/18, 387/1, 468/8 

 

 ČSoV 

Čistá u 

Svatavy 

80/1, 80/86 

Městys Svatava 

 Automatická tlaková stanice Čistá u 

Svatavy 

20 Městys Svatava 

Svatava 

 

701/1, 624/5, -137, 684, 665/1, - 469/10, 

486/1, 468/1, 725/1, 723/1, 643/1 

 trafostanice 

Čistá u 

Svatavy 

113/12, 80/1, 80/80, 17/4, 28/2, 57/1 

80/96, 54/6 

 

Městys Svatava 

 

II. etapa 

 

����   Dopravní infrastruktura 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

D11 vzletová a přistávací dráha – rozv. pl. D10 – Z Čistá u 

Svatavy 

80/142, 80/82, 80/141 3. Městys Svatava 
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I. etapa 

����   Občanské vybavení 

 

označení veřejně prospěšná stavba k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

O1 areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na ploše 

lesní školky – rozv. pl. O2-Z  

Svatava 624/5, 628, 624/19, 624/6, 624/4 Karlovarský kraj 

 

� Veřejná prostranství s ve řejnou zelení 

 

označení veřejná prostranství k. ú. ppč. právnická osoba, v jejíž 

prospěch bude uplatněno 

předkupní právo 

PPZ3 veřejná zeleň v ulici Podlesí - rozv. pl. P3-Z  Svatava 642/19, 642/13, 642/12, 642/11, -642/18, 

642/10 

Městys Svatava 

PPZ5 Veřejná zeleň jako lesopark v lokalitě Pod Jelením 

vrchem – rozv. pl. P6-Z 

Svatava 711 Městys Svatava 
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9  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 

  ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

 

 

10  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

   Na území městyse Svatava vymezuje ÚP tyto plochy a koridory územních rezerv, které předurčují 

kulturní krajinu k výhledovému využití území pro zástavbu. 

 

Územní rezervy:  

R1- územní rezerva pro rozšíření obslužného zázemí oblasti Slunečného pobřeží – OVS 

R2 - územní rezerva pro obslužné plochy v západní části oblasti Slunečného pobřeží  - OVS 

R3 – územní rezerva pro obslužné plochy západně u koupaliště v malé laguně – OVS 

R4 – územní rezerva pro rekreační plochy mezi Slunečním pobřežím a Davidovem – RPS 

R5 – územní rezerva pro parkoviště pod Davidovem - DSS 

R6 – územní rezerva pro plochy pláží na slunění u koupaliště v malé a velké laguně – NSSs 

R7- územní rezerva pro plochy pláže na slunění podél severního břehu jezera - NSSs 

 

  Územní rezervy budou převedeny do plnohodnotných zastavitelných ploch navržené funkce řádnými 

změnami ÚP, a to po ukončení lesnické a zemědělské rekultivace na ploše rezervy. 

 

 

11  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZM ĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

DOHODOU O PARCELACI  

 

  Na území městyse Svatava se nevymezují žádné rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

 

 

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PR O JEJÍ POŘÍZENÍ A 

PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ČINNOSTI 

 

   ÚP nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je prověření změn jejich využití nezbytné ověřit 

v územní studii. 
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13  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULA ČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 

DLE PŘÍLOHY Č.9 STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULA ČNÍ PLÁN Z PODNĚTU 

NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULA ČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 

PRO JEHO VYDÁNÍ 

 

   ÚP nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro rozhodování o jejich 

využití pořízení a vydání regulačního plánu.  

 

 

14  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

   Rozvoj území městyse je řešen ve 2 etapách s důrazem na I. etapu bez udání časového horizontu. 

Ve II. etapě jsou řešeny plochy: 

∗ Svatava: plocha zemědělské výroby: V2-Z 

∗ severní svahy nad jezerem: plocha dopravní infrastruktury: D10-Z 
  
  Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury D10-Z na severních svazích nad jezerem bude 

realizována až po řádném ukončení zemědělské rekultivace v dané lokalitě dle V. etapy rekultivací 

okolo jezera Medard. Zastavitelná plocha zemědělské výroby V2-Z ve Svatavě bude realizována až 

po prokázání využití zastavitelné plochy V1-Z v I. etapě ze 80 %. 

 

 

15  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZN AMNÝCH STAVEB, PRO 

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT  

 

  ÚP nevymezuje žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  stavbu, pro kterou by mohl 

zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. 

 

 

16  ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část  územního plánu Svatava  je vypracována v rozsahu 67 stran  textu včetně titulní strany 

a obsahu i včetně vložených tabulek. 

 

 

B. Grafická část Územního plánu Svatava : 

 

v. č. 1 Výkres základního členění území       M 1:5 000 

v. č. 2 Hlavní výkres                                                                                                M 1:5 000 

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     M 1:5 000 

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny       M 1:5 000 

v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury       M 1:5 000 

v. č. 6 Výkres etapizace                                                                                                      M 1:5 000 
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Odůvodnění 
 

A. Textová část od ůvodn ění Územního plánu Svatava:  

 

1  Postup při pořízení územního plánu ..................................................................................... str. č.  69 

2  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem………………………………………………………………………………............................. str. č. 71 

3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

……………………………………………………….……………......................................................str. č. 82 

4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

........................................................................................................................................………. str. č. 82 

5  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a  se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ............................ str. č. 82 

6  Vyhodnocení splnění požadavku zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body (1 – 4) uvedenými 

ve vyhl. 500 v příloze 7 části II. bod b) ..................................................................................... str. č. 130 
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Záměr pořídit Územní plán Svatava (dále také „ÚP Svatava“) schválilo zastupitelstvo městyse Svatava 

na svém řádném zasedání dne 29.01.2007 usnesením č. 4/01/07. Na tomto zasedání byla rovněž 

schválena žádost o pořízení ÚP Svatava – Městským úřadem Sokolov, odbor stavební a územního 

plánování, a zároveň byl určen zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem, kterým se stal p. Václav 

Kasl, toho času místostarosta obce. 

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP byl v průběhu pořízení změněn 

z důvodu zvolení nových členů zastupitelstva – 20.01.2011 byl usnesením č. 1/1/2011 určen pan 

Luboš Berka, místostarosta obce. 

Zpracovatelem ÚP Svatava se stala Ing. arch. Alexandra Kasková na základě uzavřené smlouvy o 

dílo č. 7003, kterou zastupitelstvo schválilo usnesením č. 7/04/07 na svém řádném zasedání konaném 

dne 02.04.2007.  

Pořízení ÚP Svatava podléhá postupu ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen "stavební 

zákon"), a soulad s tímto postupem zajišťuje pořizovatel. 

V prosinci 2007 zpracovala Ing. arch. Alexandra Kasková doplňující průzkumy a rozbory k ÚP 

Svatava.  

Pořizovatel ÚP zpracoval s určeným zastupitelem za technické pomoci Ing. arch. Alexandry Kaskové 

v  září 2008 návrh zadání ÚP Svatava, který dne 16.09.2008 zaslal v souladu s § 47 stavebního 

zákona dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Zároveň pořizovatel zajistil 

zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení 

oznámení o projednávání zadání ÚP veřejnou vyhláškou, a to na úřední desce městyse Svatava a na 

úřední desce města Sokolov. Oznámení včetně návrhu zadání bylo zároveň zveřejněno 

i na internetových stránkách městyse Svatava a města Sokolov.  

Návrh zadání ÚP Svatava byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle 

požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 

3635/ZZ/08 ze dne 16.10.2008 byl v této fázi stanoven požadavek na vyhodnocení ÚP na životní 

prostředí.  

Upravené zadání bylo pořizovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dne 01.12.2008 

předloženo Zastupitelstvu městyse Svatava ke schválení. 

Zastupitelstvo městyse Svatava dne 01.12.2008 projednalo a schválilo usnesením č. 12/12/08 

upravené zadání ÚP Svatava a vzalo na vědomí připomínky, které může uplatnit každý, požadavky na 

obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které mohou uplatnit dotčené orgány a podněty 

sousedních obcí. 

Pořizovatel předal dne 03.12.2008 pod č. j. 45330/2008/SÚPÚP/LUSV schválené zadání ÚP Svatava 

projektantovi. 

Návrh ÚP Svatava byl zpracovatelem vyskladněn a předán v prosinci 2009. 

Na základě již výše uvedeného požadavku na vyhodnocení vlivu ÚP Svatava na životní prostředí dle 

stanoviska KÚKK zn. 3635/ZZ/08 ze dne 16.10.2008 byl osloven RNDr. Jan Křivanec, který je jako 

autorizovaná osoba oprávněn toto vyhodnocení zpracovávat, a které předal v březnu 2010. 

Vyhodnocení vlivu ÚP Svatava na území NATURA 2000 nebylo požadováno.  

Ing. arch. Alexandra Kasková následně zpracovala Vyhodnocení návrhu ÚP Svatava na udržitelný 

rozvoj území, který byl předán v říjnu 2010. 
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Následně vyplynula úprava návrhu ÚP Svatava týkající se záměru „Záchranný kruh“, kterou Ing. arch. 

Alexandra Kasková zpracovala v prosinci 2010 a byla předána v lednu 2011. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil konání společného jednání k návrhu 

ÚP Svatava včetně „Aktualizace návrhu Záchranný kruh“, které proběhlo dne 16.02.2011 na úřadu 

městyse Svatava. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne jednání, ve 

stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. 

Na základě dodatečně předložené projektové dokumentace k projektu „Záchranný kruh“ Krajským 

úřadem Karlovarského kraje, odborem regionálního rozvoje, byla zpracována v červnu 2011 

„Aktualizace č. II návrhu Záchranný kruh“. 

Pořizovatel v tomto smyslu požádal také RNDr. Jana Křivance, zpracovatele vyhodnocení vlivu ÚP 

Svatava na životní prostředí o doplnění, které bylo předáno v červnu 2011. 

Takto doplněný návrh ÚP byl znovu projednán na základě žádosti pořizovatele 

č. j. 113719/2011/SÚPÚP/VESO ze dne 15.07.2011. Pro tyto účely byl návrh ÚP Svatava včetně 

všech jeho součástí vystaven na internetových stránkách městyse Svatava a města Sokolov. 

Pořizovatel následně zpracoval zprávu o projednání návrhu ÚP Svatava dle § 51 odst. 1 a 4 

stavebního zákona za použití § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato zpráva byla součástí žádosti o stanovisko krajského úřadu a byla odeslána pod č. j. 

32865/2012/SÚPÚP/VESO dne 16.04.2012. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního 

plánování posoudil návrh ÚP Svatava dle § 51 a vydal stanovisko pod č. j. 544/RR/12-2 dne 

25.04.2012. 

Pořizovatel předal dne 07.06.2012 pod č. j. 51281/2012/SÚPÚP/VESO zpracovateli podklady pro 

úpravu návrhu ÚP Svatava před řízením o územním plánu. 

Upravený a posouzený návrh ÚP Svatava včetně vyhodnocení na udržitelný rozvoj území a oznámení 

o konání veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání, které 

se konalo dne 30.01.2013 v 15 hodin v zasedací místnosti Městyse Svatava, pořizovatel přizval 

jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 

30 dnů předem. 

Ve stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona byly uplatněny čtyři námitky a jedna 

připomínka. 

Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínky. Návrhy byly dne 18.02.2013 pod č. j. 

15506/2013/SÚPÚP/VESO doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 

orgánu, které pořizovatel vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily stanoviska. 

Pokyny k úpravě návrhu ÚP zpracované v souladu s výsledky projednání byly zaslány projektantovi 

pod č. j. 43529/2013/OSÚP/VESO dne 09.05.2013 s následným doplněním dne 15.05.2013 pod č. j. 

47135/2013/OSÚP/VESO.  

Mezitím došlo ke změně členů zastupitelstva, kteří na svém zasedání konaném dne 14.05.2013 

schválili usnesením č. 04/05/2013 starostu městyse pana Václava Kasla jako určeného zastupitele 

pro spolupráci s pořizovatelem. 

V únoru 2014 byl projektantem předán obci upravený návrh ÚP. 

V souvislosti s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona si pořizovatel dne 21.03.2014, pod č. j. 

24055/2014/OSÚP/VESO, vyžádal stanovisko příslušného úřadu 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 (dále jen „příslušný úřad“), a o stanovisko 
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příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný orgán ochrany přírody“), k  návrhu Územního plánu 

Svatava upravenému po veřejném projednání. 

Příslušný úřad ve svém stanovisku konstatoval, že upravený návrh nemůže mít významný vliv na 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, příslušný orgán ochrany přírody také neměl 

k upravenému návrhu připomínky. Z tohoto důvodu nebyla nutná úprava ani doplnění Vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Dle § 53 odst. 2 byl upravený návrh ÚP v rozsahu podstatných úprav projednán na opakovaném 

veřejném projednání, konaném dne 14.05.2014 na úřadu městyse Svatava. 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání včetně upraveného a posouzeného návrhu 

územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou 

15 dnů před konáním veřejného projednání. Jednotlivě pořizovatel přizval obec, pro kterou je územní 

plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 30 dnů předem. 

Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání, a následně 

vypracoval pokyny k úpravě návrhu ÚP Svatava pro vydání, které byly zaslány projektantovi pod č. j. 

43098/2014/OSÚP/VESO dne 27.05.2014. 

 

 

2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 

 

* Politika územního rozvoje ČR 2008 )dále jen PÚR ČR 2008) 

� Území městyse Svatava leží v rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary. 

Pro územní plánování na správním území Svatavy nevyplývá z této skutečnosti žádný úkol. 

� Území městyse Svatava leží v koridoru komerční železniční dopravy ŽD 3 Cheb – Karlovy Vary –

Chomutov – Most – Ústí nad Labem. 

V ÚP jsou zachovány stávající prostorové podmínky na celostátní železniční trati č. 140, které 

umožňují zároveň modernizaci a optimalizaci této tratě bez nových územních požadavků. 

 

∗ PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet p řírodní, civiliza ční a kulturní hodnoty území, 

včetně   urbanistického, architektonického a archeologick ého d ědictví. Zachovat ráz 

jedine čné urbanistické struktury území, struktury sídelní a jedine čné kulturní krajiny, které 

jsou výrazem identity území, jeho historie a tradic e. Tato území mají zna čnou hodnotu, 

např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s pot řebami 

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s princ ipy udržitelného rozvoje. V n ěkterých 

případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního záj mu, v jiných p řípadech je t řeba 

chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Kr ajina je živým v čase prom ěnným celkem, 

který vyžaduje tv ůrčí, avšak citlivý p řístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby 

byly zachovány její st ěžejní kulturní, p řírodní  a užitné hodnoty. Brání upadání venkovské 

krajiny jako d ůsledku nedostatku lidských zásah ů. 

  ÚP chrání kulturní hodnoty území, zejména nemovité kulturní památky včetně kostela 

Neposkvrněného početí Panny Marie a fary, architektonicky a historicky významné stavby, chrání 

zachovanou urbanistickou strukturu Svatavy včetně částí Podlesí a Davidov. ÚP chrání přírodní 
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hodnoty území, zejména menší rybníky na území městyse, údolní nivu řeky Svatavy a ostatních 

toků, lesní masivy v severní, západní části území městyse. 

  Vymezením prvků ÚSES přispívá ÚP ke zvýšení ekologické stability území.  

  Je respektována rekreační krajinná oblast SR 9 Sokolovsko vymezená v ZÚR KK nacházející se 

na celém území městyse Svatava. 

  Dále je respektována oblast krajinného rázu OB 12 Karlovy Vary. ÚP respektuje zvláště 

chráněné plochy přírody Natura 2000 EVL Pískovna Erika CZ 0413184, Matyáš CZ 0413185. ÚP 

zapracovává lesnickou, zemědělskou a hydrickou rekultivaci lomu Medard – Libík. Zároveň ÚP 

zohledňuje prostor posledního povrchového lomu Jiří v DP Alberov na severovýchodním okraji 

městyse a řeší ho jako nezastavěnou plochu těžby. ÚP zohledňuje i lesnickou rekultivaci Jeleního 

vrchu. 

  Kolem jezera Medard vzniklého jako zatopení zbytkové jámy lomu Medard – Libík ÚP řeší 

obnovu rozsáhlého území krajiny, které bude využíváno zejména k rekreačním a sportovním 

účelům a to v souladu se ZÚR KK, kde přestavuje tato oblast významnou plochu nadmístního 

významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport ozn. 11a Medard východ. Samotná vodní plocha 

jezera Medard je v ZÚR KK vymezena jako významná plocha nadmístního významu vodní nádrž 

Medard ozn. 11. 

  ÚP zachovává příznivé funkční členění Svatavy a rozvíjí samotný městys zejména jako 

polyfunkční obytně obslužné sídlo s rozsáhlým obytným územím a stabilizovanou výrobní zónou a 

s dostatečným rozsahem občanského vybavení. 

 

(15) Předcházet p ři změnách nebo vytvá ření urbánního prost ředí prostorov ě sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnos t obyvatel. Analyzovat hlavní 

mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat exi stující a potencionální d ůsledky a 

navrhovat p ři územn ě plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 

segregace nebo snížení její úrovn ě. 

  ÚP zamezuje prostorové sociální segregaci dostatečným rozvojem bydlení a ploch veřejného 

prostranství jako ploch nových sociálních kontaktů. ÚP rovněž výrazně zlepšuje dopravní 

obslužnost území a to zejména ve vazbě na celý region – ÚP řeší přeložku silnice II/181, část 

přeložky silnice II/210 a jejich MÚK, část přeložky silnice III/21030 jako nové dopravní napojení 

sídla Radvanov. ÚP posiluje prostupnost krajinou návrhem nových cyklotrasa Svatava – Luh nad 

Svatavou, cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard a cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov. 

ÚP navrhuje rovněž rozsáhlé plochy občanského vybavení v rekreačních střediscích Pod Jelením 

vrchem a Sluneční pobřeží, které vytvoří dostatek pracovních příležitostí. ÚP řeší rovněž 

rozvojové plochy rekreace a sportu v samotné Svatavě, které přispějí k posílení sociálního pilíře 

udržitelného rozvoje úzmí a tím odstranění potenciální sociální segregace. 

 

(16) Při stanovování zp ůsobu využití území v územn ě plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením p řed uplat ňováním jednostranných hledisek a požadavk ů, 

které ve svých d ůsledcích zhoršují stav i hodnoty území. P ři řešení ochrany hodnot území 

je nezbytné zohled ňovat také požadavky na zvyšování kvality života oby vatel a 

hospodá řského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapot řebí hledat ve 

spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v  souladu s ur čením a charakterem oblastí, 

os, ploch a koridor ů vymezených v PÚR ČR. 

ÚP hledá komplexní řešení rozvoje území Svatavy a zohledňuje požadavek rozvoje městyse 

Svatavy zejména jako obytného území. Zároveň respektuje dlouhodobě probíhající těžbu 
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nerostných surovin v lomu Jiří a zapracovává rozsáhlou sanaci a rekultivaci vytěženého lomu 

Medard – Libík. Zároveň vytváří podmínky pro stabilizaci zvláště chráněných ploch přírody Natura 

2000 Pískovy Erika a Matyáš. Všechny tyto procesy probíhající na území Svatavy řeší ÚP ve 

vzájemné koordinaci s předpokladem vyvážených vztahů všech 3 pilířů udržitelného rozvoje 

území s cílem zajistit harmonické podmínky na území Svatavy pro příští generace. ÚP 

zapracovává konkrétní požadavky aktérů působících na území Svatavy a to jak obyvatel a 

místních podnikatelů, tak i zohledňuje dlouhodobě probíhající procesy těžby hnědého uhlí a 

následné sanace a rekultivace zasaženého území dle Zvláštního režimu, plán sanace a 

rekultivace na období 2011 - 2015. 

 

(17) Vytvá řet v území podmínky k odstra ňování d ůsledk ů náhlých hospodá řských zm ěn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytvá ření pracovních p říležitostí, zejména v regionech 

strukturáln ě postižených a hospodá řsky slabých a napomoci tak řešení problém ů v těchto 

územích . 

ÚP v souladu se ZÚR KK zapracovává nadmístní rozvojovou plochu pro cestovní ruch, rekreaci a 

sport Medard východ 11a, která odstraní z území důsledky dlouhodobé těžby uhlí a zároveň 

přispěje k posílení hospodářského pilíře udržitelného rozvoje území. Nové pracovní příležitosti 

jsou navrženy i v kontaktu se stávající zástavbou Svatavy na rozvojových plochách občanského 

vybavení, plochách smíšených obytných i ploše výroby a skladování. 

 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní strukt ury. Vytvá řet předpoklady pro posílení 

partnerství  mezi m ěstskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich  

konkurenceschopnost. 

ÚP řeší v souladu se ZÚR KK významné změny v dopravním systému silnic II. a III. třídy 

nadmístního charakteru. Jedná se zejména o přeložky silnic II/181, II/210, III/21021 a nové 

cyklotrasy Svatava – Luh nad Svatavou a Habartov – Svatava – Sokolov. Na východní části lomu 

Medard – Libík je navržena rozsáhlá sportovně rekreační oblast Medard východ, která bude 

sloužit zejména jako volnočasové zázemí celého regionu. Zároveň si vlastní městys Svatava udrží 

měřítko a intimitu svébytného samostatného sídla příměstského charakteru. 

 

(19) Vytvá řet p ředpoklady pro polyfunk ční využívaní opušt ěných areál ů a ploch (tzv. 

brownfields pr ůmyslového, zem ědělského, vojenského a jiného p ůvodu). Hospodárn ě 

využívat zastav ěné území (podpora p řestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit och ranu 

nezastav ěného území (zejména zem ědělské a lesní p ůdy) a zachování ve řejné zelen ě, 

včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je ú čelné využívání a uspo řádání území 

úsporné v nárocích na ve řejné rozpo čty a dopravu a energie, které koordinací ve řejných a 

soukromých zájm ů na rozvoji území omezuje negativní d ůsledky suburbanizace pro 

udržitelný rozvoj území. 

ÚP zapracovává dlouhodobě probíhající těžbu hnědého uhlí včetně sanace a rekultivace těžbou 

zasaženého území, v souladu s probíhajícími etapami I., IV., V. a VI. plánu sanace a rekultivace 

lomu Medard – Libík. ÚP navrhuje na řešeném území zcela novou kulturní krajinu, která bude 

opět navrácena k veřejnému užívání zejména pro rekreační a sportovní účely. Na březích nově 

vzniklého jezera Medard jsou navržena dvě rekreační střediska Pod Jelením vrchem a Sluneční 

pobřeží. Ve vlastním městysu ÚP řeší jako přestavbu zcela nové využití opuštěných areálů a 

ploch  zahrádek, areálu navijárny i areálu bývalé MŠ. 
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(20) Rozvojové zám ěry, které mohou významn ě ovlivnit charakter krajiny, umís ťovat do co 

nejmén ě konfliktních lokalit a následn ě podporovat pot řebná kompenza ční opat ření. 

S ohledem na to p ři územn ě plánovací činnosti, pokud je to možné a od ůvodn ěné, 

respektovat ve řejné zájmy nap ř. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životní ho 

prost ředí, zejména formou d ůsledné ochrany biologické rozmanitosti a kvality ži votního 

prost ředí, zejména formou d ůsledné ochrany zvlášt ě chrán ěných území, lokalit soustavy 

Natura 2000, mok řadů, ochranných pásem vodních zdroj ů, chrán ěné oblasti p řirozené 

akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zem ědělského a lesního p ůdního fondu. 

Vytvá řet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systém ů ekologické 

stability a zvyšování a udržování ekologické stabil ity a k zajišt ění ekologických funkcí 

krajiny i v ostatní volné krajin ě a pro ochranu krajinných prvk ů přírodního charakteru 

v zastav ěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti ve nkovské krajiny. V rámci 

územn ě plánovací činnosti vytvá řet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem n a 

cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá řet podmínky pro využití p řírodních zdroj ů. 

ÚP navrhuje rozvoj území s minimálním záborem ZPF – dostavba městyse je navržena zejména 

na ostatních plochách. Revitalizace lomu Medard – Libík je zaměřena zejména na lesnické 

rekultivace, zároveň zatopením zbytkové jámy lomu vznikne nová vodní plocha. ÚP zapracovává 

východně od silnice III/21030 i dlouhodobě probíhající těžbu uhlí v lomu Jiří. Zároveň však ÚP 

chrání dosud nedotčenou kulturní krajinu zejména Svatavského vrchu i plochy v minulosti 

provedených rekultivací zejména Matyáš, Jelení vrch, Velký Riesel. ÚP na těchto plochách 

ekologicky stabilní krajiny vymezuje ÚSES včetně zpřesnění RBK a RBC a územně stabilizuje 

plochy Natura 2000 Pískovna Erika a Matyáš. Zároveň řešení ÚP zohledňuje podmínky 

vymezeného OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary. Koncepce rozvoje území městyse Svatava 

v návrhu ÚP byla na základě stanoviska DO posouzena posudkem SEA a dle jeho závěrů byla 

upravena. Jednalo se zejména o vypuštění plochy B11-Z a úpravu ploch O9-Z, O2-P, D10-Z, R1, 

R6 a prostoru Jeleního vrchu. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dot čenými obcemi p řed zastav ěním pozemky 

nezbytné pro vytvo ření souvislých ploch ve řejně přístupné zelen ě (zelené pásy) 

v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 

území je krajina negativn ě poznamenána lidskou činností, s využitím její p řirozené obnovy: 

cílem je zachování souvislých pás ů nezatav ěného území v bezprost ředním okolí velkých 

měst, způsobilých pro nenáro čné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a roz voj 

lesních porost ů a zachování prostupnosti krajiny. 

ÚP stabilizuje ve Svatavě plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení a navruje nové 

rozvojové plochy veřejné zeleně zejména centrální park u hřbitova, zeleň v Podlesí, park v Podlesí 

a zejména lesopark na části Jeleního vrchu. ÚP zároveň zapracovává rozsáhlou plošnou sanaci a 

rekultivaci území vytěženého lomu Medard – Libík dle probíhajících a navržených rekultivací v I., 

IV., V. a VI. etapě. Na podstatné části řešeného území vznikne tak zcela nová kulturní krajina, 

která bude navrácena zpět k veřejnému užívání. 

 

(22) Vytvá řet podmínky pro rozvoj a využití p ředpoklad ů území pro r ůzné formy cestovního 

ruchu (nap ř. cykloturistiku, agroturistika, poznávací turistik a), při zachování a rozvoji 

hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivní ch z hlediska cestovního ruchu, 

turistickými cestami, které umož ňují celoro ční využití pro r ůzné formy turistiky (nap ř. pěší, 

cyklo, lyža řská, hipo). 
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Území Svatavy leží ve specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR 9 Sokolovsko a zároveň 

jsou zde vymezeny významné plochy nadmístního významu vodní nádrž Medard (11) pro cestovní 

ruch, rekreace a sport a plocha Medard východ (11a), kterou ÚP plně zohledňuje a zapracovává 

rozvoj tohoto území zejména s využitím ÚS západní části Sokolovské pánve – jezero Medard a 

ÚS Pod Jelením vrchem. Jsou řešeny: vodní plocha jezera Medard s přístavištěm v laguně a 

zátoky s koupalištěm, opevnění břehové čáry s cyklotrasou, 2 rekreační komplexy Sluneční 

pobřeží a Pod Jelením vrchem včetně kapacitních parkovišť. K rekreačnímu využití území kolem 

jezera Medard přispěje i nové dopravní řešení s přeložkami silnic II/181 a II/210, které odvedou 

průjezdní dopravu mimo centrum městyse. Mimo oblast jezera Medard jsou řešeny cyklotrasa do 

Luhu nad Svatavou, nové sportoviště ve Svatavě, plochy veřejné zeleně a rozšíření zahrádkářské 

kolonie. Napříč územím Svatavy jsou navrženy cyklotrasy regionálního významu propojující 

několik obcí. 

 

(23) Podle místních podmínek vytvá řet předpoklady pro lepší dostupnost území z kvalitn ěji 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na pr ostupnost krajiny. P ři umís ťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostu pnost krajiny a minimalizovat rozsah 

fragmentace krajiny. Je – li to z t ěchto hledisek ú čelné, umís ťovat tato za řízení soub ěžně. 

Nepřípustné je vytvá ření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlost ních silnic a 

kapacitních silnic, jejich trasy, jsou – li sou částí transevropské silni ční sít ě, volit tak, aby 

byly v dostate čném odstupu od obytné zástavby hlavních center osíd lení. 

Návrh ÚP zapracovává VPS D.23, D.24, D.25, D.79 pro přeložeky a křižovatky silnic II/210 a 

II/181 a úpravy jejich směrových oblouků. Zároveň ÚP navrhuje zejména ve vztahu k ÚP Josefov 

část přeložky silnice III/21021 pro nové napojení sídla Radvanov. Na území Svatavy jsou řešeny i 

nové cyklotrasy podél břehu jezera Medard, podél řeky Svatavy do Luhu nad Svatavou i trasa 

propojující Habartov přes Josefov, Svatavu a Sokolov s Lomnicí. Úměrně rozvoji území navrhuje 

ÚP rozvoj technické infrastruktury s maximálním důrazem na zachování a rozvoj stávajících 

koncepcí zásobováním území pitnou vodou, energiemi, teplem a odkanalizování. Rozvoj 

technické infrastruktury je řešen i v rekreační oblasti kolem jezera Medard. 

 

(24) Vytvá řet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši řováním a zkvalit ňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na pot řeby ve řejné dopravy a požadavky ochrany 

veřejného zdraví, zejména uvnit ř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nov é 

výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvol á nároky na zm ěny ve řejné dopravní 

infrastruktury a ve řejné dopravy. Vytvá řet podmínky pro zvyšování bezpe čnosti a 

plynulosti dopravy, ochrany a bezpe čnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany p řed 

hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvá řet v území podmínky pro enviromentaln ě šetrné 

formy dopravy (nap ř. železniční, cyklistickou) 

Navržené velké změny v nadmístní dopravě, které odvedou průjezdnou dopravu mimo obytnou 

zástavbu Svatavy, přispějí zejména ke zrychlení dopravy, odstranění nebezpečných míst, zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu a plynulosti dopravy. Zároveň se sníží ohrožení obyvatel Svatavy 

emisemi, hlukem i vibracemi ze silniční dopravy. ÚP navrhuje centrální nástupní parkoviště aut 

návštěvníků obou rekreačních center Pod Jelením vrchem i Slunečního pobřeží. ÚP respektuje 

podmínky veřejné dopravy a to jak silniční, tak i železniční. ÚP ve vazbě na  ÚS západní části 

Sokolovské pánve jezero Medard navrhuje na severních svazích jezera přistávací a vzletovou 

plochu, která významně rozšíří možnosti přistupu této nadmístní specifické plochy rekreace. 
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(25) Vytvá řet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvate lstva p řed potenciálními 

riziky a p řírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p ůdy, eroze atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah p řípadných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploc h pot řebných 

pro umís ťování staveb a opat ření na ochranu p řed povodn ěmi a pro vymezení území 

určených k řízeným rozliv ům povodní. Vytvá řet podmínky pro zvýšení p řirozené retence 

srážkových vod v území s o hledem na strukturu osíd lení a kulturní krajinu jako alternativy 

k um ělé akumulaci vod. V zastav ěných územích a zastavitelných plochách vytvá řet 

podmínky pro zadržování, vsakování i využívání deš ťových vod jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování ú činků povodní. 

ÚP respektuje stanovené záplavové území Q100 řeky Svatavy. V záplavovém území jsou navrženy 

dříve schválené zastavitelné plochy zemědělské výroby – sádky pro ryby ve 2 etapách. ÚP 

zapracovává jezero Medard jako zatopení zbytkové zámy vytěženého lomu Medard – Libík, které 

ovlivní hospodaření s dešťovou vodou celé oblasti. ÚP zároveň zapracovává rozsáhlé lesnické 

rekultivace, které představují významný zdroj zvýšení retence území. Zastavitelné plochy obou 

rekreačních center kolem jezera Medard jsou situovány do míst se stabilním podložím 

s minimálním rizikem sesuvů. Zástavba v řešeném území bude ošetřena dešťovou kanalizací, 

která po nadržení dešťových vod na pozemcích staveb převede kontrolovaně tyto vody do 

vodních toků na řešeném území nebo do úpravy důlních vod situované u centrálního parkoviště 

Pod Jelením vrchem. 

 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových úz emích a umis ťovat do nich ve řejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjime čných a zvláš ť odůvodn ěných p řípadech. Vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro p řemíst ění zástavby v území s vysokou mírou rizika vzniku 

povod ňových škod. 

ÚP navrhuje ve stanoveném záplavovém území Svatavy pouze dříve schválené zastavitelné 

plochy zemědělské výroby ve 2 etapách určené pro sádky na ryby. 

 

(27) Vytvá řet podmínky pro koordinované umís ťování ve řejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její ú čelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvá řet rovn ěž 

podmínky pro zkvalitn ění dopravní dostupnosti obcí (m ěst), které jsou p řirozenými 

regionálními centry v území tak, aby se díky možnos tem, poloze i infrastruktu ře těchto obcí 

zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve v enkovských oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problém ů udržitelného rozvoje území využívat regionálních s eskupení (klastr ů) 

v dialogu všech partner ů, na které mají zm ěny v území dopad a kte ří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prosp ěch územního rozvoje. 

Při územn ě plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvo ření výkonné sít ě osobní i 

nákladní železni ční, silni ční, vodní a letecké dopravy, v četně sítí regionálních letiš ť, 

efektivní dopravní sít ě pro spojení m ěstských oblastí s venkovskými oblastmi, stejn ě jako 

řešení p řeshrani ční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klí čovými p ředpoklady 

hospodá řského rozvoje ve všech regionech. 

ÚP ve vazbě na ZÚR KK zapracovává významné dopravní záměry, které zlepší a zrychlí 

automobilovou dopravu přes území Svatavy a umožní bezkolizní příjezd všem návštěvníkům 

rekreační oblasti kolem jezera Medard. Ve vazbě na rozvoj území řeší ÚP přiměřený a vyvážený 

rozvoj inženýrských sítí, přičemž veškeré stávající systémy zásobování území pitnou vodou, 
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energiemi i odkanalizování budou respektovány a dále rozšiřovány. ÚP nenavrhuje žádnou 

významnou změnu v koncepci rozvoje inženýrských sítí. 

 

(28) Pro zajišt ění kvality života obyvatel zohled ňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech pot řebných dlouhodobých souvislostech, v četně nárok ů 

na veřejnou infrastrukturu. Návrh na ochranu kvalitních m ěstských prostor ů a veřejné 

infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci ve řejného i soukromého sektoru s ve řejností. 

Koncepce rozvoje řešeného území městyse Svatava zohledňuje kontinuální dlouhodobý vývoj 

území v západní části sokolovského hnědouhelného revíru, kde probíhá velkoplošná povrchová 

těžba hnědého uhlí a následně sanace a rekultivace postiženého území. V jižní části území jsou 

zapracovány sanace a rekultivace ploch na vytěžěném lomu Medard – Libík, zatímco 

v severovýchodním cípu území je řešena plocha těžby pro postupující lom Jiří v DP Alberov. 

Rozvoj vlastního městyse  je zpracován dle představ a požadavků obce a vytváří do budoucna 

vyvážené a přiměřené podmínky pro kvalitní život příštích generací obyvatel Svatavy. Rozvoj 

Svatavy je dostatečně různorodý s důrazem na plochy bydlení a veřejného prostranství s veřejnou 

zelení. 

 

(29) Zvláštní pozornost v ěnovat návaznosti r ůzných druh ů dopravy. S ohledem na to 

vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu 

umožňující  ú čelné propojení plochy bydlení, ploch rekreace, ob čanského vybavení, 

veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požad avky na kvalitní životní prost ředí. 

Vytvá řet tak podmínky pro rozvoj ú činného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatel ům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.  S ohledem na to vytvá řet 

podmínky pro vybudování a užívání vhodné sít ě pěších a cyklistických cest. 

ÚP zapracovává významné změny v koncepci silnic II/210 a II/181 – jedná se zejména o přeložku 

silnice II/181 východním obchvatem Svatavy a včetně  jejího převedení do trasy silnice III. třídy a 

část přeložky silnice II/210 a jejich MÚK. Součástí nového dopravního řešení je i příjezd na 

kapacitní nástupní parkoviště východní části rekreační oblasti kolem Jezera Medard. ÚP navrhuje 

na zemědělských rekultivacích severních svahů jezera přistávací a vzletovou dráhu. Podém břehu 

jezera je řešena cyklotrasa, další cyklotrasa propojí území s Luhem nad Svatavou, se Sokolovem i 

Habartovem. Vybraná síť hospodárnic na rekultivovaných plochách bude sloužit i pro 

automobilovou obsluhu navržené zástavby. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a z pracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby spl ňovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou časnosti i 

v budoucnosti. 

  ÚP řeší rozvoj koncepce zásobování území pitnou vodou a likvidaci splaškových vod v souladu 

se ZÚR KK a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. Tímto řešením je 

zabezpečena a dostatečně vyvážena vysoká kvalita života obyvatel obce i do výhledu. 

 

(31) Vytvá řet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efe ktivní a bezpe čné výroby 

energie z obnovitelných zdroj ů, šetrné k životnímu prost ředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vliv ů a rizik p ři respektování p řednosti zajišt ění bezpečného zásobování území 

energiemi. 

ÚP stabilizuje stávající MVE v areálu bývalé přádelny a navrhuje na řece Svatavě 1 další MVE. 

ÚP nenavrhuje na řešeném území žádné specifické plochy výroby určené výhradně pro umístění 
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FVE. ÚP na území městyse rovněž neřeší žádné VTE. Fotovoltaické panely mohou být na 

řešeném území umístěny na střechách nebo fasádách objektů. ÚP stabilizuje 8 slunečních 

elektráren na střechách staveb. 

 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalit u bytového fondu ve 

znevýhodn ěných m ěstských částech a v souladu s požadavky na kvalitní m ěstské 

struktury, zdravé prost ředí a účinnou infrastrukturu v ěnovat pozornost vymezení ploch 

přestavby. 

V rámci doplňujících P + R byla posouzena kvalita bytového fondu na území městyse. Kvalita 

bytového fondu je ve Svatavě velmi dobrá. Svatava byla až do roku 1994, kdy byly vládou ČR 

stanoveny závazné linie těžby jako nepřekročitelné hranice těžby, předurčena k vylidnění, 

k plošné asanaci a zahájení těžby hnědého uhlí. Teprve schválený ÚPN SÚ Svatava dal 

obyvatelům jistotu stability a možnosti rozvoje území. Za posledních 20 let prošla Svatava velkou 

proměnou, která znamenala rekonstrukci téměř všech objektů, transformaci výrobních zón a 

dostavbu proluk v ZÚ a dalšího nevyužitého území v ZÚ. ÚP nenavrhuje proto žádnou plochu 

přestavby stávajícího bytového fondu. 

ÚP řeší na území městyse přestavbové plochy, které ve svém důsledku šetří příléhající kulturní 

krajinu před dalším zastavěním, zhodnocují dnes opuštěné nevyužité areály v ZÚ a zlepšují 

obytné mikroklima v zástavbě městyse tím, že  odstraňují v intenzivně urbanizovaném území 

opuštěné stavby nebo jejich zbytky ve špatném technickém stavu na pokraji demolic. ÚP řeší 

celkem 14 ploch přestavby v celkové rozloze 13,45 ha, z toho pro bydlení 4 plochy 3,23 ha, pro 

občanské vybavení 2 plochy 9,5 ha, 3 plochy smíšené obytné 2,11 ha, 2 plochy pro výboru 1,25 

ha. Přestavbové plochy zhodnocují a přestavují zahrádkářskou kolonii, areály občanské 

vybavenosti charakteru veřejné infrastruktury, části výrobních areálů a dnes už nepotřebné plochy 

technické infrastruktury pro potřeby dnes už ukončené důlní činnosti v lomu Medard – Libík. 

 

   ÚP Svatava je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.09.2010 usnesením č. ZK 223/09/10: 

* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), vydány 16. 9. 2010 s nabytím 

účinnosti dne 16. 10. 2010  

 a) na území městyse Svatava vymezuje ZÚR KK tyto veřejně prospěšné stavby: 

VPS dopravní infrastruktura – silniční doprava: 

 - VPS D.23 – II/181 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov 

• ÚP vymezuje tuto VPS jako zastavitelnou plochu D13-Z a jako VPS D14 

- VPS D.24 – II/181 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 jihovýchodně od Svatavy 

• ÚP vymezuje tuto VPS jako součást zastavitelné plochy D1-Z jako VPS D1 

- VPS D.25 – II/181 – přeložka silnice II/210 – obchvat Sokolov  

• ÚP vymezuje tuto VPS jako součást zastavitelné plochy D1-Z a jako VSP D1 

- VPS D.79 – II/181 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 na severním okraji Svatavy (úprava 

směrového oblouku)  

• ÚP vymezuje tuto VPS jako zastavitelnou plochu D14-Z a VPS D14 

b) ZÚR KK vymezují na území obce Svatava tato veřejně prospěšná opatření: 

VPO – ochrana přírodního dědictví – ÚSES: 

 - VPO U.41 – RBC č.1142 Svatava 

- VPO U.101 – RBC č. 10109 Boučský vrch 
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- VPO U.554 – RBK č. 20112 – Boučský vrch - K40 

- VPO U.572 – RBK č. 994 – Svatava - Antonín 

• Jedná se o RBC a RBK, pro které ÚP nenavrhuje žádné změny ve využití území, žádné 

plochy změn v krajině. 

Na základě velké novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek k 1.1.2013 nelze 

vymezit VPO pouze pro vymezení prvků ÚSES, a to i v případě, že ZÚR vymezuje pro 

regionální ÚSES VPO. To je důvod, proč ÚP nevymezuje pro RBC 1142, RBC 10109 ani pro 

RBK 20112 i RBK 994 žádná VPO. Tyto prvky regionálního ÚSES jsou v ÚP pouze 

vymezeny, ÚP v nich nenavrhuje žádné plochy změn v krajině, žádná opatření. 

c) ZÚR KK navrhuje na území Svatavy významnou plochu nadmístního významu: vodní nádrž Medard 

(11) a významnou plochu nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreace a sport Medard východ 

(11a). 

• ÚP navrhuje jako součást těchto nadmístních ploch rozsáhlé dílčí rozvojové plochy dle US 

Pod Jelením vrchem a US západní části Sokolovské pánve – jezero Medard, autor arch. V. 

Poláčková. Rozvojové plochy řešené jako součást plochy (11a) dle ZÚR KK jsou řešeny  se 

specifickými regulačními podmínkami, které rozšiřují možnost využití území o další specifické 

aktivity zejména pro turistický ruch a rekreaci. Jedná se o tyto plochy: 

� I. etapa: 

rekreace: R2-Z, R3-Z, 

občanské vybavení: O3-Z, O5-Z, O6-Z, O7-Z, O8-Z, O9-Z, O10-Z, O10a-Z, O10b-Z, O10c-

Z,O11-Z,O1-P, O2-P, 

veřejné prostranství: P6-Z, 

dopravní infrastruktura: D2-Z, D7-Z, D8-Z, D9-Z, D1-P, 

technická infrastruktura: T1-Z, T1-P, 

vodní plochy: jezero Medard. 

� II. etapa: 

dopravní infrastruktura: D10-Z, 

� územní rezervy: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. 

d) priority ZÚR KK: 

  Základní priority územního plánování v Karlovarsk ém kraji vycházejí a dále zp řesňují 

republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR 2008. 

 

� Návrh ÚP Svatava napl ňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro 

zajišt ění udržitelného rozvoje území: 

1 Priority v oblasti sociální soudržnosti spole čenství obyvatel 

1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro 

sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a chráněné 

hodnoty sídel, 

1.3 vytváření podmínek pro zmenšení sociálního napětí ve vztahu k menšinám, které by měly být 

integrovány do většinové společnost – mj. prostřednictvím kultivace urbánního prostředí, 

1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto 

hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené sídelní 

struktury, tradiční obraz městských a vesnických jídel v krajině a kulturní památky. Pokud je tato 

struktura nenávratně přeměněna, například jako následek těžby nerostných surovin, navrhovat 
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specifická řešení nové krajiny a urbanistické struktury, která přinesou do území nový potenciál 

hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje, 

 
2 Priority v oblasti hospodá řského rozvoje 

2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů 

s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací, 
2.6 vytváření územně technických podmínek pro využití nových příležitostí, vzniklých ukončením 

těžby, 

2.7 vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovním 

ruchu, i v eko- a agro- turistice, 
2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se 

zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy 

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné plochy 

pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní, lyžařské, 

hipostezky), 

2.10 uvážené a koordinované využívání přírodních zdrojů – přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod a nerostných surovin obecně, 

2.13 vytváření územně technických podmínek pro efektivní využití nerostného bohatství kraje, 

v územích, kde bude probíhat, omezit vliv důsledků těžby na životní prostředí, přírodní a kulturní 

prostředí a střety s dalšími funkcemi s hodnotami území (např. s podmínkami pro lázeňství, turistický 

ruch, rekreaci). 

 

3 Priority v oblasti ochrany životního prost ředí 

3.1 hospodárně využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů), 

3.2 důsledná ochrana nezastavěného území – ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží 

novou výstavbou a turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace (v rozvojových 

oblastech a osách), kde je třeba zachovávat a vytvářet podmínky pro územní systémy ekologické 

stability, pro vznik veřejně přístupných pásů zeleně, které umožní rekreační využívání krajiny a 

zachování jejích reprodukčních schopností, přitom jako významný přírodní prvek chránit a nově 

navrhovat lesní porosty, 
3.3 vytváření podmínek pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

(zvyšování retenčních schopností krajiny: návrh protierozních opatření, omezení umísťování 

zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné minimum, návrh opatření protipovodňové 

ochrany a ploch potřebných k rozlivům povodní, apod.), 

3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny – 

důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ale i zák. č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, 

3.5 ochrana přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 

3.6 ochrana a využití nerostných surovin, 

3.7 obnova území po ukončované těžbě hnědého uhlí, 

 

  Ostatní priority územního plánování stanovené v ZÚR KK ÚP Svatava nezapracovává, neboť se 

netýkají řešeného území. 
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e) Území městyse Svatava leží v rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR 2008: rozvojová oblast 

Karlovy Vary OB12 nadregionálního významu, zpřesněná v ZÚR KK. 

• ÚP zajišťuje tyto podmínky pro rozhodování o změnách v území: 

3.1.1 rozvojové oblasti s vysokou koncentrací obyvatelstva a soustředěním ekonomických aktivit a 

služeb vytvářejí jádra sidelního a hospodářského rozvoje regionálního, případně nadregionálního 

významu, v rozvojových oblastech je nezbytné minimalizovat negativní dopady změn ve využití území 

do životního prostředí, na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 

3.1.2 v nadregionální rozvojové oblasti OB12, která tvoří ve vazbě na koridory komunikací R6 a I/13 

jádro územního rozvoje v sídelní aglomeraci Sokolov – Karlovy Vary – Ostrov budou vytvořeny 

podmínky pro lokalizaci strategických komerčních zón (Sokolov – Staré Sedlo, Sokolov – Vítkov, 

Ostrov, Olšová Vrata) a zóny rekreace nadregionálního a mezinárodního významu Medard, současně 

bude sledována priorita lázeňství (Karlovy Vary), v oblasti Sokolovska je nezbytné počítat 

s pokračující těžbou uhlí a využitím ostatních nerostných surovin (viz. Specifická oblast ochrany a 

využití nerostných zdrojů ST1 Sokolov), ale současně již vytvářet předpoklady pro restrukturalizaci 

nabídky pracovních příležitostí v důsledku chystaného ukončení těžby uhlí. 

• ÚP na základě podmínek pro rozhodování o změnách v území v OB 12 řeší pokračující ležbu 

uhlí v lomu Jiří, sanaci a rekultivaci prostoru vytěžěného lomu Medard – Libík. 

f) Území městyse Svatava leží ve specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR 9 Sokolovsko 

vymezené v ZÚR KK. 

• ÚP na základě této skutečnosti řeší zejména sanaci a rekultivaci oblasti vytěženého lomu 

Medard – Libík jako vznik zcela nové veřejně přístupné kulturní krajiny s velkým potenciálem 

obnovy kulturních a civilizačních hodnot území doplněné o velké zázemí služeb ve sféře 

cestovního ruchu a rekreace. V samotném městysu jsou řešeny nové rozvojové plochy 

rekreace, sportu a dalších služeb. 

* ÚP jednoznačně vychází z dosud platného ÚPN SÚ Svatava , schváleného ZO dne 17.10.1996, ze 

změny č. 1 schválené ZO dne 30.5.2002 usnesením č. 57, ze změny č. 2 schválené ZO dne 

11.12.2006 usnesením č. 3/12/06 a ze změny č.3 vydané opatřením obecné povahy v r. 2009. 

 

* ÚP zohlednuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 

* ÚP zohlednuje dokument Aktualizace ÚSES obce Svatava, 2006, RNDr. J. Křivanec 

* ÚP zohlednuje vydaná stavební rozhodnutí a stavební povolení 

* ÚP zohlednuje Plán rekultivací a sanací lomu Libík - Medard I., IV., V. a VI. etapa 

* ÚP zohlednuje Vyhledávací studii regionálního multifunkčního centra integrované záchranné služby, 

Ing. arch. V. Poláčková 

* ÚP zohlednuje Aktualizaci urbanistické studie západní části Sokolovské pánve - jezero Medard, Ing. 

arch. Poláčková (dále jen Aktualizace US) 

* ÚP zohlednuje „Zvláštní režim, plán sanace a rekultivace na období 2011 - 2015“ 

* ÚP zohlednuje Urbanistickou studii Pod Jelením vrchem, Ing. arch. Poláčková   
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3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNO VÁNÍ, ZEJMÉNA  

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANIST ICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 

A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

  Územní plán Svatava je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18     

a   § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 

  Zpracovaný ÚP Svatava vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na 

území spravovaném městysem Svatava. 

  V územním plánu navržený rozvoj městyse Svatava nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při 

respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro 

rozhodování v území. 

 

 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA  A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

  ÚP Svatava byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle 

příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍ CH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

ÚP Svatava byl zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

V dosavadním průběhu pořizování návrhu ÚP Svatava nebyl řešen žádný rozpor mezi pořizovatelem 

a dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem. 

Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Územního 

plánu Svatava, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány hájí, jsou 

v návrhu ÚP respektovány a zohledněny. 

 

 

5.1 VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATAVA 

(SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) 

 

Stanoviska a požadavky uplatn ěné dot čenými orgány byly vyhodnoceny (viz. p řílohy)  

 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 

Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 
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Č. j. 2265-1 / 46 881 – ÚP/2011 – 7103/44 ze dne 15.02.2011 

Věc: Svatava – návrh územního plánu . 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela návrh územního plánu 

Svatava. 

Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Josefem Maňhalem, ředitelem Vojenské 

ubytovací a stavební správy Praha na základě Pověření ministryně ČR č. j. 302/2008-8764 ze dne 7. 

února 2008, vydaného ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., jako účastník všech 

řízení při oznamování pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům zájmových 

území Ministerstva obrany, v nichž lze v zájmu zajištění obrany státu vydat územní rozhodnutí a 

povolit stavbu jen se souhlasem Ministerstva obrany a k vydání závazných stanovisek a uplatňování 

požadavků ve smyslu § 175 z. č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), a dále obecně k jednání jménem České republiky – Ministerstva obrany jako účastník všech 

řízení podle z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění 

pozdějších předpisů souvisejících platných právních předpisů, resortních nařízení a předpisů 

souhlasí  s návrhem územního plánu Svatava. 

Dále pro potřeby Vašeho stavebního úřadu zasíláme „Vyjmenované druhy staveb“, pro které je 

k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha. 

Kontaktní osoba: Ing. Josef Kohout – tel. 973340200 

Ředitel Ing. Josef Maňhal  

� Souhlasné stanovisko. 

 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. 3046/2011/03100 ze dne 15.03.2011 

Věc: Návrh Územního plánu Svatava 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního 

zákona uplatňujeme k návrhu podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona následující 

připomínky. 

Pro lokality situované v netěženém dobývacím prostoru Svatava stanoveném na výhradním ložisku 

hnědého uhlí Svatava – Medard lze uplatnit postup podle ustanovení § 18 a 19 horního zákona. 

Dobývací prostor se totiž považuje též za chráněné ložiskové území, není-li toto stanoveno. Jestliže je 

nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavby v chráněných ložiskových územích, 

povolení stavby, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, může vydat podle ustanovení § 19 

horního zákona stavební úřad pouze se souhlasem krajského úřadu, vydaným po projednání s 

obvodním báňským úřadem. 

Nesouhlasíme s umístěním lokality označené B 10-Z, situované v těženém dobývacím prostoru 

Alberov, stanoveném na výhradním ložisku hnědého uhlí Alberov – Velkolom Jiří. Lokalita nebyla 

součástí zadání územního plánu. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví 

� Uplatňování postupu ustanovení §§ 18 a 19 horního zákona bude respektováno p ři 

povolování staveb v dalším stupni řízení. 

� Návrh využití Bydlení individuální (BI) v lokalit ě B10-Z bude z návrhu ÚP Svatava 

vyřazen a bude ponechán stav p řevzatý z ÚPN SÚ Svatava. 

 

Ministerstvo životního prost ředí 

100 00 Praha 10 – Vršovice, Vršovická č.65 
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Odbor výkonu státní správy IV 

400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 

Zn. 130/530/11 

5338/ENV/11 ze dne 26.01.2011 

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 24.01.2011    od 

Městského úřadu Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., územním 

plánování a stavebním řádu) o společném jednání o Návrhu Územního plánu Svatava se žádostí o 

stanovisko. 

K předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo následující stanovisko:  

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí je Návrh 

Územního plánu Svatava nutné doplnit  o výskyt poddolovaných území: Týn – Sever č. 217, Lomnice 

u Sokolova č. 252, Svatava 2 č. 5462 (viz. mapy Geofondu ČR „Mapa poddolovaných území“, listy č. 

11-12 a č. 11-14), výhradních ložisek: Alberov – Velkolom Jiří č. 3118000, Habartov č. 3081500, 

Lomnice u Sokolova č. 3080900 a dobývacích prostorů: Habartov č. 30016, Lomnice 30052 (viz. mapy 

Geofondu ČR „Mapa ložiskové ochrany“, listy č. 11-12 a č. 11-14). Ostatní poddolovaná území, 

výhradní ložiska, dobývací prostory i sesuvy jsou v ÚPD respektovány. V územích charakterizovaných 

zvláštními podmínkami geologické stavby (s ložisky nerostných surovin, CHLÚ, dobývacími prostory, 

poddolovanými územími, sesuvy), je při vydávání územního rozhodnutí třeba postupovat podle § 13 

odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

� Poddolovaná území  Týn – Sever č. 217, Lomnice u Sokolova č. 252, Svatava 2 č. 5462 

budou v ÚP zapracována.  

� Výhradní ložisko Alberov – Velkolom Ji ří je zapracováno, výhradní ložiska Habartov a 

Lomnice nezasahují do správního území obce Svatava a zapracována nebudou.  

� Dobývací prostory Habartov a Lomnice nezasahují do správního území obce Svatava, 

do ÚP zapracovány nebudou.  

 

Po vzájemné dohodě bylo stanovisko Ministerstva životního prostředí Zn. 130/530/11, 5338/ENV/11 

ze dne 26.01.2011 doplněno o následující text: 

 

Ministerstvo životního prost ředí 

100 00 Praha 10 – Vršovice, Vršovická č.65 

Odbor výkonu státní správy IV 

400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 

Zn. 1326/530/11 

61978/ENV/11 ze dne 08.08.2011 

Věc: Sdělení informace k žádosti ze dne 05.08.2011 o doplnění stanovisek. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 05.08.2011 od 

Městského úřadu Sokolov žádost o doplnění stanovisek k územně plánovacím dokumentacím: 

č. j. 64/530/11 ze dne 07.02.2011, č. j. 943/530/11 ze dne 07.06.2011, č. j. 130/530/11 ze dne 

26.01.2011, č. j. 1231/530/11 ze dne 21.07.2011,č. j. 191/530/11 ze dne 31.01.2011 a č. j. 

1209/530/11 ze dne 19.07.2011 s odkazem na dopis „Požadavky ke stanoviskům dotčených orgánů“ 

č. j. 8404/2011/SÚPÚP/VESO ze dne 27.05.2011. 

Vzhledem k výše uvedenému dopisu Vám sdělujeme, že zákonné zmocnění Ministerstva životního 

prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (§ 47 odst. 2, 
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§ 48 odst. 2, § 50 odst. 2 a § 52 odst.3), z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, 

konkrétně z těch částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 o dst. 3 

zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů 

územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je 

stanoven v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona 62/1988 o geologických 

pracích. 

Důvodem k zapracování požadavků do ÚPD, vyplývajících z těchto ustanovení, je ochrana a využití 

nerostného bohatství, resp. vymezení území se zvláštními podmínkami geologické stavby, které 

mohou výstavbu v daném území nežádoucím způsobem ovlivnit. 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

� Ministerstvo životního prost ředí - dot čený orgán doplnil, na základ ě žádosti 

pořizovatele, p ředchozí stanovisko o odkaz na zákonné zmocn ění uplat ňovat 

stanovisko.  

 

Ministerstvo zem ědělství  

Pozemkový úřad Sokolov 

Jednoty 654, 356 01 Sokolov 

Zn. 4RP5682/2011-130730 

Čj. 15085/2011-MZE-130730 ze dne 26.01.2011 

ÚP Svatava-Oznámení SJ  

Stanovisko k oznámení spole čného jednání o „Návrhu Územního plánu Svatava“. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že veškeré restituce dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném 

znění, 243/1992 Sb., a 212/2000 Sb. byly již ukončeny. 

V k. ú. Čistá u Svatavy a Svatava v současné době žádné pozemkové úpravy neprobíhají ani se zde 

v nejbližší době neplánují.  

K uvedené akci nemáme žádné připomínky ani námitky. 

Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov  

� Bez připomínek. 

 

ČR – Státní energetická inspekce  

Územní inspektorát pro Karlovarský kraj 

Sportovní 297/28, 360 09 Karlovy Vary 

Zn. 31/11/041.103/PaL ze dne 16.03.2011 

Společné jednání o návrhu Územního plánu Svatava 

K Vámi vystavenému návrhu Územního plánu Svatava vydává ČR – Státní energetická inspekce, jako 

dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné stanovisko s podmínkou , že 

v dokumentaci Územního plánu Svatava budou v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, respektována ochranná pásma stávajících energetických zařízení. 

V této souvislosti požadujeme v dokumentaci Územního plánu Svatava: 

1. Na str. 78 textové části odůvodnění v odstavci Ochrana technické infrastruktury uvést do 

souladu  s právními předpisy velikosti ochranných pásem trafostanic (velikost ochranného 

pásma elektrických stanic závisí na jejich typu a na datu vzniku tohoto ochranného pásma). 

Z příslušných právních předpisů (vládní nařízení č. 80/1957 Sb., zákon č. 222/1994 Sb., 
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zákon č. 458/2000 Sb.) vyplývá, že velikost ochranného pásma žádné elektrické stanice není 

rovna 10 m. 

2. Na str. 78 textové části odůvodnění v odstavci Ochrana technické infrastruktury doplnit 

v souladu s právními předpisy velikost ochranného pásma podzemního vedení elektrizační 

soustavy (podzemní vedení VN 22 kV), elektrické stanice (rozvodny) a výroben elektřiny 

(vodní elektrárna, sluneční elektrárny). 

3. Na str. 78 textové části odůvodnění v odstavci Ochrana technické infrastruktury, kde je 

uvedeno, že velikost ochranného pásma STL plynovodů je 1 m, doplnit, že to platí pouze pro 

plynovody a plynovodní přípojky, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, a doplnit 

velikost ochranného pásma STL plynovodů a plynovodních přípojek mimo zastavěné území 

obce. 

4. V textové části doplnit v souladu s právními předpisy vymezení ochranných pásem všech 

stávajících energetických zařízení: nadzemních a podzemních vedení, elektrických stanic 

(trafostanic, rozvodny), výroben elektřiny (vodní a sluneční elektrárny), STL plynovodů a 

plynovodních přípojek, zařízení pro rozvod tepelné energie a výměníkových stanic. 

5. Zakreslit do příslušných výkresů: stávající vodní elektrárnu (v areálu přádelny), stávající 

sluneční elektrárny (podle údajů o držitelích licencí se jedná o 8 výroben) a stávající parovod 

z ETI dodávající tepelnou energii do výměníkových stanic. 

Ing. Jan Heidelberg, ředitel územního inspektorátu 

� Body 1 – 4: Velikosti ochranných pásem technické in frastruktury budou dle požadavk ů 

dopln ěny a uvedeny do souladu s právními p ředpisy. 

Bod 5: Vodní a slune ční elektrárny a stávající parovod z ETI budou do ÚP  zapracovány. 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje   

se sídlem v Karlových Varech , 360 21 Karlovy Vary, Závodní 94 

Č. j.: KHSKV 00566/2011/HOK/Nov ze dne 17.03.2011 

Svatava  – návrh územního plánu městyse, společné jednání 

K Vašemu oznámení ve shora uvedené věci a na základě předložené dokumentace k zadání ÚP, 

seznámení s dokumentací k návrhu ÚP v elektronické podobě a na základě společného jednání 

sdělujeme, že poloha ploch navržených k zástavbě (B2-Z – dostavba východní části ulice Pohraniční 

stáže u lesní školky – BI a B2-P – přestavba areálu navijárny v Podlesí na bydlení – BI) v městysu 

Svatava, zakládá s mírou vysoké pravděpodobnosti možnost, že hygienický limit hluku v chráněném 

venkovním prostoru bude vzhledem k blízkosti liniového zdroje hluku, tj. komunikace II/210 obchvat 

Svatavy a zdroje hluku z využívání pozemku p. č. 862/5 k. ú. Svatava – smíšená výrobní plocha, 

překročen. 

Z uvedeného důvodu je nutno návrh doplnit o akustické posouzení vlivu komunikace II/210 obchvat 

Svatavy a smíšené plochy výrobní firmy Transhor na plánované plochy pro bydlení. 

Návrh ÚP byl zpracován v listopadu 2009, pořizovatelem je Městský úřad Sokolov, odbor stavební a 

územního plánování, zpracovatelem autorizovaný architekt Ing. Arch. Alexandra Kasková, projekční 

kancelář, Sokolovská 54, Karlovy Vary. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

� Stanovisko obsahuje požadavek na akustické posouzen í, což je procesní podmínka, 

která nelze do ÚP zapracovat. Z tohoto d ůvodu bylo po oboustranné dohod ě 

stanovisko dopln ěno – viz následující. 
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje   

se sídlem v Karlových Varech , 360 21 Karlovy Vary, Závodní 94 

Č. j.: KHSKV 1630/2012/HOK/Nov ze dne 14.03.2012 

Svatava, Návrh Územního plánu Svatava – doplnění stanoviska 

Na základě žádosti Městského  úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 

1929, Sokolov, doručené dne 22.02.2012, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 

s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, doplnění stanoviska k návrhu Územního plánu Svatava. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto 

stanovisko: 

S doplněním stanoviska k návrhu Územního plánu Svatava se souhlasí. 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené 

podmínky: 

V dalším stupni řízení – při povolování staveb, bude nutné prokázat, že nebudou překročeny 

hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru – u ploch navržených k zástavbě (B2-Z – 

dostavba východní části ulice Pohraniční stáže u lesní školky – BI a B2-P – přestavba areálu navijárny 

v Podlesí na bydlení – BI) v městysu Svatava dle platných hygienických předpisů. 

Odůvodnění: 

Dne 22.02.2012 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech doručena žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování. 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o doplnění stanoviska k návrhu Územního plánu Svatav. 

Návrh ÚP Svatava, zpracovaný v listopadu 2009 Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, projekční kancelář, 

Sokolovská 54, Karlovy Vary byl dne 16.02.2011 projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi 

na společném jednání. Naše stanovisko bylo vydáno pod č. j. KHSKV 00566/2011/HOK/Nov dne 

17.03.2011, to však dle vašeho sdělení obsahuje procesní podmínku – doplnění návrhu Územního 

plánu Svatava o akustické posouzení, což územní plán neumožňuje. Protože zájmy chráněné 

zákonem č. 258/2000 Sb., je možné zapracovat do územního plánu stanovením podmínky, která bude 

realizována až v dalším stupni řízení (při povolování staveb), bylo přistoupeno k přehodnocení našeho 

požadavku a stanovení výše uvedené podmínky, která byla stanovena vzhledem k blízkosti liniového 

zdroje hluku, tj. komunikace II/210 obchvat Svatavy a zdroje hluku z využívání pozemku p. č. 862/5 k. 

ú. Svatava – smíšená výrobní plocha. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem Karlových Varech přezkoumala důvodnost 

této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje 

požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a vydáno souhlasné stanovisko. 

Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

� V ÚP bude stanovena pro budoucí realizaci staveb v ploše B2-P a B2-Z podmínka – v 

dalším stupni řízení - při povolování staveb, bude nutné prokázat, že nebudo u 

překro čeny hygienické limity hluku v chrán ěném venkovním prostoru dle platných 

hygienických p ředpis ů.  
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Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silni čního hospodá řství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 806/DS/11 – 2 ze dne 17.03.2011 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 21.01.2011 

žádost o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Svatava, dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 

183/206 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 

č. 183/2006 Sb.). 

K zaslanému návrhu zadání, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení § 40 

odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky. 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

� Bez připomínek. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 948/ZZ/11 ze dne 14.03.2011 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 21.01.2011 

oznámení o návrhu Územního plánu Svatava a k tomuto sděluje následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

12577/2011/ZP/JIRY ze dne 28.02.2011). 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221) 

 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí  

a o změně některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve 

znění pozd ějších p ředpis ů 

I. Identifikační údaje: 

Název koncepce: „Územní plán Svatava“ 

Umístění:  kraj:  Karlovarský 

   obec:  Svatava 

   k.ú.:  Svatava, Čistá u Svatavy 

Pořizovatel: pro Městys Svatava - Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územní 

plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

II. Průběh posuzování: 

Návrh zadání:  předložen:     18. 9. 2008 

   stanovisko k zadání:    16. 10. 2008 

Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí: 

   zpracovatel:  RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY 

      Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary 

      osvědčení odborné způsobilosti: 29148/ENV/06 
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předloženo:  21. 1. 2011 

Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 2000: 

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Karlovarského kraje nemůže mít „Územní 

plán Svatava“ významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

 

III. Stanovisko: 

Na základě návrhu územního plánu Svatava a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Svatava 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 Svatava 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. 11 - 24 Vyhodnocení vlivů návrhu územního 

plánu Svatava na životní prostředí. 

Odůvodnění souhlasného stanoviska: 

Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že územní plán Svatava tak, jak je 

navržen, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí. Územní plán Svatava 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 územního 

plánu Svatava 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. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a nelze se proti němu odvolat. 

� Podmínky vyplývající z tohoto stanoviska byly znovu  projednány a dle oboustranné 

dohody bylo vydáno dopl ňující stanovisko zn. 900/ZZ/12 ze dne 09.03.2012 vi z dále.  

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

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Ochrana les. p ůd. fondu a stát. správa les. hospodá řství  (Ing. Hrdinová/415) 

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci (tedy i k územnímu 

plánu) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor 

životního prostředí, kterému bylo oznámení o společném jednání doručeno. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

12577/2011/ZP/JIRY ze dne 28.02.2011). 

Ochrana zem ědělského p ůdního fondu  (Ing. Nováková/494) 

Sdělení k Oznámení spole čného jednání o návrhu Územního plánu Svatava.  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), 

obdržel dne 21. 1. 2011 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Svatava s lhůtou 



ÚP SVATAVA  
 

 90 

pro uplatnění stanoviska do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 17. 3. 2011. Orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu krajského úřadu žádá tímto Městský úřad Sokolov jako pořizovatele 

Územního plánu Svatava ve smyslu ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska dle § 5 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, o 30 dnů.  

V návrhu Územního plánu Svatava je navrhován také rozvoj na půdě, kde se nachází rekultivace po 

ukončené těžbě uhlí, kterou zabezpečuje Sokolovská uhelná a. s. Sokolov jako povinnost vyplývající 

z vydaných platných rozhodnutí podle horního zákona a dalších zvláštních právních předpisů např. 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. U návrhu rozvoje v lokalitě Medard, Libík je třeba 

respektovat druhy rozpracovaných rekultivací (schválených rozhodnutím v Plánech otvírky přípravy a 

dobývání a v Souhrnných plánech sanace a rekultivace), na něž Sokolovská uhelná a.s., právní 

nástupce, Sokolov vynakládá prostředky z finanční rezervy na sanace a rekultivace. V předmětném 

prostoru jsou také na rekultivace vynakládány prostředky ze státního rozpočtu.  

Krajský úřad doporučuje rámcově navrhované funkční využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), 

které byly rekultivovány (dokončené i rozpracované rekultivace po ukončené těžbě uhlí) nebo budou 

zahajovány, a na kterých se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů, zapracovat do 

územního plánu až dle výsledku projednání s firmou Sokolovská uhelná a.s., právní nástupce, 

Sokolov. 

Po obdržení stanoviska firmy Sokolovská uhelná a.s., právní nástupce, Sokolov k návrhu Územního 

plánu Svatava, orgán ochrany zemědělského půdního fondu krajského úřadu vydá samostatné 

stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava. 

Žádost byla uplatněna na společném jednání o návrhu Územního plánu Svatava dne 16. února 2011. 

� Dle svého požadavku se Krajský ú řad Karlovarského kraje, odbor životního prost ředí a 

zemědělství vyjád řil pod zn. 594/ZZ/11 ze dne 11.04.2011 (viz. dále),  na základ ě 

stanoviska spole čnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 

zn BAR/Ing.St/10/2011 ze dne 17.03.2011 (viz. dále) , které bylo po řizovatelem Krajskému 

úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prost ředí a zemědělství doloženo pod č. j. 

52533/2011/SÚPÚP/VESO ze dne 24.03.2011. 

Hornictví a geologie  (Ing. Raška/217) 

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby-

Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část 

„Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněných ložiskových územích, 

chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, sesuvech a 

sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale 

volně přístupné na záložce „Webové aplikace“   → „Geologický mapový server“ → v levé části menu: 

„Úlohy“  – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o území“, „Vlivy důlní činnosti 

(informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, depote (haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o 

sesuvných územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chrán ěném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení § 19 

odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů rozhodnutí o umíst ění staveb a za řízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat 

příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska  orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne 

podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 
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Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo za řízení 

v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 

� Konstatováno, kde najít informace k problematice ho rnictví a geologie. 

� Podmínky umíst ění staveb budou řešeny v dalším stupni řízení při povolování staveb. 

Odpadové hospodá řství  (Mgr. Lillová/219) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s 

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

12577/2011/ZP/JIRY ze dne 28.02.2011). 

Vodní hospodá řství (Ing. Valečková, DiS./229 ) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

12577/2011/ZP/JIRY ze dne 28.02.2011). 

Ing. Eliška Vršecká 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Pořizovatel požádal pod č. j. 34532/2011/SÚPÚP/VESO na základě požadavku Ing. Novákové jako 

orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Krajského úřadu Karlovarského kraje, o stanovisko 

společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 

Stanovisko společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. zn. BAR/Ing.St/10/2011 (viz dále) 

bylo krajskému úřadu doloženo pod č. j. 52533/2011/SÚPÚP/VESO.  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal následující 

stanovisko: 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 594/ZZ/11 ze dne 11.04.2011 

Stanovisko dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Svatava. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) 

obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a 

místě společného jednání o návrhu Územního plánu Svatava s lhůtou pro uplatnění stanoviska ve 

lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které se konalo dne 16.02.2011. 

Krajský úřad požádal Městský úřad Sokolov jako pořizovatele Územního plánu Svatava ve smyslu ust. 

50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) o 

prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

V návrhu Územního plánu Svatava je navrhován také rozvoj na půdě, kde se nachází rekultivace po 

ukončené těžbě uhlí, kterou zabezpečuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolov jako 

povinnost vyplývající z vydaných platných rozhodnutí podle horního zákona a dalších zvláštních 

předpisů. U návrhu rozvoje v lokalitě Medard – Libík je třeba respektovat druhy rozpracovaných 

rekultivací (schválených rozhodnutím v Plánech otvírky přípravy a dobývání a v Souhrnných plánech 

sanace a rekultivace), na něž Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce, Sokolov vynakládá 
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prostředky z finanční rezervy na sanace a rekultivace. V předmětném prostoru jsou také na 

rekultivace vynakládány prostředky ze státního rozpočtu.  

Krajský úřad na jednání dne 16.02.2011 doporučil rámcově navrhované funkční využití pozemků na 

jednotlivé plochy (lokality, které byly rekultivovány (dokončené i rozpracované rekultivace po 

ukončené těžbě uhlí) nebo budou zahajovány, a na kterých se uvažuje s umístěním výhledových 

rozvojových záměrů, zapracovat do územního plánu až dle výsledku projednání s firmou Sokolovská 

uhelná a. s., právní nástupce, Sokolov. Bylo dohodnuto s pořizovatelem a Městysem Svatava, že po 

obdržení stanoviska k návrhu Územního plánu Svatava, orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

krajského úřadu vydá samostatné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava. Toto stanovisko bylo 

firmou Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce, Sokolov vydáno pod č. j. BAR/Ing. St/10/2011 dne 

17.03.2011. 

Krajský úřad příslušný dle § 13 zákona posoudil předložený návrh územního plánu Svatava podle 

zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a 

projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška). Rovněž bylo 

přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP ČR – odboru lesa a půdy ze dne 01.10.1996 č. j. 

OOLP/1067/96. 

Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu Územního plánu Svatava, jejímž projektantem je 

autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování prosinec 2009, Územního 

plánu Svatava Aktualizace návrhu Záchranný kruh, datum zpracování prosinec 2010, vyjádření 

krajského úřadu č. j. 3635/ZZ/08 ze dne 16.10.2008 k zadání územního plánu Svatava. Dále 

stanoviska firmy Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce, Sokolov č. j BAR/Ing.ST/10/2011 ze dne 

17.03.2011, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Sokolov č. j. 

62338/2011/ZP/EVBR ze dne 11.04.2011 k návrhu Územního plánu Svatava. 

V návrhu územního plánu – Textová část Odůvodnění územního plánu Svatava bylo zpracováno 

v části 9.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

(dále jen „Vyhodnocení“) a Aktualizace návrhu územního plánu Svatava – Záchranný kruh včetně 

tabulkové části: Tab. č. 1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, Tab. č. 2 Přehled 

navrhovaných odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF, Tab. č. 3 

Bilance předpokládaného odnětí půdy náležející do ZPF podle jednotlivých lokalit, Tab. č. 4 Seznam 

dotčených pozemků – opatření v krajině a grafické části: výkres č. 3 Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu 1 : 5000 a výkres č. 3.a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail 

městyse 1 : 3500. Dále pak Záchranný kruh Tab. č. 1 Rozvojové plochy – seznam dotčených 

pozemků – doplnění ploch 59,60,61, Tab. č. 3 Souhrnný přehled o struktuře ZPF navrženého k vynětí 

dle funkčního využití a grafické části: výkres č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 

detail městyse 1 : 5000. 

Srovnání s jiným možným řešením nebylo provedeno. Koncept nebyl zpracován. Návrh územního 

plánu Svatava řeší celé správní území obce, tj. dvě katastrální území Svatava, Čistá u Svatavy. 

Krajský úřad k rozvojovým lokalitám na pozemcích zem ědělského p ůdního fondu řešeným 

v návrhu Územního plánu Svatava  na základě posouzení předložené dokumentace a s přihlédnutím 

ke stanovisku Městského úřadu Sokolov, firmy Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce, Sokolov, 

provedeného místního šetření uplat ňuje  z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

následující stanovisko  podle § 5 odst. 2 zákona: 

1. Ve výměře předložené k posouzení pro urbanistické záměry všeho druhu je v navrhovaném řešení 

cca 65,86 ha půdy. Navrhovaného záboru zemědělské půdy je 21,76 ha, z toho v zastavěném území 

je 6,14 ha a mimo zastavěné území je 15,62 ha. Z toho 12,98 ha je předpokládané odnětí pro funkční 
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využití bydlení, 2,30 ha pro občanské vybavení, 0,11 ha pro funkční využití smíšené území, 0,08 ha 

pro funkční využití doprava, 6,38 pro funkční využití výroby, 0,03 ha pro funkční využití technická 

infrastruktura. Územní plán přebírá plochy řešené v platné ÚPD o výměře 21,53 ha zemědělské půdy. 

Územní plán přebírá navržené zemědělské rekultivace o výměře 33,40 ha zemědělské půdy. Plocha 

č. 56 o výměře 3,45 ha je navržena na budoucí zemědělské rekultivaci ve II. etapě. Podstatná část 

záboru zemědělské půdy cca 17,13 ha je navrhována na plochách III. třídy ochrany, 2,34 ha IV. třídy 

ochrany, 2,29 ha I. třídy ochrany. 

2. Hranice zastavěného území je stanovena ke dni 15.09.2009. 

3. Územní rezervy nejsou p ředmětem posouzení z hlediska ochrany zem ědělského p ůdního 

fondu. 

4. Lokalita 56 v k. ú. Čistá u Svatavy se navrhuje pro vzletovou a přistávací dráhu. Celá výměra 

3,4544 ha je dle dokumentace Zvláštní režim, Plán sanace a rekultivace na období 2011 – 2015 

navržena na ukončené zemědělské rekultivaci. S lokalitou lze souhlasit s tím, že dle jednání o návrhu 

Územního plánu Svatava dne 16.02.2011 bude lokalita bez návrhu záboru zemědělské půdy. 

5. Lokalita 57 a 32 v k. ú. Svatava se dle upřesnění pořizovatele, projektanta a orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu Městského úřadu navrhuje jako chráněné území pro odchov střevle 

potoční. V platné ÚPD je odsouhlasena bez návrhu záboru zemědělské půdy. Krajský úřad požaduje 

prověřit rozsah ploch nezbytných pro chráněné území pro odchov střevle potoční a vymezit tak 

hranice chráněného území lokality 57 bez záboru zemědělské půdy. Dle výsledku bude 

zaktualizováno celé Vyhodnocení. 

6. Krajský úřad požaduje do grafické části doplnit hranice dobývacích prostorů a závazných těžebních 

linií. Dopracovat textovou a tabulkovou část ke grafické části Vyhodnocení o vyznačení hranice dříve 

stanoveného dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území, u kterého nedošlo ke stanovení 

dobývacího prostoru v grafické části. V textové části uvést u každého potřebné podrobnosti a údaje. 

V tabulkové části je ještě nutno uvést souhrnnou výměru zemědělského půdního fondu, která se na 

každém z nich nachází. 

7. Budou zohledněny připomínky firmy Sokolovská uhelná a. s., právní nástupce, Sokolov č. j. 

BAR/Ing.St/10/2011 ze dne 17.03.2011. 

8. V dalším stupni návrhu Územního plánu Svatava bude zohledněna dokumentace Zvláštní režim, 

Plán sanace a rekultivace na období 2011 – 2015. Např. lesnická rekultivace č. 35 vnitřní výsypky 

Medard je již dokončená. 

9. S ostatními lokalitami lze souhlasit. Jedná se převážně o půdy v zastavěném území nebo 

v návaznosti na zastavěné území. 

10. V grafické části odůvodnění: bude vypuštěno modré šrafování přestavbového území, fialové 

šrafování hranice lokalit dříve schváleného záboru. Bude znázorněna hranice lokalit nového územního 

plánu. Výkres č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail městyse Svatava bude 

doplněn o číslo a třídu BPEJ, které místy chybí. Doporučuje se Výkres č. 3a rozšířit i o lokalitu 56 a 

sousední plochy bydlení a občanského vybavení. 

11. Krajský úřad požaduje v dalším stupni zpracovat Vyhodnocení – Přílohu 3 vyhlášky MŽP č. 

13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu pro celý 

územní plán rovnocenně. 

12. Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Svatava Vyhodnocení – Přílohou 3 vyhlášky 

krajský úřad požaduje zachovat stejné ozna čení lokalit  jako u tohoto návrhu. 

13. Body 1 – 12 požaduje krajský úřad zapracovat do návrhu dalšího stupn ě Územního plánu 

Svatava . 
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Upozorn ění: V p řípadě změny rozsahu záboru zem ědělské p ůdy (rozší ření ploch na pozemcích 

zemědělského p ůdního fondu) je nutné dopracovat zemědělskou přílohu a znovu požádat o 

stanovisko zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu. 

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu. 

Ing. Eliška Vršecká 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

� Bod 4: lokalita 56 – plocha pro vzletovou a p řistávací dráhu – D10-Z bude navržena bez 

záboru ZPF. 

� Bod 5: lokalita 57 a 32 – po řizovatel splnil požadavek a prov ěřit rozsah ploch 

nezbytných pro chrán ěné území pro odchov st řevle poto ční – prob ěhlo jednání 

s vlastníkem, z čehož vyplynul požadavek ponechat tyto plochy dle p ůvodního návrhu. 

� Bod 6: hranice dobývacích prostor ů a závazných t ěžebních linií jsou zapracovány 

v koordina čním výkresu, pr ůběh a všechny údaje budou prov ěřeny. 

Do výkresu p ředpokládaných zábor ů ZPF budou dopln ěny pouze požadavky 

opodstatn ěné zákonem. 

� Bod 7: budou zohledn ěny p řipomínky firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce a .s., 

Sokolov č. j. BAR/Ing.St/10/2011 ze dne 17.03.2011 viz níže.  

� Bod 8: V ÚP bude zohledn ěna dokumentace Zvláštní režim, Plán sanace a rekult ivace 

na období 2011 – 2015. 

� Bod č. 10: V grafické části bude vypušt ěno modré šrafování p řestavbového území a 

fialové šrafování hranice lokalit d říve schváleného záboru. 

� Bod č. 11: Vyhodnocení dle p řílohy 3 vyhlášky MŽP bude zpracováváno pro celý ÚP 

rovnocenn ě. 

� Bod č. 12: Označení lokalit bude zachováno. 

 

Z iniciativy pořizovatele proběhlo 01.03.2012 jednání k problematice stanoviska KÚKK č. j. 948/ZZ/11 

ze dne 14.03.2011 z hlediska posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, které přejímá bez 

výjimky závěry a podmínky hodnocení SEA zpracované RNDr. Křivancem (březen, 2010). 

Na základě výsledků tohoto jednání pořizovatel požádal pod č. j. 19114/2012/SÚPÚP/VESO Ing. 

Martina Vinše jako orgán ochrany přírody Krajského úřadu Karlovarského kraje o doplnění stanoviska 

č. j. 948/ZZ/11 ze dne 14.03.2011 o závěry vyplývající z jednání k problematice plochy O9-Z, plochy 

pro lanovou dráhu a plochy územních rezerv R1 – R7. 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, orgán ochrany přírody vydal následující stanovisko: 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 900/ZZ/12 ze dne 09.03.2012 

Změna stanoviska Krajského ú řadu karlovarského kraje č. j. 948/ZZ/11 ze dne 14.03.2011 

z důvodu žádosti po řizovatele k vybraným plochám v rámci návrhu Územníh o plánu Svatava 

z hlediska posuzování vliv ů na životní prost ředí. 

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal k vydal k vyhodnocení SEA Územního plánu Svatava 

souhlasné stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o posuzování vlivů na 
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životní prostředí“) dne 14.03.2012 č. j. 948/ZZ/11 s tím, že byly stanoveny podmínky, které musí být 

do územního plánu zapracovány. Tyto podmínky vyplývají ze str. 11 – 24 předloženého vyhodnocení, 

zpracovaného RNDr. Janem Křivancem, mimo jiné obsahovaly požadavek na zmenšení ploch O9-Z, 

ponechání pouze 2 ze 7 územních rezerv a vypuštění plochy pro lanovku. 

Dne 01. 03. 2012 proběhlo jednání se zástupci pořizovatele, na kterém byly předloženy důvody pro 

změnu stanoviska. Vzhledem k odůvodnění požadavků pro zachování výše uvedených ploch a po 

projednání s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje měníme naše 

souhlasné stanovisko ze dne 14.03.2012 pod č. j. 948/ZZ/11 následovně: 

Podmínku, která zní: 

Územní plán může být uplatněn při následném zapracování a respektování stanovených podmínek a 

opatření, které jsou uvedeny na str. 11 – 24 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Svatava na 

životní prostředí, 

doplňujeme následovně: 

s tím, že plochy a rezervy z t ěchto úprav: 

Zmenšit plochu O9-Z na plochu nezbytně nutnou pro umístění rozhledny bez stanice lanové dráhy 

Ponechat jako územní rezervy pouze dílčí ploch R1 a R6 přiléhající k malé laguně a všechny ostatní 

plochy vypustit z návrhu územního plánu 

Vypustit plochy lanovky z návrhu územního plánu 

navržených ve Vyhodnocení vlivů Územního plánu Svatava na životní prostředí mohou být  

uplatn ěny tak, jak je navrženo v návrhu územního plánu jeh o zpracovatelem. 

Odůvodnění: 

Záměr lanovky je součástí koncepce „Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve“. Tato 

studie sloužila jako podklad při zpracování krajské územně plánovací dokumentace – Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚRKK) a bylo převzato řešení celé lokality Medard – Libík – 

tím se stala podmínkou pro zpracování do Územního plánu Svatava. 

V rámci ZÚRKK byla tato lokalita prověřena také z hlediska vlivů na životní prostředí, a to bez 

omezení. S tímto souvisí také umístění stanice lanové dráhy. 

Územní rezervy je možno v územním plánu zcela zachovat, protože v rámci vyhodnocení SEA je 

nelze posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Využití těchto ploch bude projednáno a 

posouzeno dotčenými orgány, popřípadě vyhodnocením SEA, následnou příslušnou změnou 

územního plánu. 

Územní plán Svatava lze tedy uplatnit za předpokladu respektování a zapracování těchto podmínek. 

Současně 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. 

Ing. Eliška Vršecká 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

� Územní plán  bude upraven dle požadavk ů Vyhodnocení vliv ů návrhu územního plánu 

Svatava na životní prost ředí str 11 – 24, s výjimkou plochy O9-Z, ploch reze rv, zám ěr 

lanovky. 

V územním plánu bude dle p ůvodního návrhu ponechána plocha O9-Z bez zm ěn, 

plochy rezerv a zám ěr lanovky budou zachovány.  

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor dopravn ě – správních agend 
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Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. ODSA /12515/2011/Me ze dne 26.01.2011 

Odbor dopravně – správních agend Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší 

žádostivo potřeby územního řízení k „Návrhu územního plánu Svatava“  sděluje, že s tímto na 

základě předložené písemné a grafické části návrhu územního plánu souhlasí . Pro úplnost pouze 

dodává, že pro jakýkoli zásah do tělesa komunikací II/181 (napojení Severního obchvatu), II/210 

(propojení Západního obchvatu včetně nájezdových ramp na II/181), části silnice III/21028, obchvatu 

Svatavy směr Habartov (přes Davidov) – na III/21030 a dále III/21233 v majetku Karlovarského kraje, 

je nutný předchozí souhlas správce komunikací – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje a našeho silničního správního úřadu. 

Karel Merxbauer v. r., silniční hospodářství  

� Souhlasné stanovisko. 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor životního prost ředí 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 12577/2011/ZP/JIRY ze dne 28.02.2011 

Vyjád ření k návrhu Územního plánu Svatava 

Dne 21.01.2011 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k 

výše uvedenému návrhu. K předloženému návrhu vydává odbor životního prostředí Městského úřadu 

Sokolov následující vyjádření: 

Nakládání s odpady: (Ing. Marta Hofrichterová – 359 808 168) 

K návrhu ÚP Svatava nemáme žádné připomínky. 

� Bez připomínek. 

Ochrana přírody a krajiny: (Linda Tomeszová, DiS. – 359 808 166) 

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k uplatňování stanovisek k územním 

plánům z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů a obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností se k návrhu ÚP Svatava vyjadřujeme takto: Doporučujeme vypuštění 

nefunkčního lokálního biokoridoru 1 v části Podlesí propojující regionální biocentrum 20112 a lokální 

biocentrum Za továrnou. Jedná se o poměrně úzký pás procházející zastavěným územím předělený 

místní komunikací. Tyto faktory značně znemožňují migraci organismů. Dále upozorňujeme na výskyt 

zvláště chráněného druhu raka říčního Astacus astacus (kriticky ohrožený druh) a střevle potoční 

Phoxinus phoxinus (ohrožený druh) v Radvanovském potoce. Pozemky sousedící s Radvanovským 

potokem jsou navrženy k bydlení. Na veškeré zásahy, které se dotknou vodního toku (vyústění 

dešťové kanalizace, výstavba ČOV apod.), bude zapotřebí udělení výjimky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, který posoudí, zda je zásah z hlediska ohrožení zvláště chráněných druhů 

realizovatelný. Tento proces může budoucím vlastníkům či uživatelům pozemků způsobit značné 

komplikace. K vyjádření z hlediska regionálního a nadregionálního systému ekologické stability je 

příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a Ministerstvo životního 

prostředí. Podle našeho názoru by bylo vhodnější regionální biocentrum Nad Medardem z návrhu ÚP 

vypustit a to vzhledem k plánovanému budoucímu využití území k rekreačním účelům. Trvalou 

existenci organismů zajišťuje nepříliš vzdálené lokální biocentrum K Sokolovu a regionální biocentrum 

Antonín (v návrhu ÚP Sokolov).  
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� Doporu čení vypušt ění nefunk čního lokálního biokoridoru 1 v části Podlesí propojující 

regionální biocentrum 20112 a lokální biocentrum Za  továrnou bylo dále p ředloženo 

k řešení specialistovi RNDr. K řivancovi, který toto doporu čení nepodpo řil (viz vyjád ření 

dále). Proto bude nefunk ční lokální biokoridor 1 v části Podlesí propojující regionální 

biocentrum 20112 a lokální biocentrum Za továrnou v  návrhu ÚP zachován  

� Konstatování výskytu zvlášt ě chrán ěných druh ů: záměry v lokalitách výskytu t ěchto 

druh ů budou posuzovány jednotliv ě v dalších stupních řízení – tj. p ři povolování 

staveb. 

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová – 359808176) 

Příslušný orgánem ochrany ZPF k vyjádření je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je  Krajský ú řad Karlovarského kraje  (viz stanovisko č. 

j. 948/ZZ/11 ze dne 14.03.2011, č. j. 594/ZZ/11). 

Státní správa lesů:  (Ing. Hubert Prágr – 359808165) 

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dříve navrženým 

záborem PUPFL u plochy č. 2 (B2-Z) bydlení: k. ú. Svatava, p. p. č. 624/5, 624/25, o výměře 1,13 ha 

PUPFL a u plochy č. 24 (D1-Z) obchvat krajských silnic: k. ú. Svatava p. p. č. 624/1  se záborem 0,5 

ha souhlasíme.  

ÚP nenavrhuje žádný další nový zábor PUPFL. 

Plocha 24 (D6-Z – cyklotrasa po lesnické cestě) k. ú. Svatava, p. p. č. 860/1, 566 m2 bude 

trvalou součástí PUPFL. ÚP přebírá plán sanace a rekultivace na období 2008 – 2010 o výměře 

272,34 ha lesnických rekultivací. Řešením ÚP Svatava nebude narušena celistvost lesních komplexů. 

� Souhlasné stanovisko. 

Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková – 359808173) 

K návrhu ÚP Svatava nemáme připomínky. 

� Bez připomínek. 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková pé če  

Rokycanova č. p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. SÚP/13941/2011/Št ze dne 14.03.2011 

Věc: návrh územního plánu SVATAVA –   stanovisko  

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče 

obdržel dne 24. 1. 2011 oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Svatava, které se 

konalo dne 16. 2. 2011.   

K  návrhu územního plánu není z hlediska zájmů státní památkové péče zásadních připomínek, avšak 

je nutné zachovat a respektovat nemovité kulturní památky dle zákona č.20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Sdělujeme, že v obci Svatava se nachází následující nemovité kulturní památky, které jsou vedeny 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR :  

1. areál památníku ženského koncentračního tábora (památník, bunkr, základy domů)               

na pozemku parcel. č. 642/1; vedený pod r. č. 19789/4 -707 

2. socha sv. Floriána na pozemku parcel. č. 678; vedená pod r. č. 11948/4 - 4680 

3. uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych – ústí s portálem                  a 

štoly o délce 225 m na pozemku parcel. č. 57/1; vedený pod r.č. 50716/4 – 5222. 
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Dále pro úplnost sdělujeme, že obec Svatava  -  lokalita:  Svatava - jádro vsi, je vedena                   ve 

Státním archeologickém seznamu ČR. 

Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona 

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů. 

Jana    Š ť a s t n á  

referent odboru stavební a územního plánování 

� Bez zásadních p řipomínek, kulturní památky jsou zapracovány. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 186/RR/11-2 ze dne 01.04.2010 

Sdělení k projednání návrhu Územního plánu Svatava a p řipomínka k aktualizaci zám ěru: 

„Záchranný kruh“, ORK Sokolov, okres Sokolov, Karlo varský kraj 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel oznámení o konání společného 

jednání o návrhu Územního plánu Svatava dne 16.02.2011. 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, v současné době pořizuje pro Městys 

Svatavu Územní plán Svatava (dále jen ÚP), v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„stavební zákon“). 

Společného jednání o návrhu ÚP se zdejší úřad zúčastnil, a upozornil na nový záměr na halu pro 

trénink záchranářů na vrtulnících (dále jen „hala“) (viz příloha), který není zapracován v projektové 

dokumentaci: „Záchranný kruh“, zpracované v 06/2010. Tato projektová dokumentace byla podkladem 

pro zpracování aktualizace návrhu ÚP Svatava z 12/2010. Záměr na zařazení haly do tohoto projektu 

však byl přijat později. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako koordinátor projektu: „Záchranný 

kruh“, sděluje, že tato hala bude umístěna namísto krytého bazénu zapracovaného v projektové 

dokumentaci z 06/2010. Aktualizace projektové dokumentace: „Záchranného kruhu“, však bude 

zdejším úřadem zadána, až po potvrzení informace, že projekt je průchozí a má naději na realizaci. 

Zdejší úřad má za to, že bude potřeba upravit regulaci výšky staveb v areálu: „Záchranného kruhu“, 

v návrhu ÚP Svatava. V projednávaném návrhu ÚP Svatava je jediná výjimka do 25 m výšky pro 

cvičnou věž s funkcí vyhlídky do 25 m výšky, a zdejší úřad žádá o úpravu návrhu ÚP v tomto smyslu 

(viz výše). 

Zdejší odbor bude i nadále činit vše pro to, aby záměr: „Záchranný kruh“, byl v souladu se, v současné 

době pořizovaným ÚP Svatava, a mohlo být po jeho nabytí účinnosti vydáno územní rozhodnutí.   

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

� Požadavek zapracování dopln ění projektové dokumentace v areálu „Záchranný kruh“  

byl akceptován a samostatn ě projednán s dot čenými orgány v četně dopracování 

vyhodnocení SEA.  

 

Připomínky uplatn ěné ostatními subjekty byly vyhodnoceny (viz p řílohy)  

 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Divize rozvoje dopravy- pracoviště Praha  

Thámova 7, 186 00 Praha 8 
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Zn.: UP/0302/11 ze dne 01.02.2011  

Věc: Stanovisko k  návrhu ÚPn Svatava 

Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast územního 

plánování, Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování         a stavebním řádu 

(stavební zákon) a 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastnění,  následující koordinované stanovisko: 

K návrhu ÚPn Svatava nemáme z hlediska námi sledova né dopravní sít ě zásadních 

připomínek. 

Připomínáme pouze nezbytnost respektování ochranného pásma dráhy.  

Ing. Miroslav Vančura Csc. v.r., vedoucí oblasti koncepce rozvoje dopravního sektoru 

Za správnost: Ing. Jan Vašíček 

� Bez zásadních p řipomínek. 

 

Policie České republiky 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbo r Sokolov 

Jednoty 1773, 356 15 Sokolov 

Č. j. KRPK-7 207.2/ČJ-2011-190906 ze dne 16.03.2011 

Návrh územního plánu obce Svatava – sd ělení  

K č. j.: 2469/2011/SÚPÚP/VESO ze dne 21.01.2011 

Na základě oznámení o vystavení návrhu územního plánu obce Svatava po jeho posouzení na 

internetové adrese sděluji, že předložené podobě je jeho posouzení z hlediska podmínek pro 

bezpečnost a plynulost provozu neuskute čnitelné  z následujících důvodů: 

V dopravní části chybí dopravní napojení objektů (parkovišť, multifunkčního centra, vzletové a 

přistávací dráhy aj.) na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

S výstavbou nové zástavby pro bydlení je třeba upravit stávající nevyhovující křižovatky v souladu 

s ČSN 73 6102, zejména nevyhovující úhel křížení pozemních komunikací a nevyhovující rozhledové 

poměry (např. křižovatka ul. Podlesí a místní komunikace u zahrádkářské kolonie B1-P „U autobusové 

točny“, křižovatka ul. Sadová a ČSA aj.). 

S přestavbou zahrádkářské kolonie v ul. Podlesí „B4-P“ na plochy pro bydlení je třeba zajistit v této 

části točnu pro vozidlo skupiny N 2 „Kuka vůz“. 

Zpracoval por. Bc. Jan Trabach 

Komisař npor. Miroslav Živnůstek, vedoucí DI 

� Dopravní napojení objekt ů na ve řejnou dopravní infrastrukturu a podmínky 

pro výstavbu komunikací budou řešeny ve fázi stavebního řízení.  

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Zn. : BAR/Ing.St/10/2011 ze dne 17.03.2011 

Stanovisko k Návrhu územního plánu Svatava  

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.02.2011, zn. 3453/2011/SÚPÚP/VESO Vám zasíláme níže 

uvedené stanovisko k Návrhu územního plánu Svatava z listopadu 2009 a k Aktualizaci návrhu 

územního plánu z prosince 2010. 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. se již vyjádřila k Návrhu zadání ÚP Svatava dne 

21.10.2008 zn. BAR/ST/52/2008 a v grafické části dosud nejsou doplněny hranice dobývacích 

prostorů a závazných těžebních linií. V návrhu ÚP Svatava je m. j. v ploše dobývacího prostoru 
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Alberov uvedena plocha bydlení B-10-Z dostavba lokality Kraslická. Vzhledem ke konečnému postupu 

těžby lomu Jiří je to lokalita pro trvalé bydlení nevhodná. Obdobně parková úprava v prostoru P2-Z. 

V prosinci 2010 byla zpracována aktualizace návrhu ÚP Svatava – Záchranný kruh Ing. arch. A. 

Kaskovou a následně byla zveřejněna na internetových stránkách MěÚ Sokolov, odbor stavební a ÚP. 

Aktualizace návrhu ÚP mění a doplňuje některé části původního návrhu ÚP Svatava z listopadu 2009. 

Pro zpracování aktualizace poskytli pracovníci Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s., oddělení 

BAR následující podklady: 

1. Aktualizaci PD Rekultivace Medard – Libík, VI. Etapa, zpracovanou fy Leitgeb v 08/2007 

2. PD Opevnění břehové linie a terénní úpravy – východní svahy Medard – Libík, vyskladněnou 

v 1/2010 MV Projektem spol. s r.o. Praha 

3. Vyjádření Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. k dokumentaci pro územní řízení stavby 

„Záchranný kruh – regionální multifunkční centrum integrované záchranné služby“ č. j. 

142/2010/Ho/SVZ ze dne 25.10.2010 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. má k návrhu ÚP Svatava následující připomínky: 

1. Doplnit do grafické části hranice dobývacích prostorů a závazných těžebních linií. 

2. Nesouhlasíme se záměrem plochy bydlení B-10-Z a P2-Z z důvodu plánované těžby 

v dobývacím prostoru a plochách vymezených závaznými těžebními liniemi. 

3. Dodržet závěry vyjádření pro uvažovanou stavbu „Záchranný kruh č. j. 142/2010/Ho/SVZ ze 

dne 25.10.2010. 

4. Záměry s využitím cizích objektů (rozvodna Davidov) musí být předem odsouhlaseny 

s vlastníkem (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.). 

Ing. Jiří Pöpperl, technický ředitel 

� Bod 1: Hranice dobývacích prostor ů a závazných t ěžebních linií byly do ÚP 

zapracovány, bude prov ěřena jejich správnost, aktuálnost i pr ůběh. 

� Bod 2: Návrh využití Bydlení individuální (BI) v lo kalit ě B 10-Z a návrh ve řejné zelen ě 

PVz1 v lokalit ě P 2-Z  bude z návrhu ÚP Svatava vy řazen a bude ponechán stav 

převzatý z ÚPN SÚ Svatava. 

� Bod 3: Vyjád ření pro uvažovanou stavbu „Záchranný kruh č. j. 142/2010/Ho/SVZ ze dne 

25.10.2010 se týká řešení vlastnických vztah ů, podmínek postupu v dalším stupni řízení 

a vlastního technického řešení projektu. Prov ěřena bude zm ěna trasy hospodárnic.  

� Bod 4: Konkrétní využití objekt ů ÚP neřeší. 

 

MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny doporučuje ve svém stanovisku 

vypuštění nefunkčního biokoridoru 1 v části Podlesí propojující regionální biocentrum 20112 a lokální 

biocentrum Za továrnou. 

Pořizovatel, vzhledem k tomu, že jde o doporučení, požádal o názor ještě specialistu RNDr. Jana 

Křivance. 

 

RNDr. Jan K řivanec 

Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary 

Předmětný biokoridor v Podlesí představuje významné propojení, vytvářející v území skutečnou síť 

prvků ÚSES (jinak by zůstala jen osa s řekou Svatavou bez návaznosti do okolní krajiny). To, že je 

kolem zastavěné území, naopak posiluje smysl propojení - zůstane to poslední nezastavěná linie v 

plně urbanizované krajině. Jakmile ji uvolníme pro zástavbu, nikdy v budoucnu už nebude systém 

ÚSES plnohodnotný. Předpokládám, že smyslem připomínky je uvolnit místo pro další výstavbu - to, 
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že je biokoridor v současnosti nefunkční, není podstatné, většina biokoridorů je nefunkčních, ale to 

neznamená, že nemají smysl ve vztahu k budoucímu fungování celého systému ÚSES. 

Závěr: biokoridor by měl být zachován. 

� Nefunk ční biokoridor 1 v části Podlesí propojující regionální biocentrum 2011 2 a lokální 

biocentrum Za továrnou bude zachován. 

 

Na základě nově vzniklých požadavků k projektu „Záchranný kruh“, bylo nutné dopracování Návrhu 

ÚP Svatava v tomto smyslu – Aktualizace č. II návrhu Záchranný kruh, které bylo také znovu 

projednáno s dotčenými orgány. 

 

VYHODNOCENÍ DOPLŇUJÍCÍCH STANOVISEK A P ŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

SVATAVA 

(PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ – Aktualizace č. II návrhu Územního plánu Svatava-Záchranný kruh) 

 

Připomínky uplatn ěné sousedními obcemi byly vyhodnoceny (viz. p řílohy)  

 

Město Habartov 

Náměstí Přátelství 112,357 09 Habartov 

Zn. MU/1411/11/61.1.7/Ku ze dne 10.08.2011 

Stanovisko  

Město Habartov, zastoupené starostou p. Ivo Zemkem, nemá p řipomínek  k návrhu Územního plánu 

Svatava doplněnému o změny záměru „Záchranný kruh“ v rozsahu Aktualizace č. II Návrhu Územního 

plánu Svatava. 

Ivo Zemek, starosta města 

� Bez připomínek.  

 

Stanoviska a požadavky uplatn ěné dot čenými orgány byly vyhodnoceny (viz. p řílohy)  

 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 

Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 

Č. j. 24447-1 / 51613 – ÚP/2011 – 7103/44 ze dne 02.08.2011 

Věc: Svatava – dodate čné stanovisko k dopln ění návrhu územního plánu . 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela dopln ění návrhu územního 

plánu Svatava. 

Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená Ing. Josefem Maňhalem, ředitelem Vojenské 

ubytovací a stavební správy Praha na základě Pověření ministryně ČR č. j. 302/2008-8764 ze dne 7. 

února 2008, vydaného ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., jako účastník všech 

řízení při oznamování pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům zájmových 

území Ministerstva obrany, v nichž lze v zájmu zajištění obrany státu vydat územní rozhodnutí a 

povolit stavbu jen se souhlasem Ministerstva obrany a k vydávání závazných stanovisek a uplatňování 

požadavků ve smyslu § 175 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), a dále obecně k jednání jménem České republiky – Ministerstva obrany jako účastník všech 

řízení podle z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění 

pozdějších předpisů a souvisejících platných právních předpisů, resortních nařízení a předpisů 

souhlasí  s doplněním návrhu územního plánu Svatava. 
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Dále pro potřeby Vašeho stavebního úřadu zasíláme „Vyjmenované druhy staveb“, pro které je 

k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha. 

Kontaktní osoba: Ing. Josef Kohout – tel. 973340200 

Ředitel Ing. Josef Maňhal  

� Souhlasné stanovisko. 

 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu 

Zn. 27983/2011/03100 ze dne 12.08.2011 

Věc: Návrh Územního plánu Svatava – Aktualizace č. II: Záchrannný kruh 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního 

zákona uplatňujeme k návrhu podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona následující 

připomínku. 

Pro lokality situované v netěženém dobývacím prostoru Svatava stanoveném na výhradním 

ložisku hnědého uhlí Svatava – Medard lze uplatnit postup podle ustanovení § 18 a 19 horního 

zákona. Dobývací prostor se totiž považuje též za chráněné ložiskové území, není-li toto stanoveno. 

Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavby v chráněných ložiskových 

územích, povolení stavby, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, může vydat podle 

ustanovení § 19 horního zákona stavební úřad pouze se souhlasem krajského úřadu, vydaným po 

projednání s obvodním báňským úřadem. 

Za předpokladu shody navrženého záměru s povolenou hornickou činností v dobývacím 

prostoru souhlasíme s Aktualizací č. II návrhu územního plánu.  

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví 

� Uplatňování postupu ustanovení §§ 18 a 19 horního zákona bude respektováno p ři 

povolování staveb v dalším stupni řízení. 

 

Ministerstvo životního prost ředí 

100 00 Praha 10 – Vršovice, Vršovická č. 65 

Odbor výkonu státní správy IV 

400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 

Zn. 1231/530/11 

57644/ENV/11 ze dne 21.07.2011 

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 20.07.2011 

od Městského úřadu Sokolov žádost (v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., územním plánování a 

stavebním řádu) o dodatečné stanovisko k doplnění návrhu Územního plánu Svatava. 

K předmětnému ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných 

surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou výše uvedené zájmy v návrhu 

Územního plánu respektovány. 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

� Bez připomínek.  

 

Po vzájemné dohodě bylo stanovisko Ministerstva životního prostředí Zn. 1231/530/11, 57644/ENV/11 

ze dne 21.07.2011 doplněno o následující text: 

 

Ministerstvo životního prost ředí 

100 00 Praha 10 – Vršovice, Vršovická č.65 
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Odbor výkonu státní správy IV 

400 01 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36 

Zn. 1326/530/11 

61978/ENV/11 ze dne 08.08.2011 

Věc: Sdělení informace k žádosti ze dne 05.08.2011 o doplnění stanovisek. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 05.08.2011 

od Městského úřadu Sokolov žádost o doplnění stanovisek k územně plánovacím dokumentacím: 

č. j. 64/530/11 ze dne 07.02.2011, č. j. 943/530/11 ze dne 07.06.2011, č. j. 130/530/11 ze dne 

26.01.2011, č. j. 1231/530/11 ze dne 21.07.2011,č. j. 191/530/11 ze dne 31.01.2011 a č. j. 

1209/530/11 ze dne 19.07.2011 s odkazem na dopis „Požadavky ke stanoviskům dotčených orgánů“ 

č. j. 8404/2011/SÚPÚP/VESO ze dne 27.05.2011. 

Vzhledem k výše uvedenému dopisu Vám sdělujeme, že zákonné zmocnění Ministerstva životního 

prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (§ 47 odst. 2, 

§ 48 odst. 2, § 50 odst. 2 a § 52 odst.3), z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, 

konkrétně z těch částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 o dst. 3 

zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů 

územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je 

stanoven v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona 62/1988 o geologických 

pracích. 

Důvodem k zapracování požadavků do ÚPD, vyplývajících z těchto ustanovení, je ochrana a využití 

nerostného bohatství, resp. vymezení území se zvláštními podmínkami geologické stavby, které 

mohou výstavbu v daném území nežádoucím způsobem ovlivnit. 

Ing. Miroslav Libecajt, ředitel odboru výkonu státní správy IV 

� Ministerstvo životního prost ředí - dot čený orgán doplnil, na základ ě žádosti 

pořizovatele, p ředchozí stanovisko o odkaz na zákonné zmocn ění uplat ňovat 

stanovisko.  

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Český inspektorát lázní a z řídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Č. j. MZDR 52175/2011 -2/OZS-ČIL-L ze dne 16.08.2011 

Věc: Karlovy Vary – dodate čné stanovisko k návrhu územního plánu Svatava dopln ěnému o 

aktualizaci č, II – dopln ění a změna záměru „Záchranný kruh“ 

Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen MZ ČIL), jako dotčený 

orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lázeňský zákon), k návrhu územního 

plánu Svatava doplněnému o aktualizaci č. II – doplnění a změna záměru „Záchranný kruh“ sděluje: 

Lokalita záměru „Záchranný kruh“ se nachází mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. ČIL 

není na jejím území dotčeným orgánem podle § 37 odst. 1 lázeňského zákona a neuplatňuje tedy 

k projednávané aktualizaci návrhu změny územního plánu žádné připomínky. 

Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, v jejichž ochranném 

pásmu II. stupně II B nachází východní část katastrálního území Svatava, nejsou k doplněnému 

návrhu územního plánu Svatava a k vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí připomínky. 

Mgr. Lucie Křesťanová, vedoucí oddělení OZS/4, Český inspektorát lázní a zřídel 

� Bez připomínek.  
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Ministerstvo zem ědělství 

Pozemkový úřad Sokolov 

Zn.: 4RP33484/2011-130730 

Čj. 133515/2011-MZE-130730 ze dne 09.08.2011  

Dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava – ve smyslu § 20 odst. 1 písm. d) 

zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem kových ú řadech, v platném zn ění. 

Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Sokolov, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 20 

odst. 1 písm. d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti o dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu 

Svatava doplněnému a „Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh“ vydává 

následující vyjádření: 

Sdělujeme Vám, že v k. ú. Svatava neprobíhají v současné době žádné pozemkové úpravy a ani se 

zde v nejbližší době neplánují. 

K  uvedené akci nemáme proto žádné připomínky ani námitky. 

Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov  

� Bez připomínek. 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje   

se sídlem v Karlových Varech , 360 21 Karlovy Vary, Závodní 94 

Č. j.: KHSKV 00566/2011/HOK/Nov ze dne 17.03.2011 

Svatava, Návrh Územního plánu Svatava dopln ěný o Aktualizaci č. II – Záchranný kruh – 

dodatečné stanovisko k doplněnému návrhu  

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 

1929, 356 01 Sokolov, doručené dne 20.7.2011, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského 

kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve spojení s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložené doplnění návrhu Územního plánu Svatava o 

Aktualizaci č. II – Záchranný kruh. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto 

stanovisko: 

S doplněným návrhem Územního plánu Svatava  o Aktualizaci č. II – Záchranný kruh  se souhlasí.  

Odůvodn ění:  

Dne 20.7.2011 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech doručena žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

doplněnému o Aktualizaci č. II – Záchranný kruh. 

Aktualizace Návrhu ÚP Svatava – Záchranný kruh (dále jen aktualizace), zpracovaná projektantem 

v prosinci 2010 byla projednána s dotčenými orgány a sousedními obcemi na společném jednání a ve 

vztahu k částečně upřesněným podmínkám v území bylo třeba zpracovat tuto další aktualizaci Návrhu 

ÚP Svatava: Aktualizace č. II Návrhu ÚP Svatava – Záchranný kruh (dále jen aktualizace č. II). Tato 

aktualizace č. II řeší pouze 3 okruhy problémů Návrhu ÚP, které byly i částečně řešeny v původní 

aktualizaci z XII./2010: 

a) Multifunkční centrum Záchranný kruh – zastavitelné plochy O10-Z dle návrhu ÚP a zastavitelné 

plochy O10a-Z, O10b-Z, O10c-Z, dle aktualizace: 
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- aktualizace č. II řeší pro tyto zastavitelné plochy O10-Z, O10a-Z, O10b-Z, O10c-Z samostatný 

specifický regulativ OVS1 – Plochy občanského vybavení – specifické služby a navrhuje pro něj 

prostorové a funkční regulační podmínky. 

Plošný rozsah všech těchto zastavitelných ploch Záchranného kruhu zůstává shodný s řešením 

aktualizace. 

b) Aktualizace č. II mění zařazení vybraných jednotlivých zastavitelných ploch v II. etapě dle ÚP a 

přesouvá je do I. etapy. Jedná se o vybrané plochy specifické rekreace, specifické dopravy a 

specifických služeb okolo jezera Medard ve střediscích Pod Jelením vrchem a Sluneční pobřeží. 

Zároveň aktualizace č. II stanovuje podmínky realizace staveb na ploše D10-Z, která i nadále zůstává 

v II. etapě rozvoje. 

c) Aktualizace č. II upřesňuje využívání vybrané sítě hospodárnic na rekultivovaných plochách kolem 

jezera Medard i jako obslužné místní komunikace. 

Aktualizace č. II přesouvá zastavitelné plochy kolem jezera Medard ve střediscích Pod Jelením 

vrchem a Sluneční pobřeží u vodní hladiny do I. etapy rozvoje:  

Plochy rekreace: R2-Z – letní tábořiště pro vodáky západně od napouštěcího objektu (RPS) 

Plochy občanského vybavení: O5-Z – obslužné zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem 

(OVS); O6-Z – rozšíření obslužného zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem (OVS);    O7-Z 

– specifické plochy služeb na úpatí Jeleního vrchu (OVS); O8-Z – specifické plochy sportu v lokalitě 

Pod Jelením vrchem (OSS); O9-Z – rozhledna na Jelením vrchu včetně stanice lanové dráhy (OVS); 

O10-Z – multifunkční centrum východně u napouštěcího objektu (OVS1); O10a-Z     – rozšíření 

multifunkčního centra východně od východní plochy (OVS1); O10b-Z – rozšíření multifunkčního centra 

jihovýchodně od vodní plochy (OVS1); O10c-Z – rozšíření multifunkčního centra na břehu jezera 

Medard (OVS1)  

Plochy dopravní infrastruktury: D7-Z – parkoviště na Slunečním pobřeží (DSS); D8-Z – parkoviště u 

přístaviště (DSS); D9-Z – parkoviště u multifunkčního centra (DSS). 

A ponechává pouze tyto zastavitelné plochy ve II. etapě rozvoje: 

Plochy dopravní infrastruktury: D10-Z – vzletová a přistávací dráha (DLS) 

Plochy výroby a skladování: V2-Z – rozšíření areálu odchovu ryb (VZ) 

Zastavitelná plocha D10-Z může být využita pro stavbu letecké dopravy až po řádném ukončení 

zemědělské rekultivace v dané lokalitě. 

Na plochách multifunkčního centra IZS O10-Z, O10a-Z, O10b-Z, O10c-Z může být umístěna i cvičná 

věž s funkcí vyhlídky do max. v. 30 m uplatňující se jako lokální dominanta území. Zároveň mohou být 

na těchto specifických plochách OVS1 umisťovány i halové stavby max. do plošného rozsahu 1/3 

plochy a to do max. výšky 25 m, které budou působit při dálkových pohledech jako lokální hmotové 

dominanty. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost 

této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje 

požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné stanovisko. 

Současně upozorňujeme, že naše stanovisko ke společnému jednání o návrhu územního plánu, 

vydané dne 17.3.2011 pod č.j. KHSKV 00566/2011/HOK/Nov zůstává i nadále v platnosti. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

� Souhlasné stanovisko. 

 

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj 

Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary 
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Č. j. 2011/3834/KVSK ze dne 01.08.2011 

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

K č. j. 113719/2011/SÚPÚP/VESO 

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj (dále jen KVS pro Karlovarský kraj) místně a věcně 

příslušná podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon) 

vydává z hlediska veterinární péče k doplnění návrhu Územního plánu Svatava toto stanovisko. 

K Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu Svatava-Záchranný kruh, která mění a doplňuje vybrané 

kapitoly Návrhu Územního plánu Svatava a v rozsahu doplněné koncepce i Vyhodnocení vlivu 

územního plánu na životní prostředí, KVS pro Karlovarský kraj z hlediska veterinární péče neuplatňuje 

žádné požadavky. 

Odůvodnění: 

Žádostí ze dne 19.07.2011 požádal Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování KVS 

pro Karlovarský kraj, jako dotčený orgán, o dodatečné stanovisko návrhu Územního plánu Svatava 

doplněnému o „Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu Svatava-Záchranný kruh. Doplnění a změny 

původního záměru z hlediska veterinární péče nevyžadují zvláštní požadavky. 

MVDr. Mária Slepičková, Ph.D., ředitelka Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj 

� Nejsou uplat ňovány žádné požadavky. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silni čního hospodá řství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn.: 806/DS/11 – 2 ze dne 17.03.2011 

Dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 20.07.2011 

žádost o vydání dodatečného stanoviska k návrhu Územního plánu Svatava. K zaslanému návrhu 

zadání, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako 

příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky, neboť řešené území se nedotýká věcí 

svěřených do naší působnosti. 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

� Bez připomínek. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 2844/ZZ/11 ze dne 08.08.2011 

Dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava dopln ěném o „Aktualizaci č. II návrhu 

ÚP Svatava – Záchranný kruh“. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 20.07.2011 

žádost o dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava doplněnému o „Aktualizaci č. II 

návrhu ÚP Svatava – Záchranný kruh“ a k tomuto sděluje následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

119308/2011/ZP/JIRY ze dne 15.08.2011). 



ÚP SVATAVA  
 

 107 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221) 

K aktualizaci č. II návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh nemáme připomínky. 

K vyhodnocení vlivů ÚP Svatava na životní prostředí zdejší odbor vydal souhlasné stanovisko zn. 

948/ZZ/11 ze dne 14.03.2011. Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Svatava na životní 

prostředí – aktualizace a aktualizace II. – Záchranný kruh (RNDr. Jan Křivanec, 

červen/2011)doporučuje tento návrh uplatnit a nenavrhuje žádná opatření a podmínky. Proto toto 

stanovisko zůstává nadále v platnosti. 

� Souhlasné stanovisko. 

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

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová/415) 

Návrh aktualizace č. II ÚP Svatava nepočítá s dotčení PUPFL. Bez připomínek. 

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci (k 

návrhu aktualizace ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Sokolov, odbor 

životního prostředí. 

� Bez připomínek. P říslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále 

vyjád ření č. j. 119308/2011/ZP/JIRY ze dne 15.08.2011). 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k „Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu 

Svatava – Záchranný kruh“. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu (dále jen krajský úřad) obdržel žádost pořizovatele Územního plánu 

Svatava o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Svatava doplněnému o „Aktualizaci č. II 

Návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh“. Jedná se o doplnění a změny záměru 

„záchranný kruh“, které vyplynuly po datu konání společného jednání 16.02.2011 s dotčenými orgány. 

Krajský úřad po posouzení části změny a doplnění části kapitol textové části Aktualizace návrhu ÚP 

Svatava z XII/2010, datum zpracování červen 2011, kde v bodě 9 je uvedeno: „Aktualizace č. II 

Návrhu ÚP Svatava nemá rovněž žádný vliv na celkový bilancovaný zábor ZPF“ a v návaznosti na 

stanovisko krajského k návrhu Územního plánu Svatava ze dne 11.04.2011 pod č. j. 594/ZZ/11 

uplatňuje následující dodatečné stanovisko: 

1. Stanovisko krajského ú řadu k návrhu Územního plánu Svatava ze dne 11.04.20 11 pod č. 

j. 594/ZZ/11 zůstává nadále v platnosti. 

� Nadále zůstává v platnosti stanovisko krajského ú řadu k návrhu Územního plánu 

Svatava ze dne 11.04.2011 pod č. j. 594/ZZ/11 

Hornictví a geologie (Ing. Raška/217) 

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby-

Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část 

„Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněních ložiskových územích, 

chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, sesuvech a 

sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale 

volně přístupné na záložce „Webové aplikace“   → „Geologický mapový server“ → v levé části menu: 

„Úlohy“  – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o území“, „Vlivy důlní činnosti 
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(informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, depote (haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o 

sesuvných územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chrán ěném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení § 19 

odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů rozhodnutí o umíst ění staveb a za řízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat 

příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska  orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne 

podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 

Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo za řízení 

v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 

� Konstatováno, kde najít informace k problematice ho rnictví a geologie, není 

stanovisko. 

� Podmínky umíst ění staveb budou řešeny v dalším stupni řízení při povolování staveb. 

Odpadové hospodářství (Bc. Růžičková/285) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s 

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

119308/2011/ZP/JIRY ze dne 15.08.2011). 

Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS./229 ) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

119308/2011/ZP/JIRY ze dne 15.08.2011). 

Ing. Eliška Vršecká 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor dopravn ě – správních agend 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. ODSA /117633/2011/Me ze dne 08.08.2011 

Odbor dopravně – správních agend Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. c) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší 

žádosti pro potřeby územního řízení o dodatečné stanovisko k „Návrhu územního plánu Svatava – 

Záchranný kruh“  sděluje, že s tímto souhlasí . Pro upřesnění pouze dodává, že pro případné 

napojení účelové komunikace na silnici III/21030 v majetku Karlovarského kraje, bude nutné 

předchozí stanovisko Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Policie ČR Krajského 

ředitelství Karlovarského kraje a našeho odboru DSA.  

Karel Merxbauer, silniční hospodářství   

� Souhlasné stanovisko. 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor životního prost ředí 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 119308/2011/ZP/JIRY ze dne 15.08.2011 

Vyjád ření k návrhu Územního plánu Svatava – dodate čné stanovisko k aktualizaci č. II 

Návrhu ÚP Svatava – Záchranný kruh 
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Dne 20.07.2011 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k 

výše uvedenému návrhu. K předloženému návrhu vydává odbor životního prostředí Městského úřadu 

Sokolov následující vyjádření: 

Nakládání s odpady: (Bc. Kateřina Brandlová – 359 808 158) 

Bez připomínek, aktualizace č. II návrhu ÚP se netýká problematiky nakládání s odpady. 

� Bez připomínek. 

Ochrana přírody a krajiny: (Linda Tomeszová, Dis. – 359 808 166) 

Jako orgán ochrany přírody příslušný uplatňovat stanoviska k územním plánům dle § 77 odst. 1 

písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemáme 

k Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh, připomínky. Nemění se plošný 

rozsah rozvojových zastavitelných ani přestavbových ploch, doplnění záměru je akceptovatelné i 

z hlediska ochrany krajinného rázu, jak vyplývá z vyhodnocení SEA. 

� Bez připomínek. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF): (Ing. Eva Brichtová – 359808176) 

Příslušný orgánem ochrany ZPF k vyjádření je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je  Krajský ú řad Karlovarského kraje  (viz stanovisko 

Zn. 2844/ZZ/11 ze dne 08.08.2011). 

Státní správa lesů:  (Ing. Hubert Prágr – 359808165) 

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme připomínky 

k „Aktualizaci č. II Návrhu územního plánu Svatava – Záchranný kruh“, jelikož pozemky určené 

k plnění funkcí lesa nejsou touto aktualizací dotčeny. 

� Bez připomínek. 

Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková – 359808173) 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle §104, 

odst. 2, písm. c) a § 106, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) nemá připomínky k „Aktualizaci č. II Návrhu 

územního plánu Svatava – Záchranný kruh.“ 

� Bez připomínek. 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková pé če  

Rokycanova č. p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. SÚP/123775/2011/Ku ze dne 17.08.2011 

Věc: Dodate čné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava  

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče 

obdržel dne 21. 7. 2011 žádost o dodatečné stanovisko k návrhu územního plánu Svatava 

doplněnému o „Aktualizace č. II Návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh. Aktualizace č. II 

Návrhu Ú zemního plánu Svatava – Záchranný kruh mění a doplňuje vybrané kapitoly Návrhu 

Územního plánu Svatava. Zároveň bylo v rozsahu doplněné koncepce návrhu ÚP Svatava doplněno i 

Vyhodnocení územního plánu na životní prostředí.  

Z hlediska zájmů státní památkové péče není k doplněnému návrhu Územního plánu Svatava 

připomínek. 

Nadále je nutné respektovat stávající nemovité kulturní památky, které jsou vedeny v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR a dále je nutné respektovat území s archeologickými nálezy, vedené 
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ve státním archeologickém seznamu ČR „viz stanovisko č. j. SÚP/13941/2011/Št ze dne 14. března 

2011. 

Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později platných předpisů. 

Irena Kučková, referent odboru stavební a územního plánování 

� Bez připomínek, kulturní památky jsou zapracovány. 

 

Obvodní Bá ňský ú řad v Sokolov ě 

K. H. Máchy 1266, 356 01 Sokolov 

Zn. SBS 23090/2011/OBÚ-08 ze dne 29.07.2011 

Věc: Dodate čné vyjád ření k aktualizaci č. II návrhu Územního plánu Svatava  

Obvodní báňský úřad v Sokolově obdržel dne 20.07.2011 Vaši žádost o dodatečné stanovisko 

k doplnění výše uvedeného návrhu o záměr „Záchranná kruh“. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1989 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním plánům a 

k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovacích 

dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 

předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České 

republiky; přitom postupují podle zvláštních právních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která 

jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných 

zájmů nejvýhodnější. 

Dotčené území leží v ploše dobývacího prostoru (chráněného ložiskového území) hnědého uhlí 

Svatava. Těžba hnědého uhlí v této oblasti již byla ukončena a těžební organizace po ukončení 

hornické činnosti v rámci schválené sanace a rekultivace dotčeného území požádá o zrušení 

dobývacího prostoru a následně chráněného ložiskového území. Z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství, proto nemá Obvodní Báňský úřad v Soklově k aktualizaci č. II Územního plánu 

Svatava žádné připomínky. 

Ing. Miloš Matz, Ph.D., předseda úřadu 

� Bez připomínek. 

 

ČR – Státní energetická inspekce 

Územní inspektorát pro Karlovarský kraj 

Sportovní 297/28, 360 09 Karlovy Vary 

Zn. 357/11/041.103/PaJ ze dne 27.07.2011 

Žádost o dodate čné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

K Vaší žádosti o dodatečné stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava doplněnému po datu 

konání společného jednání s dotčenými orgány o „Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu Svatava – 

Záchranný kruh“, ČR – státní energetická inspekce (dále SEI), jako dotčený orgán státní správy 

příslušný podle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje: 

SEI je dle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace, pokud umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci 
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elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení. V těchto případech vydává stanovisko 

v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem. 

Protože z textu „Aktualizaci č. II Návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh“, vyplývá, že 

doplnění návrhu Územního plánu Nová Ves o požadavek zapracovaný po společném jednání 

s dotčenými orgány neumisťuje ani nemění zdroje energie či distribuční soustavy elektrické energie a 

plynu nebo rozvodná tepelná zařízení, dodate čné stanovisko se nevydává.  

 Ing. Jan Heidelberg, ředitel územního inspektorátu 

� Dodatečné stanovisko se nevydává. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 901/RR/11-2 ze dne 15.08.2011 

Sdělení ke spole čnému jednání o návrhu Územního plánu Svatava, ORP S okolov, okres 

Sokolov, Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 19.07.2011 žádost o 

dodatečné stanovisko k doplnění návrhu Územního plánu Svatava dne (dále jen ÚP), který po 

společném jednání s dotčenými orgány, sousedícími obcemi a krajským úřadem, o návrhu ÚP 

dne16.02.2011, na základě požadavku zdejšího úřadu, který je garantem projektu: „Záchranný kruh“, 

byl rozšířen o Aktualizaci II Návrhu ÚP Svatava – Záchranný kruh“. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, sděluje, že nemá k návrhu ÚP a jeho 

doplnění o výše uvedený projekt dalších připomínek, ani požadavků. 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

� Bez připomínek a požadavk ů. 

 

Připomínky uplatn ěné ostatními subjekty byly vyhodnoceny (viz p řílohy)  

 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

Divize rozvoje dopravy- pracoviště Praha  

Thámova 7, 186 00 Praha 8 

Zn.: UP/2483/11 ze dne 12.08.2011  

Věc: Stanovisko k  návrhu ÚPn Svatava – „Aktualizace č. II Návrhu Územního plánu Svatava – 

Záchranný kruh“ 

Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast územního 

plánování, Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastnění, následující koordinované stanovisko: 

K návrhu ÚPn Svatava – „Aktualizace č. II Návrhu Územního plánu Svatava – Záchranný kruh“ 

nemáme z hlediska námi sledované dopravní sítě zásadních připomínek. 

Připomínáme pouze nezbytnost respektování ochranného pásma dráhy.  

Ing. Miroslav Vančura CSc. v.r., Vedoucí oblasti koncepce rozvoje dopravního sektoru 

Za správnost: Ing. Jan Vašíček 

� Bez zásadních p řipomínek. 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATAVA 

(veřejné projednání) 

 

Stanoviska a požadavky uplatn ěné dot čenými orgány byly vyhodnoceny (viz. p řílohy)  

 

Ministerstvo zem ědělství  

Pozemkový úřad Sokolov 

Jednoty 654, 356 01 Sokolov 

Zn. 4RP33484/2011-130730 

Čj. 226274/2012-MZE-130730 ze dne 13.12.2012 

Stanovisko k  „ Projednání upraveného a posouzeného  návrhu Územního plánu Svatava“ – ve 

smyslu § 2 zákona č. 139/20002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkový ch ú řadech, 

v platném zn ění. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že veškeré restituce dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném 

znění, 243/1992 Sb., a 212/2000 Sb. byly již ukončeny. 

Dále Vám sdělujeme, že v žádném z uvedených katastrálních území, která spadají do správního 

území městyse Svatava, neprobíhají v současné době žádné pozemkové úpravy ani se zde v nejbližší 

době neplánují. 

K uvedené akci nemáme žádné připomínky ani námitky. 

Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov  

� Bez připomínek. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 325/ZZ/13 ze dne 25.01.2013 

Návrhu Územního plánu Svatava a Čistá u Svatavy - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 11.12.2012 a 

následně 12.12.2012 Oznámení o veřejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Svatava s jeho odborným výkladem a k tomuto vydává následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov, který se nevyjád řil.  

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221) 

K návrhu nemáme připomínky. K zadání Územního plánu Svatava zdejší odbor vydal dne 14.03.2011 

pod č. j. 948/ZZ/11 souhlasné stanovisko podle § 22 písm. e) 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 a 09.03.2012 pod č. j. 900/ZZ/12 změnu stanoviska 

upravující podmínky pro specifické plchy. 

� Bez připomínek, uvedená stanoviska jsou sou částí vyhodnocení. 

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

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová/415) 

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci (k 
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návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Sokolov, odbor životního 

prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov, který se nevyjád řil.  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 

Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Svatava  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) 

obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a 

místě veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Svatava a výzvu pro 

uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny ve lhůtě 7 dnů ode 

dne veřejného projednání, které se koná dne 30. 1. 2013.  

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona ČNR 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon), posoudil dokumentaci návrhu Územního plánu Svatava podle zákona a s ohledem na postup 

k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) při zpracování a projednávání 

územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky. Rovněž bylo přihlédnuto k metodickému 

pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 a metodickému 

doporučení „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“ 

z července 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace úpravy návrhu územního plánu před řízením, jejímž 

projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování  září 2012, 

stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu č.j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 

2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích 

ZPF řešeným v upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Svatava na základě posouzení 

předložené dokumentace, uplat ňuje z hlediska ochrany ZPF k částem řešení, které byly od 

společného jednání změněny následující stanovisko  podle § 5 odst. 2 zákona:  

Pod tabulkou na str. 161 v první větě doporučuje slovo „obalují“ nahradit slovem „navazují“. Hranice 

zastavěného území ke dni 31. 8. 2012 ve výkresech grafické části je dle sdělení pořizovatele 

stanovena na základě požadavku dotčených orgánů (v návrhu územního plánu stanovena ke dni 15. 

9. 2009).  

V části *Územní rezervy: na str. 162 byl upraven text oproti návrhu územního plánu. Krajský úřad 

požaduje vypustit druhou část první věty, druhou a třetí větu celou a nahradit je následujícím textem. 

„Zábor půdního fondu pro územní rezervyR1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 není v územním plánu 

vyhodnocen. Vyhodnocení územní rezervy se provede až v době projednávání návrhu změny 

územního plánu, kdy bude dle potřeby uplatněn požadavek na převod územních rezerv na 

zastavitelnou plochu. Důvodem je, že k územním rezervám krajský úřad neuplatňuje stanovisko podle 

§ 5 odst. 2 zákona a nejsou tedy ani předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. 

V části Podrobné zdůvodnění rozvojových ploch: na str. 163 bude vypuštěno u jednotlivých lokalit 1, 2 

atd. spojení slov „dříve schválený zábor“, na str. 164 dvě věty „ÚP jednoznačně vychází z ÚPN SÚ 

Svatava a změn 1, 2 a 3. Plochy dříve schváleného záboru ZPF jsou zohledněny“. Dle ověření u MŽP 

bylo dohodnuto na MMR uvádět údaj o dříve schváleném záboru v poznámce v tabulkách 

„Vyhodnocení“, což je v tabulkách uvedeno. U odůvodnění jednotlivých lokalit 1, 2 atd. to pokládá 

krajský úřad s ohledem na to, že se jedná o nový územní plán za nevhodné. 

V grafické části v souladu s textovou částí na str. 162 u areálu lokality 57 - vyznačit tuto plochu dle 

legendy jako „hranice rozvojových ploch jako součást ZPF“.  



ÚP SVATAVA  
 

 114 

Stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu č. j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č. j. 

2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011 zůstávají nadále v platnosti. 

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu. 

� Požadavek nahrazení slova jiným synonymem v textové  části není opodstatn ěný, text 

zůstane v této části nezm ěněn. 

� Údaj, ke kterému dni se vztahuje vymezení zastav ěného území, bude nahrazen 

správným. 

� Textová část ÚP bude v části Územní rezervy dle požadavku nahrazen. 

� V textové části ÚP budou dle požadavku vypušt ěny části, kde je zmínka o d říve 

schváleném záboru. 

� Plocha lokality 57 bude v grafické části opravena - bude vymezena v souladu s 

legendou. 

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217) 

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby-

Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část 

„Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněních ložiskových územích, 

chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, sesuvech a 

sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale 

volně přístupné na záložce „Webové aplikace“   → „Geologický mapový server“ → v levé části menu: 

„Úlohy“  – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o území“, „Vlivy důlní činnosti 

(informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, deponie (haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o 

sesuvných územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chrán ěném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení  

§ 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů rozhodnutí o umíst ění staveb a za řízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat 

příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska  orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne 

podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 

Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo za řízení 

v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 

� Požadavky budou respektovány v dalším stupni řízení (stavební řízení). 

Odpadové hospodářství (Bc.Růžková/285) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s 

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov, který se nevyjád řil.  

Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, Mgr.Harzerová/595) 

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS./229 ) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov, který se nevyjád řil. 

Ing. Regina Kindrátová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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Městský ú řad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova č. p. 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. OD/110874/2012/Me ze dne 18.12.2012 

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby 

projednání „Návrhu Územního plánu Svatava“  sděluje, že s tímto souhlasí .  

Pro upřesnění pouze dodává, že v případě zásahu do tělesa komunikací II/181, II/210, III/21030, 

III/21233 v majetku Karlovarského kraje bude nutný předchozí souhlas správce komunikace – Krajské 

správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje, DI 

Sokolov a našeho odboru dopravy. 

Karel Merxbauer v. r., silniční hospodářství  

� Souhlasné stanovisko. 

 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITK ÁCH A K NÁVRHU 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATAVA P ŘI 

VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ  

(§53) 

 

Stanoviska uplatn ěná dot čenými orgány byly vyhodnoceny (viz. p řílohy)  

 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. 6816/2013/31100 ze dne 20.03.2013 

Věc: Návrh Územního plánu Svatava 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 53 stavebního 

zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. 

Lokality dotčené námitkami jsou situované v netěženém dobývacím prostoru Svatava stanoveném na 

výhradním ložisku hnědého uhlí Svatava – Medard. Dobývací prostor se považuje též za chráněné 

ložiskové území, není-li toto stanoveno. Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu 

umístit stavby v chráněných ložiskových územích, povolení stavby, povolení stavby, která nesouvisí 

s dobýváním výhradního ložiska, může vydat podle ustanovení § 19 horního zákona stavební úřad 

pouze se souhlasem krajského úřadu, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. 

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných při veřejném projednání souhlasíme.  

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví 

� Bez připomínek, souhlasné stanovisko. 

� Uplatňování postupu ustanovení § 19 horního zákona bude r espektováno p ři 

povolování staveb v dalším stupni řízení. 

 

 

Obvodní bá ňský ú řad pro území kraje Karlovarského 

Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov 

Zn. SBS/04744/2013/OBÚ-08 ze dne 27.02.2013 
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Věc: Vyjád ření k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ěných p ři veřejném projednání Návrhu 

územního plánu Svatava 

Obvodní báňský úřad pro území Karlovarského kraje obdržel dne 18.02.2013 Vaši žádost o výše 

uvedené stanovisko. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), uplatňují ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní 

báňské úřady stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 

dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 

předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České 

republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou 

z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 

nejvýhodnější. 

Při projednávání návrhu Územního plánu Svatava neuplatnil zdejší úřad z hlediska ochrany 

nerostného bohatství žádné připomínky. K námitkám uplatněným při veřejném projednání k existenci 

kynologického centra a případné úpravě návrhu Územního plánu Svatava nemá obvodní báňský úřad 

pro území kraje Karlovarského také žádné připomínky. 

Mgr. Ing. Miloš Matz, Ph.D., předseda úřadu 

� Bez připomínek. 

 

Krajská hygienická stanice  

Karlovarského kraje  se sídlem v Karlových Varech , 360 21 Karlovy Vary, Závodní 94 

Č. j.: KHSKV 1576/2013/HOK/Nov ze dne 04.03.2013 

Svatava,  Návrh Územního plánu  – stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných při 

veřejném projednání 

Na základě žádosti Městského úřadu Sokolov. Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 

1929, 356 01 Sokolov, doručené dne 18.02.2013, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského 

kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 

Územního pláni Svatava při veřejném projednání. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto 

závazné stanovisko: 

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu Územního plánu Svatava  při veřejném 

projednání se souhlasí . 

Odůvodn ění: 

Dne 18.02.2013 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech doručena žádost Městského úřadu Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o závazné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu Územního plánu Svatava při veřejném projednání. 

Námitka č. 1 se týká plochy V1-P (pozemky 469/64, 469/57, 469/35, 469/34 v k. ú. Svatava) pro 

výrobu drobnou je požadována změna využití na plochu smíšenou obytnou městského typu pro 

realizaci bydlení. 
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Námitka č. 2 se týká plochy V1-P (pozemek p. č. 469/58 v k. ú. Svatava), pro výrobu drobnou je 

požadována změna využití na plochu smíšenou obytnou městského typu pro rozšíření zázemí rodinné 

firmy společné s možností bydlení. 

Námitka č. 3 se týká plochy přírodní (pozemek 477, 647/1 v k. ú. Svatava), kde je požadováno 

zapracovat možnost vybudování trvalého oplocení z důvodů zamezení vytváření nekontrolovaných 

černých skládek a dalšího znečišťování, zejména vodních ploch. 

Námitka č. 4 se týká plochy přírodní (pozemek 624/14, 624/15, 624/21 v k. ú. Svatava), kde je 

požadováno zapracovat možnost využívání pozemku k provozování autoprodejny s příslušným 

zázemím dle skutečného stavu. Provozování autoprodejny zde bylo zkolaudováno a pro tento účel 

jsou výše uvedené pozemky dlouhodobě využívány (oplocený areál  - odstavné asfaltové plochy pro 

vozidla autoprodejny, zázemí – kancelář a prodejna). Požadavek představuje zapracování skutečného 

stavu. 

Zároveň pořizovatel požádal o posouzení případného zapracování úpravy návrhu Územního plánu 

Svatava, kde při místním šetření byla zjištěna existence vybaveného a provozovaného kynologického 

centra. Areál centra, který je oplocen a dlouhodobě využíván (k oplocení byl vydán územní souhlas), 

se v současné podobě návrhu Územního plánu Svatava nachází z větší části v ploše přírodní (NP) a 

menší částí zasahuje do plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, 

vodohospodářské (NSzpv) a zároveň je součástí vymezeného prvku územního systému ekologické 

stability – funkčního lokálního biocentra č. 3. Pořizovatel navrhuje v tomto případě úpravu návrhu 

Územního plánu Svatava a to změnu funkčního využití těchto ploch v rozsahu kynologického areálu 

na plochu občanského vybavení – sport. K této úpravě nejsou z hlediska ochrany veřejného zdraví 

námitky. 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost 

této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje 

požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. 

Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

� Souhlasí, bez námitek. 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správ y pro Karlovarský kraj 

Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary 

č. j. SVS/2013/011265-K ze dne 27.02.2013 

Věc: Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Svatava při 

veřejném projednání 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj (dále jen KVS SVS pro 

Karlovarský kraj) místně a věcně příslušná podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen veterinární zákon), vydává z hlediska veterinární péče k návrhu rozhodnutí o 

námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Svatava toto stanovisko: 

KVS SVS pro Karlovarský kraj z hlediska veterinární péče nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách 

žádné připomínky. 

Odůvodnění: 

Žádostí ze dne 14.02.2013 požádal Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování KVS 

SVS pro Karlovarský kraj, jako dotčený orgán, o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách 

uplatněných k návrhu Územního plánu Svatava při veřejném projednání. Navržené změny nikterak 



ÚP SVATAVA  
 

 118 

nesouvisí s veterinární problematikou, proto KVS SVS pro Karlovarský kraj neuplatňuje žádné 

požadavky a zpracovaný návrh rozhodnutí vyhovující námitkám bere na vědomí bez připomínek. 

MVDr. Mária Slepičková, Ph.D., ředitelka  

� Bez připomínek. 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 606/ZZ/13 ze dne 13.03.2013 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Svatava 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 21.01.2011 

oznámení o návrhu Územního plánu Svatava a k tomuto sděluje následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

16527/2013/OŽP/JIRY ze dne 30.03.2013). 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221) 

K námitkám uplatněným k návrhu Územního plánu Svatava při veřejném projednání nemáme 

připomínky . Jedná se o čtyři námitky – změna využití plochy V1-P pro výrobu drobnou na plochu 

smíšenou obytnou městského typu, možnost oplocení plochy přírodní k zamezení vytváření černých 

skládek a využití pozemku plochy přírodní k provozování autoprodejny dle skutečného stavu. 

K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený 

orgán dle § 22 písm. b) a e) 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 vydal dne 14. 3. 2011 pod č. j. 948/ZZ/11 souhlasné stanovisko podle § 22 písm. 

e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 9. 3. 2012 pod č.j. 900/ZZ/12 změnu stanoviska 

upravující podmínky pro specifické plochy. Námi vydané souhlasné stanovisko a jeho změna zůstávají 

nadále v platnosti. 

� Bez připomínek. 

� Dopln ění tohoto stanoviska v souvislosti s kynologickým c entrem viz dále pod zn. 

926/ZZ/13 ze dne 18.03.2013.  

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

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Ochrana les. p ůd. fondu a stát. správa les. hospodá řství  (Ing. Hrdinová/415) 

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci (k 

návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Sokolov, odbor životního 

prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

16527/2013/OŽP/JIRY ze dne 30.03.2013). 

Ochrana zem ědělského p ůdního fondu  (Ing. Nováková/494) 

Stanovisko k námitkám uplatněným k návrhu Územního plánu Svatava při veřejném projednání 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) příslušný dle § 13 zákona ČNR č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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zákon), posoudil žádost Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování o 

stanovisko k námitkám uplatněným v rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Svatava.  

Posouzení vycházelo ze stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu č.j. 594/ZZ/11 ze dne 

11. 4. 2011 a č.j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011 k návrhu Územního plánu Svatava. Dále z podkladů 

doložených pořizovatelem u námitek, vzešlých z veřejného projednání. Doplnění odůvodnění návrhu 

Územního plánu Svatava části Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

není zpracováno.  

Krajský úřad prověřil požadavek na odnětí zemědělské půdy vzešlý z námitek uplatněných 

při veřejném projednání a v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle § 5 odst. 2 tohoto 

zákona uplatňuje s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu č.j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 

2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011, po projednání s Městským úřadem Sokolov, odborem životního 

prostředí následující stanovisko  k námitkám uplatněným k návrhu Územního plánu Svatava:  

Námitka č. 1: Jedná se o p.p.č. 469/64, 469/57, 469/35, 469/34 v k.ú. Svatava. Návrh funkčního 

využití: z plochy areálu bývalé přádelny – na plochy smíšené obytné městského typu.  

Stanovisko: Z hlediska ZPF není připomínek. Nejedná se o zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy 

odsouhlasených stanoviskem č. j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

Námitka č. 2: Jedná se o p.p.č. 469/58 v k.ú. Svatava. Návrh funkčního využití: z plochy areálu bývalé 

přádelny – na plochy smíšené obytné městského typu.  

Stanovisko: Z hlediska ZPF není připomínek. Nejedná se o zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy 

odsouhlasených stanoviskem č. j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

Námitka č. 3: Jedná se o p.p.č. 477, 647/1 v k.ú. Svatava. Návrh trvalého oplocení uvedených parcel.  

Stanovisko: Z hlediska ZPF není připomínek. Nejedná se o zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy 

odsouhlasených stanoviskem č. j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č. j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

Námitka č. 4: Jedná se o p.p.č. 624/14, 624/15, 624/21 v k.ú. Svatava. Návrh funkčního využití: z 

plochy přírodní – na plochy umožňující provozování autoprodejny s příslušným zázemím dle 

skutečného stavu (kolaudace).  

Stanovisko: Z hlediska ZPF není připomínek. Nejedná se o zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy 

odsouhlasených stanoviskem č.j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

Žádost o posouzení  případného zapracování úpravy návrhu Územního plánu Svatava: Jedná se o 

část p.p.č. 647/2, část p.p.č. 645/1 v k.ú. Svatava. Návrh funkčního využití: z plochy výměrou z větší 

části plochy přírodní a menší části plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, 

vodohospodářské a zároveň součásti prvku ÚSES – na plochy občanského vybavení sportu. 

Požadavek kynologického areálu je graficky znázorněn jako zájmové území ve výřezu katastrální 

mapy (ortofoto) a v návrhu územního plánu v současné podobě. Výměra částí p.p.č. není uvedena. 

Stanovisko: Část p.p.č. 645/1 v k.ú. Svatava – 0,03 ha, navrhované funkčního využití plochy 

občanského vybavení sportu. Plocha činí odhadem dle katastru nemovitostí (ortofoto) cca 0,03 ha 

zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany, druh pozemku orná půda. Stanoviskem č.j. 594/ZZ/11 

ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011 k návrhu Územním plánu Svatava odsouhlasil 

krajský úřad po projednání s obcí a pořizovatelem na území obce zábory zemědělské půdy pro rozvoj 

obce. Tímto novým požadavkem by došlo ke zvýšení již odsouhlasených ploch odhadem cca o 0,03 

ha zemědělské půdy. Jedná se o zemědělskou půdu v kultuře orná půda zařazenou do I. třídy 

ochrany. Zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany je pro navržený účel zcela nepřijatelný. Jedná se o 

bonitně nejcennější půdy, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Se zařazením plochy 

části p.p.č. 645/1 v k.ú. Svatava nelze souhlasit. Návrh je v rozporu s obecnými požadavky na 

ochranu ZPF (§ 4 a § 5 odst. 1 zákona).  
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K části p.p.č. 647/2 v k.ú. Svatava z hlediska ZPF není připomínek. Nejedná se o zvýšení rozsahu 

záboru zemědělské půdy odsouhlasených stanoviskem č.j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011 a č.j. 

2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

� K námitkám č. 1 – č. 4 nejsou p řipomínky. 

� Požadavek kynologického centra bude zapracován pouz e na části p. p. č. 647/2, část 

pozemku p. č. 645/1 bude ponechán dle p ůvodního návrhu jako nezastav ěné území. 

Hornictví a geologie  (Ing. Raška/217) 

Bez připomínek 

� Bez připomínek. 

Odpadové hospodá řství  (Mgr. Lillová/21, Bc.Růžková/285) 

Bez připomínek 

� Bez připomínek. 

Ochrana ovzduší  (Ing. Večeřová/646, Mgr.Harzerová/595) 

� Bez připomínek. 

 

Vodní hospodá řství (Ing. Valečková, DiS./229) 

Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je Městský ú řad Sokolov (viz. dále vyjád ření č. j. 

16527/2013/OŽP/JIRY ze dne 30.03.2013). 

Ing. Regina Kindrátová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství    

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 926/ZZ/13 ze dne 18.03.2013 

Doplnění stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje č. j. 606/ZZ/13 ze dne 13.03.2013 z důvodu 

žádosti pořizovatele k vybraným plochám v rámci návrhu Územního plánu Svatava z hlediska 

posuzování vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Karlovarského kraje vydal k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 

Územního plánu Svatav při veřejném projednání souhrnné stanovisko dne 13.03.2013 č. j. 606/ZZ/13 

s tím, že z hlediska 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 nemá k námitkám připomínky. 

Spolu s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Svatava při veřejném 

projednání pořizovatel požádal o posouzení případného zapracování úpravy návrhu Územního plánu 

Svatava v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi. Jedná se o existenci vybaveného a 

provozovaného kynologického centra na p. p. č. 647/2 a 647/1 v k. ú. Svatava. V současné podobě 

návrhu Územního plánu Svatava se nachází z větší části v ploše přírodní (NP) a menší částí zasahuje 

také do plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, vodohospodářské (NSzpv) a 

zároveň je součástí vymezeného prvku územního systému ekologické stability. 

K této úpravě nemáme p řipomínky . K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 b) a e) zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí vydal dne 14.03.2011 pod č. j. 948/ZZ/11 souhlasné stanovisko a 09.03.2012 pod č. j. 

90/ZZ/12 změnu stanoviska upravující podmínky pro specifické plochy. Námi vydané souhlasné 

stanovisko a jeho změna zůstávají nadále v platnosti. 

Ing. Regina Kindrátová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství    
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� Bez připomínek. 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor dopravy 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Zn. 16450/2013/OD/Me ze dne 25.02.2013 

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby 

územního řízení v rámci „Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ěných k návrhu územního plánu 

Svatava“  sděluje, že s tímto souhlasí .  

Pro upřesnění pouze uvádí, že vzhledem k vypořádání se s námitkami stavebním úřadem č. 1 až č. 3 

nemá připomínek. K námitce č. 4 silniční správní řád sděluje, že v případě zásahu do tělesa 

komunikace II/210, pozemku p. č. 724/1, pozemku p. č. 724/4 v k. ú. Svatava bude nutný předchozí 

souhlas správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, našeho silničního 

správního úřadu a vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského kraje, DI Sokolov. 

Karel Merxbauer v. r., silniční hospodářství  

� Souhlasné stanovisko. 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor životního prost ředí 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 16527/2013/OŽP/JIRY ze dne 20.03.2013 

Vyjád ření k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ěných k návrhu Územního plánu 

Svatava p ři veřejném projednání 

Dne 18.02.2013 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k 

výše uvedenému návrhu. K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Svatava při 

veřejném projednání vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující 

vyjádření: 

Ochrana přírody a krajiny: (Linda Tomeszová, DiS. – 359 808 166) 

Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k územním plánům 

z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů a obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností k návrhu ÚP Svatava uplatňujeme toto stanovisko: 

K námitce č. 3 – za předpokladu, že bude použit vhodný typ oplocení, lze s tímto souhlasit 

a ponechat tuto lokalitu s vodními plochami jako součást biocentra, Použitím oplocení průchodného 

pro drobné živočichy bude zajištěna alespoň částečná funkčnost biocentra.   

Ke kynologickému centru na pozemcích p. č. 647/2 a 645/1 k. ú. Svatava: plocha 

kynologického areálu se nachází v územním systému ekologické stability – je součástí lokálního 

biocentra č. 3. Požadujeme zúžení biocentra o tuto plochu, která vzhledem ke svému charakteru 

(oplocený zatravněný pozemek s doplňkovými stavbami) neplní svojí funkci, a to nejlépe takovým 

způsobem, aby byla zachována návaznost na regionální biokoridor 20112. 

Ostatní námitky se netýkají pozemků, které jsou ve zvýšeném zájmu ochrany přírody a krajiny, 

orgán ochrany přírody k nim nemá žádné připomínky. 

� S námitkou č. 3 se souhlasí za p ředpokladu použití oplocení pr ůchodného pro drobné 

živo čichy s ohledem na výskyt biocentra. 
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� S požadavkem zapracování kynologického centra (p. p . č. 647/2,645/1 v k. ú. Svatava se 

souhlasí za p ředpokladu zúžení biocentra tak, aby byla zachována návaznost 

na regionální biokoridor 20112 . 

Ochrana zemědělského půdního fondu: (Ing. Eva Brichtová – 359808176) 

Příslušný orgánem ochrany ZPF k vyjádření je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

� Příslušným orgánem k  vyjád ření je  Krajský ú řad Karlovarského kraje  (viz stanovisko č. 

j. 606/ZZ/13 ze dne 13.03.2013).  

Státní správa lesů:  (Ing. Eva Třísková – 359 808 171) 

Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek 

k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatn ěných k návrhu ÚP Svatava p ři veřejném projednání 

souhlasíme.  Žádná z uplatněných námitek se nedotýká zájmů chráněných lesním zákonem. Velké 

celky pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou i nadále respektovány jako nezastavěné území 

kulturní krajiny a ani při vyhovění námitkám nebude ohrožena celistvost a funkčnost lesních porostů 

ani nedojde ke znemožnění současného přístupu do porostů.  

� Souhlasné stanovisko. 

Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková – 359808173) 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 

písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s § 106 odst. 2 vodního zákona vydává k předloženému návrhu 

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Svatava toto stanovisko:  

Námitky č. 1,2 a 4 se netýkají agendy vodoprávního úřadu, proto k nim nemáme připomínky.  

Námitka č. 3 – připomínáme, že pozemky č. 477 a 647/1 se nacházejí v záplavovém území Q100 řeky 

Svatavy, mimo aktivní zónu. Omezení v záplavových územích a jejich aktivních zónách upravuje § 67 

vodního zákona. Umístění trvalého oplocení je možné se souhlasem vodoprávního úřadu a za 

předpokladu dodržení požadavků vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

výstavbu. S rozhodnutím vyhovět této námitce souhlasíme. 

K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Svatava nemá vodoprávní 

úřad žádné připomínky. 

� Bez připomínek, záplavové území je v návrhu ÚP Svatava za pracováno. 

Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková pé če  

Rokycanova č. p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. SÚP/17892/2013/Št ze dne 21.02.2013 

Věc: stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ěných k  územního plánu Svatava    

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, 

příslušný dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, obdržel dne 18.02.2013 žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu 

územního plánu Svatava uplatněných při veřejném projednání.   

K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách, ke kterým byl jako podklad doložen návrh rozhodnutí 

o námitkách k návrhu územního plánu Svatava, grafické znázornění k námitkám a grafické znázornění 

k navrhované úpravě, není ze strany dotčeného orgánu státní památkové péče z hlediska zájmů státní 

památkové péče námitek.  
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Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 zákona odst. 2 písm. c) zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších později platných změn. 

Jana    Š ť a s t n á  

referent odboru stavební a územního plánování 

� Není námitek. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 233/RR/13-2 ze dne 12.03.2013 

Stanovisko krajského ú řadu – nad řízeného správního orgánu územního plánování k návrh u 

rozhodnutí o námitkách uplatn ěných k návrhu Územního plánu Svatava (úprava p řed řízením), 

ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 18.02.2013 Vaši žádost o 

stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Svatava (úprava 

před řízením) (dále jen „ÚP“) při veřejném projednání, zpracovanému pořizovatelem dne 12,02,2013, 

včetně grafických příloh, a k návrhu na zapracování kynologického centra do ÚP. 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP 

Svatava v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/20006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). 

Krajský ú řad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje,  příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 

2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. 

g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. 53 od st. 1 stavebního zákona, stanovisko 

krajského ú řadu  - nad řízeného správního orgánu územního plánování k návrh u rozhodnutí o 

námitkách uplatn ěných k návrhu ÚP a k návrhu na zapracování kynologi ckého centra do ÚP. 

1. Základní údaje:  

Návrh ÚP Svatava, tj. zde úprava ÚP před řízením, zpracovaná v 11/2012, Ing. arch. Alexendrou 

Kaskovou, aut. arch., Karlovy Vary, byla veřejně projednána dne 30.01.2013. 

2. Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ěných p ři veřejném projednání ÚP 

Svatava z hlediska koordinace využívání území s ohl edem na širší vztahy, souladu s politikou 

územního rozvoje, a s územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem:  

- zdejší úřad nemá k návrhu připomínek. 

3. Dále sdělujeme, že k návrhu zapracování kynologického centra  (lze charakterizovat jako 

připomínku pořizovatele) do plochy s funkčním využitím občanské vybavení  - sport do ÚP nemá 

zdejší úřad z hlediska koordinace využívání území a s ohledem na širší vztahy, souladu s politikou 

územního rozvoje, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem připomínek. 

4. Poznámka k projednání ÚP: (dle ust. § 171 stavebního zákona) 

Zdejší úřad doporučuje obecně v obdobných případech v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu 

a ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona se zabývat všemi obdrženými připomínkami jako podkladem pro 

ÚP (OOP) a vypořádat se s nimi v odůvodnění ÚP (OOP), tzn. v této fázi projednávání zpracovat 

návrh vyhodnocení připomínek. 

Dále je potřeba, aby pořizovatel v souladu s ust. 172 odst. 5 správního řádu a ust. § 53 odst. 1 

stavebního zákona zpracoval rozhodnutí o každé jednotlivé námitce, které musí obsahovat vlastní 

odůvodnění (které bude součástí opatření obecné povahy). Pořizovatel musí dále zvážit, zda úpravy, 

které hodlá do návrhu územního plánu zanést po veřejném projednání nevyžadují projednání. Dle 
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metodického výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, skládá se 

rozhodnutí o námitce k ÚP z výrokové části a z odůvodnění. 

Výroková část obsahuje: 

− úplné údaje umožňující identifikaci, kdo námitku podal; 

− text podané námitky; 

− výrok o řešení námitky (vyhovuje se, nevyhovuje se); 

− právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno. 

Odůvodnění obsahuje: 

− důvody výroku; 

− podklady pro jejich vydání; 

− úvahy, kterými se správní orgán řídil: 

− při hodnocení podkladů,  

− při výkladu právních předpisů; 

− jak se správní orgán vypořádal s návrhy toho, kdo námitku uplatnil a s jeho vyjádřením 

k podkladům (pokud je námitka obsahuje). 

Doporučujeme, abyste na zdejší úřad podle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona zasílali návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek ve výsledné podobě, ve které budou 

zapracovány do odůvodnění ÚP (OOP). 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

� Bez připomínek, metodické pokyny akceptovány. 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK  K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SVA TAVA 

(§ 53 odst. 2 stavebního zákona) 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 1090/ZZ/14 ze dne 27.03.2014 

Stanovisko k významným evropským lokalitám a pta čím oblastem pro zám ěr „Návrh Územního 

plánu Svatava“. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 

3 písm. w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

po posouzení záměru „Návrh Územního plánu Svatava“, žadatel Městský úřad Sokolov, odbor 

stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov, doručeného dne 

20.03.2014, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko: 

záměr nezasahuje za hranice žádné stávající evropsky vý znamné lokality ani pta čí oblasti. 

Odůvodnění: Záměr nezasahuje za hranice žádné stávající významné lokality nebo ptačí oblasti 

a představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět 

ochrany jakékoliv složky soustavy Natura 2000. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

� Nebyly stanoveny žádné další požadavky z hlediska o chrany p řírody a krajiny.  

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 1054/ZZ/14 ze dne 16.04.2014 
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Stanovisko k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Svatava, k návrhu rozhodnutí o 

námitkách a k vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního 

plánu. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 

písm. b) a e) 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 

vydal k návrhu Územního plánu Svatava souhlasné stanovisko dle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 

10g a 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zn. 948/ZZ/11 ze dne 14.03.2011 

s tím, že musí být podmínky stanoviska respektovány, a změnu stanoviska zn. 900/ZZ/12 ze dne 

09.03.2012 upravující podmínky pro specifické plochy. 

Podmínky souhlasného stanoviska i jeho změny jsou v upraveném a posouzeném návrhu Územního 

plánu Svatava respektovány. Souhlasné stanovisko a jeho změna zůstávají i nadále v platnosti. 

K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Svatava, k návrhu rozhodnutí o námitkách a 

k vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu 

nemáme připomínky. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

� Nebyly stanoveny žádné další požadavky z hlediska v livů na životní prost ředí. 

 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATAVA 

(opakované veřejné projednání) 

 

Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

Zn. MPO 17037/14 ze dne 12.05.2014 

Věc: Opakované ve řejné projednání Územního plánu Svatava 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 

smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 

stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci další připomínky. 

Lokality dotčené námitkami jsou situované v netěženém dobývacím prostoru Svatava stanoveném na 

výhradním ložisku hnědého uhlí Svatava – Medard. Dobývací prostor se považuje též za chráněné 

ložiskové území, není-li toto stanoveno. Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu 

umístit stavby v chráněných ložiskových územích, povolení stavby, která nesouvisí s dobýváním 

výhradního ložiska, může vydat podle ustanovení § 19 horního zákona stavební úřad pouze se 

souhlasem krajského úřadu, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. 

S upraveným návrhem územního plánu souhlasíme. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví 

� Souhlasné stanovisko. Uplat ňování postupu ustanovení § 19 horního zákona bude 

respektováno p ři povolování staveb v dalším stupni řízení. 

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

Český inspektorát lázní a z řídel 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

Zn. MZDR 20476/2014-2/OZD-ČIL-L ze dne 14.05.2014 

Věc: Karlovy Vary – stanovisko k návrhu územního plánu S vatava upravenému pro opakované 

veřejné projednání 
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Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán 

podle § 37 odst. 1 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), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu 

Svatava upravenému pro opakované veřejné projednání sděluje: 

Lokality, které jsou předmětem úprav vyvolaných při veřejném projednání, se nacházejí mimo 

ochranné pásmo II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, které 

zasahuje do východní části řešeného území. V tomto ochranném pásmu je způsob využití území 

stabilizovaný, a to převážně plochou těžby nerostů NT v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru 

Alberov. ČIL tedy neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu připomínky. 

JUDr. Lucie Křesťanová, vedoucí oddělení OZD/2, Český inspektorát lázní a zřídel. 

� Nejsou uplat ňovány p řipomínky.  

 

Státní pozemkový ú řad, Krajský pozemkový ú řad pro Karlovarský kraj 

pobo čka Karlovy Vary 

Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Zn.: SPU 225966/2014 ze dne 20.05.2014 

Vyjádření k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Svatava 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“), jako věcně 

a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, sděluje následující: 

K opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Svatava nemáme žádné připomínky ani námitky. 

Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

� Bez připomínek. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 388/RR/14-2 ze dne 20.05.2014 

Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k opakovanému 

veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu Svatava, ORP Sokolov, okres Sokolov, 

Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 02.04.2014 oznámení o 

konání veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Svatava (dále jen „ÚP“), tj. úpravy 

návrhu ÚP pořízení, zpracované v 01/2014, a o konání opakovaného veřejného projednání dne 

14.05.2014. 

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP 

Svatava v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“). 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přespisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) 

stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, stanovisko krajského 
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úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem změněným v upraveném 

návrhu ÚP Svatava od prvního veřejného projednání: 

Základní údaje: 

Upravený návrh ÚP Svatava, tj. úpravu návrhu po řízení, zpracovala projektantka Ing. arch. Alexandra 

Kasková, aut. arch., Karlovy Vary, v 01/2014, na základě výsledků společného jednání a prvního 

veřejného projednání návrhu ÚP. (Původní návrh byl zpracován v 11/2009, společné jednání o návrhu 

proběhlo dne 16.02.2011, první úprava – pro veřejné projednání – byla zpracována v 11/2012, první 

veřejné projednání proběhlo dne 30.01.2013). 

2. Posouzení souladu částí změněných od společného jednání po veřejném projednání v upraveném 

návrhu ÚP Svatava z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu 

s Politikou územního rozvoje 2008, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj, Zásadami 

územního rozvoje Karlovarského kraje (zkráceně „ZÚR KK“): 

Na základě posouzení nemáme k upravenému návrhu ÚP z výše uvedených hledisek připomínky. 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí rozvoje odboru regionálního rozvoje 

� Bez připomínek. 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 

Zn. 1175/ZZ/14 ze dne 16.05.2014 

SVATAVA – návrh územního plánu - stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel  

dne 2.4.2014 Oznámení o opakovaném veřejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Svatava a k tomuto vydává následující stanovisko:  

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová/221) 

Bylo vydáno samostatné stanovisko zn. 1054/ZZ/14 dne 16. 4. 2014.  

� Vydáno samostatné stanovisko. 

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

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 

Nadále platí stanoviska vydaná Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství jako 

orgánem státní správy lesů: č. j. 948/ZZ/11 ze dne 14. 3. 2011, č. j. 2844/ZZ/11 ze dne  

8. 8. 2011 a č. j. 352/ZZ/13 ze dne 25. 1. 2013. 

� Nebyly uplatn ěny žádné p řipomínky, vydaná stanoviska jsou nadále v platnosti . 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494) 

Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Svatava - 2 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 

obdržel dne 2. 4. 2014 pod č.j. 23836/2014/OSÚP/VESO oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor 

stavební a územního plánování o termínu a místě opakovaného veřejného projednání o upraveném a 

posouzeném návrhu Územního plánu Svatava a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, 
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které byly od veřejného projednání změněny, ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se 

koná dne 14. 5. 2014. 

Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona ČNR 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), posoudil dokumentaci upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Svatava podle 

zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) při 

zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 

Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných 

souvislostech k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. 

OOLP/1067/96, metodickému doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 

horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na ZPF v územním plánu“ z července 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Svatava, 

jejímž projektantem je autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování leden 

2014, stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu č.j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 2011, č.j. 

2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011, č.j. 325/ZZ/13 ze dne 25. 1. 2013, 606/ZZ/13 ze dne 13. 3. 2013.  

Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k upravenému a posouzenému návrhu Územního 

plánu Svatava na základě posouzení předložené dokumentace uplatňuje k částem řešení, které byly 

od veřejného projednání změněny, z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko podle § 5 odst. 2 

zákona:  

K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Svatava není připomínek. Části řešení, které 

byly od veřejného jednání změněny, byly vzájemně projednány a opatřeny stanoviskem. Nejedná se o 

zvýšení rozsahu záboru zemědělské půdy odsouhlasených stanoviskem č.j. 594/ZZ/11 ze dne 11. 4. 

2011 a č.j. 2844/ZZ/11 ze dne 8. 8. 2011. 

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu. 

� Bez připomínek. 

Geologie a hornictví  (Ing. Raška/2217) 

Viz naše předešlé stanovisko: 

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické služby-

Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část 

„Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněních ložiskových územích, 

chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, sesuvech a 

sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale 

volně přístupné na záložce „Webové aplikace“  → „Geologický mapový server“ → v levé části menu: 

„Úlohy“ – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o území“, „Vlivy důlní činnosti (informace 

o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, deponie (haldy)“ nebo „Sesuvy (informace o sesuvných 

územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení  

§ 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat 

příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne 

podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 
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Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. 

� Konstatování, bez stanovených p řipomínek. 

Podmínky dle § 19 horního zákona jsou řešeny v následném stupni řízení, nap ř. 

stavební povolení. 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s 

rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí. 

� Příslušným k vydání stanoviska je  Městský ú řad Sokolov, odbor životní prost ředí. 

Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová/595) 

Bez připomínek. 

� Bez připomínek. 

Vodní hospodářství (Bc. Minaříková/229 ) 

Příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, OŽP dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 

254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

� Příslušným k vydání stanoviska je  Městský ú řad Sokolov, odbor životní prost ředí. 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Městský ú řad Sokolov 

odbor stavební a územního plánování – památková pé če  

Rokycanova č. p. 1929, 356 01 Sokolov 

Č. j. 396372014/OSÚP/JAST ze dne 14.05.2014 

Stanovisko k opakovanému ve řejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu 

Územního plánu Svatava  

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, 

příslušný dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později 

platných předpisů, obdržel dne 02.04.2014 oznámení  k opakovanému veřejnému projednání o 

upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Svatava, týkajícího se projednání podstatných 

úprav, ke kterým došlo na základě veřejného projednání. 

K vypracovanému listu změn k návrhu Územního plánu Svatava, který je podkladem k opakovanému 

veřejnému projednání, není ze strany dotčeného orgánu státní památkové péče z hlediska zájmů 

státní památkové péče námitek. 

Upozorňujeme, že je i nadále nutné respektovat stanoviska pod č. j.: SÚP/13941/2011 Št ze dne 14. 

března 2011, č. j.: SÚP/123775/2011/Ku ze dne 17. srpna 2011 a č. j.: SÚP/17892/2013/Št ze dne 21. 

února 2013. 

Dále sdělujeme, že v obci a kat. území Svatava byla prohlášena další stavba za nemovitou kulturní 

památku, kterou je nutné zachovat a respektovat. 

Jedná se o stavbu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie s farou, která je vedena v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR pod rej. 105341 (kostel na p. p. č. 1 a fara čp. 273 na p. p. č. 2). 

Toto stanovisko vydává orgán státní památkové péče v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později patných změn. 

Jana Šťastná, referent odboru stavební a územního plánování 
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� V ÚP bude zohledn ěno prohlášení stavby kostela Neposkvrn ěného po četí Panny Marie 

s farou, vedené v Úst ředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. 105341 (kostel na 

p. p. č. 1 a fara čp. 273 na p. p. č. 2), za nemovitou kulturní památku. 
 

 
5.2 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

 

Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Územního 

plánu Svatava a k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP 

Svatava, byly prověřeny z hlediska jimi hájených zájmů a bylo shledáno, že jsou v ÚP respektovány a 

zohledněny. 

 

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKU ZADÁNÍ, POP ŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 

S BODY (1 – 4) UVEDENÝMI VE VYHL. 500 V PŘÍLOZE 7 ČÁSTI III. BOD B)  

 

� Na základ ě schváleného upraveného zadání ÚP Svatava bylo do Ú P zapracováno: 

- je zohledněna PÚR ČR 2008, 

- je zohledněno řešení ÚPN SÚ Svatava a jeho změny č. 1, 2, 3, 

- je zapracována aktualizace ÚSES dle RNDr. J. Křivance, 

- jsou zapracována vydaná stavební povolení a územní rozhodnutí, 

- je zohledněn Plán rekultivací a sanací  lomu Libík – Medard – etapa I., IV., V., VI., 

- jsou přiměřeně zapracovány 3 urbanistické studie arch. V. Poláčkové zájmového území jezera 

Medard, 

- jsou plně zapracovány limity využití území dle předané sady ÚAPO a aktualizace ÚAPO, 

- jsou sledována 3 rozvojová zcela rozdílná území: městys Svatava včetně Podlesí a Čisté, lom 

Medard – Libík, lom Jiří, 

- rozvoj území je řešen ve 2 etapách, 

- je řešena koncepce uspořádání krajiny, zejména sanace a rekultivace lomu Medard – Libík, je 

vymezen ÚSES včetně upřesněného regionálního ÚSES, jsou řešena protierozní opatření, 

- je řešen rozvoj veřejné infrastruktury: 

* přeložky silnic II/181 a II/210 včetně MÚK, 

* přeložka silnice III/21021 pro nové napojení Radvanova, 

* jsou zapracovány hospodárnice, které budou sloužit jako cyklotrasy, 

* ve II. etapě je řešena vzletová a přistávací plocha, 

* jsou zachovány a dále rozvíjeny dosavadní systémy zásobování území pitnou vodou, plynem, 

elektrickou energií, teplem, je zachován stávající systém likvidace odpadních vod, 

* je doplněn systém občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury, 

* jsou rozšířeny plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, 

- jsou řešeny přestavbové plochy k ochraně dosud nezastavěné kulturní krajiny, 

- jsou vymezeny VPS, VPO a veřejná prostranství včetně vyhotovení seznamu pozemků pro možnost 

uplatnit předkupní právo, tato problematika je řešena už dle velké novely stavebního zákona a 

prováděcích vyhlášek k 1.1.2013, 

- je řešena koncepce civilní ochrany a obrany, 

- je zpracováno vyhodnocení záboru ZPF pro celé správní území Svatavy, 

- jsou řešeny hlavní střety v území: 
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* urbanistické studie arch. V. Poláčkové jsou zapracované přiměřeně s maximálním důrazem na 

prováděné rekultivace lomu Medard – Libík, 

* jsou vymezeny prvky ÚSES i na území lomu Medard – Libík, 

* pro zastavitelné plochy v prostoru lomu Medard – Libík jsou stanoveny specifické funkční plochy 

s rozšířenými možnostmi zástavby, 

* rekultivace lomu Medard – Libík je řešea jako opatření nestavební povahy v krajině, 

- nejsou navrženy žádné plochy v území, pro které je nezbytné zpracovat územní studie, regulační 

plány, 

- jsou zapracovány 2 EVL Natura 2000, 

- návrh ÚP byl upraven dle vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí, 

- nebyl zpracován koncept ÚP ve variantách, 

- vyhodnocení ZPF je zpracováno ještě dle Metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996, neboť návrh 

ÚP byl zpracován v r. 2009 před vyhotovením společného metodického materiálu MMR a MŽP ČR, 

- je vymezeno území těžby lomu Jiří v rozsahu DP Alberov, 

- jsou doplněny sesuvy, 

- je zpracována podrobná bilance odnětí ZPF včetně předchozí ÚPD, 

- jsou respektované stanovené záplavy, 

- je doplněn zákres závazné linie těžby do grafické části odůvodnění ÚP, 

- je vymezen ÚSES. 

 

� Projektant prov ěřil nové skute čnosti a do ÚP na základ ě schváleného upraveného zadání 

ÚP nezapracoval: 

- nadřazenou ÚPD jsou ZÚR KK, nikoliv ÚP VÚC KSA, dle ZÚR KK je zapracováno: VPS D.23, D.24, 

D.25, D.79, rozvojová oblast OB12, specifická oblast rekreace a cestovního ruchu SR 9 Sokolovsko, 

významná plocha nadmístního významu vodní nádrže Medard (11) a významná plocha nadmístního 

významu pro cestovní ruch, rekreace a sport Medard – východ (11a), 

- zejména v lokalitě rekultivovaného lomu Medard Libík jsou nové komunikace pro cyklisty řešeny jako 

cyklotrasy, nikoliv jako cyklostezky-hospodárnice, po kterých jsou cyklotrasy vedené, budou sloužit i 

pro zájmy údržby krajiny, 

- grafická část odůvodnění ÚP byla v rozsahu v. č. 4.1 – 7.2 dle zadání nahražena schématy A1, A2, 

B, C1, C2, D1, D2, 

- textová část ÚP byla v obou částech doplněna dle velké novely stavebního zákona a jeho 

prováděcích vyhlášek k 1.1.2013, 

- ze ZÚR KK nebyla zapracována VPO pro vymezení regionálního ÚSES: U.41, U.101, U.554, U.572, 

jedná se pouze o vymezení regionálního ÚSES, beze změn využití území, ÚP neřeší žádnou plochu 

změn v krajině pro založení ÚSES, žádná opatření nestavební povahy. 

 

 

7 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Na území městyse se nacházejí evropsky významné lokality Natura 2000: Pískovna Erika a Matyáš.  

  ÚP navrhuje na území městyse výrobní plochy, které však většinou přebírá z platné ÚPD. 

Navrhovány jsou rovněž plochy sportu. ÚP navrhuje koridory pro přeložky silnic II/210, II/181, 

III/21021 které však přebírá ze ZÚR KK. 
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  Na základě stanoviska DO k návrhu zadání ÚP Svatava bylo nutné vypracovat vyhodnoení vlivu 

návrhu ÚP na životní prostředí. Návrh ÚP nebylo nutné posoudit z hlediska jeho vlivů na EVL a ptačí 

oblasti. 

 

   Po schválení upraveného zadání ÚP Svatava Zastupitelstvem městyse Svatava byl jako další etapa 

územního plánu zpracován návrh ÚP Svatava, jehož samostatnou součástí bylo Vyhodnocení vlivu 

návrhu ÚP Svatava na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 k vyhl. 500/2006 Sb., v platném 

znění, a to včetně kapitoly A (vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Svatava na životní prostředí) i kapitoly B 

(vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Svatava na území Natura 2000). 

 

  Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Svatava na životní prostředí zpracoval v březnu 2010 

RNDr. J. Křivanec, Karlovy Vary, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění, rozhodnutí č. j. 29148/ENV/06 ze dne 5.5.2006. 

  V kapitole 5 „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“ 

v závěrečné části „Výsledky hodnocení“ str. 18 – 24 vymezil RNDr. J. Křivanec problémové a 

potenciálně prolémové návrhy, které nejsou z hlediska jejich vlivu na životní prostředí akceptovatelné. 

V rámci této kapitly navrhl RNDr. J. Křivanec úpravu návrhu ÚP tak, aby se vliv upraveného návrhu 

ÚP na životní prostředí minimalizoval: 

 

* Z řešeného návrhu ÚP bylo t řeba pln ě bez náhrady vy řadit tyto plochy: 

* Plochy bydlení:  

- B11-Z – vypustit navrhovanou plochu při silnici na Habartov, 

* Doprava:  

Vypustit lanovou dráhu z Jeleního vrchu na Sluneční pobřeží. 

* Územní rezervy:  

R2, R3, R4, R5, R7 – vypustit celé tyto územní rezervy. 

 

 

* Kulturní krajina:  

S1 – vypustit nezastavěnou smíšenou plochu sportovního charakteru na pravém břehu řeky Svatavy 

v Davidově. 

 

* V řešení návrhu ÚP bylo t řeba upravit (zmenšit) tyto plochy: 

* Plochy ob čanského vybavení:  

O9-Z – zmenšit plcohu na plochu nezbytně nutnou pro umístění rozhledny bez stanice lanové dráhy,  

O2-P – rozdělit severní a jižní části plochy v nejužším místě pásem nezastavěného území šířky cca 

30 m. 

* Plochy dopravy:  

D10-Z – vzletová a přistávací dráha bude travnatá. 

* Územní rezervy:  

R1, R6 – ponechat pouze dílčí části těchto územních rezerv přiléhajících k malé laguně. 

* Kulturní krajina:  

Rozdělit prostor Jeleního vrchu na část lesopark a biocentrum, hranicí bude spojnice východních 

lomových bodů ploch O8-Z, Z5-Z. 

 



ÚP SVATAVA  
 

 133 

  Veškeré úpravy rozvojových ploch dle vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí byly 

zapracovány do úpravy návrhu ÚP před řízením. Tímto řešením se minimalizoval negativní vliv ÚP na 

životní prostředí. 

   

  V průběhu zpracování ÚP bylo třeba na základě pokynu pořizovatele zpracovat aktualizaci části ÚP 

pro Záchranný kruh. Na základě stanoviska dotčeného orgánu bylo třeba zpracovat vyhodnocení vlivů 

návrhu ÚP Svatava na životní prostředí – aktualizace a aktualizace č. II – Záchranný kruh jako 

nedílnou součást aktualizace č. II návrhu ÚP pro Záchranný kruh. Toto vyhodnocení aktualizace a 

aktualizace č. II – Záchranný kruh zpracoval v červnu 2011 RNDr. J. Křivanec, který ve svém posudku 

v kap. 5 konstatoval, návrh ÚP se pokládá za akceptovatelný dle návrhu aktualizace a aktualizace II. 

ÚP a je možno ho uplatnit bez podmínek a bez opatření.  

 

ÚP v souladu s t ěmito skute čnostmi a zejména ve vztahu k rozboru udržitelného r ozvoje území 

řeší: 

� Posílení ekonomického pilí ře: 

- plochy zemědělské výroby ve 2 etapách, 

- přestavba části výrobního závodu ve Svatavě, 

- přestavba části drážních ploch na výrobu, 

- zcela zásadní změny v koncepci dopravy, zejména přeložky silnice II/181 a II/210 a jejich MÚK, 

přeložka silnice III/21021 pro nové napojení Radvanova, kapacitní nástupní parkoviště pro 

návštěvníky rekreačních středisek Pod Jelením vrchem a Sluneční pobřeží ve vazbě na nově 

vznikající vodní plochu Medard, 

- ve vazbě na navržený rozvoj zastavitelných a přestavbových ploch je řešen i rozvoj inženýrských sítí, 

- značný rozsah ploch občanského vybavení ve významné ploše nadmístního významu Medard 

východ (11a) jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí, 

- zapracování lomu Jiří jako plochy těžby, 

- návrh vzletové a přistávací plochy jako nového přístupu do nadmístní rekreační oblasti. 

 

� Posílení environmentálního pilí ře: 

- vymezení prvků ÚSES, 

- respektování VKP ze zákona i obou ploch Natura 2000, 

- zapracování Zvláštního režimu, plán sanace a rekultivace na období 2011 - 2015, zejména sanace a 

rekultivace vytěženého lomu Medard – Libík, 

- návrh rozvojových ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení ve Svatavě, 

- respektování stanoveného záplavového území Q100 řeky Svatavy, 

- návrh kapacitního nadmístního dopravního systému přeložek silnic II/181 a II/210 včetně jejich MÚK, 

které plynule a bezkolizně převedou průjezdnou automobilovou dopravu mimo obytné plochy městysu, 

- návrh kapacitních záchytných parkovišť v rekreační oblasti jezera Medard, které ochrání vznikající 

novou kulturní krajinu od automobilového provozu, 

- návrh přestavbových ploch, které odstraní z území opuštěné devastované areály a budovy, 

- důsledná dostavba dosud nevyužitých ploch v ZÚ, která ve svém důsledku snižuje nároky na nové 

zastavitelné plochy vymezené na úkor kulturní krajiny, 

- v rekreační oblasti Medard důsledná ochrana zemědělských a lesnických rekultivací dle Plánu 

sanace a rekultivace lomu Medard, zastavitelné plochy jsou řešeny buď na rostlém terénu nebo na 

plochách ostatní rekultivace, 

- v kulturní krajině rozvoj měkké formy turistiky – cykloturistika, pěší turistika, 
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- přiměřený rozvoj inženýrských sítí ve vazbě na dosavadní systémy v území, 

- stanovení podmínek ochrany krajinného rázu v navržených podmínkách pro využití všech ploch 

s rozdílným způsobem využití území – plošné a prostorové regulativy. 

 

� Posílení pilí ře sociální soudržnost: 

- stabilizace sídelní struktury návrhem dostatečného množství rozvojových ploch bydlení a smíšeného 

bydlení, 

- stabilizace a návrh veřejných prostranství s veřejnou zelení jako prostoru nových sociálních 

kontaktů, 

- návrhem ploch smíšeného bydlení, ploch občanského vybavení, ploch výroby a skladování jako 

zdrojů pracovní příležitosti v území, 

- návrh zastavitelných ploch sportu ve Svatavě, 

- návrh areálu občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury, 

- rozšíření rekreačních aktivit – zahrádkářská kolonie i plochy individuální rekreace, 

- zapracování plánu sanace a rekultivace lomu Medard jako nově vznikající veřejně přístupná krajina 

určená zejména pro měkké formy turistického ruchu, 

- zásadní změny tras komunikací nadmístního významnu II/181, II/210 a III/21021, které odvedou 

tranzitní automobilovou dopravu mimo klidovou obytnou zástavbu Svatavy, 

- přiměřený rozvoj inženýrských sítí ve vazbě na navržený rozvoj území s využitím stávajících 

systémů. 

 

� ÚP nedostate čně předchází hrozbám v území k posílení ekonomického pil íře udržitelného 

rozvoje území: 

- ve vztahu k útlumu těžby neřeší ÚP dostatečné plochy pro potenciální pracovní příležitosti, zejména 

rozvojové plochy výroby a skladování a plochy smíšené výroby, v ÚP jsou řešeny v oblasti jezera 

Medard v souladu se ZÚR KK zejména plochy občanského vybavení zeměřené na turistický ruch což 

jsou aktivity převážně sezónního charakteru, které zřejmě nebudou schopné zajistit celoroční 

zaměstnanost, ve výrobní zóně Svatavy je dostatek uvolněných výrobních areálů, 

- ÚP v oblasti jezera Medard vychází z urbanistické studie západní části Sokolovské pánve – jezero 

Medard, kde některé záměry rozvoje oblasti byly smělé, finančně náročné a ve své podstatě nerálné, 

- představy majitele pozemků celé oblasti jezera Medard Sokolovská uhelná, a. s. – právní nástupce o 

využití svého území se ne zcela ztotožňují s řešeným ÚP. 

 

� ÚP nedostate čně předchází hrozbám v území k posílení sociálního pilí ře udržitelného 

rozvoje území: 

- ÚP neřeší dostatečné množství ploch občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury, 

naopak ÚP ruší areály stávající MŠ i jeslí, a to dle požadavku městyse, 

- ÚP neřeší dostatečné množství ploch pro potenciální pracovní přležitosti, zejména ploch výroby a 

skladování a ploch smíšené výroby a jednostranně se zaměřuje na turistický ruch i když to je 

v souladu se ZÚR KK a vymezenou významnou plochou nadmístního významu pro cestovní ruch, 

rekreace a sport (11a). Ve výrobní zóně Svatavy je dostatek uvolněných výrobních areálů. 
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8 STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

 

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Zn. 261/ZZ/13 ze dne 23.01.2013 

Stanovisko k návrhu „Územního plánu Svatava“ 

Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel dne 17.01.2013 Vaši žádost o vydání stanoviska k návrhu 

„Územního plánu Svatava“ podle § 10g 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, v souvislosti s novelou stavebního zákona. 

K návrhu Územního plánu Svatava zdejší odbor vydal dne 14.03.2011 pod č. j. 948/ZZ/11 souhlasné 

stanovisko podle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 09.03.2012 pod č. j. 

900/ZZ/12 změnu stanoviska upravující podmínky pro specifické plochy. 

Na základě Vámi předložených podkladů, stanovisek a připomínek dotčených orgánů k návrhu 

Územního plánu Svatava v rámci společného jednání konstatujeme, že k návrhu nemáme připomínky 

a nepožadujeme další posouzení z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí. Námi vydané 

souhlasné stanovisko a jeho změna zůstávají nadále v platnosti. 

Ing. Regina Kindrátová 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

9 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLED NĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDN ĚNY 

NEBYLY 

 

  Na základě žádosti pořizovatele Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství vydal podle § 10g 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 zn. 261/ZZ/13 ze dne 23.01.2013. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě předložených 

podkladů, stanovisek a připomínek, ve svém stanovisku konstatuje, že k návrhu ÚP Svatava nemá 

připomínky a nepožaduje další posouzení z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve stanovisku nebyly uplatněny žádné požadavky, které by bylo třeba 

v návrhu ÚP Svatava zohlednit.  

 

 

10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

  Správní území městyse má rozlohu 1.158 ha. Území je dlouhodobě ovlivněno povrchovou těžbou 

hnědého uhlí a to jak plošně tak výškově.  

   Na začátku 20. století v obci žilo až 6.000 obyvatel. Zaměstnání poskytovaly převážně přilehlé 

hnědouhelné doly a místní textilní průmysl, případně různé podniky v Sokolově. Od roku 1976 byla 

obec součástí okresního města Sokolov jako jedna z jeho místních částí. Od konce 70. let 20. století 

byla pro obec vyhlášena stavební uzávěra neboť začátkem 21. století mělo dojít k její likvidaci za 

účelem postupu povrchové těžby hnědého uhlí lomem Jiří z východní strany. Pro umožnění těžby byly 

plánovány, mimo jiné, i přeložky řek Svatavy a Ohře. Změna nastala vyhlášením vládního usnesení č. 
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490/1991 Sb., ze dne  27.11.1991, k Programu ozdravění životního prostředí v okrese Sokolov na léta 

1992- 1995 s výhledem do roku 2000. V tomto programu byly stanoveny závazné linie těžby jako 

nepřekročitelné hranice těžby uhlí a výsypek. Jak vlastní obec tak i uvedené řeky byly tímto 

dokumentem vyňaty z území hornické činnosti. V roce 1990 byla Svatava vyhlášena opět 

samostatnou obcí a v následujícím roce zahájil svoji činnost obecní úřad. 11. března 2008 byl obci 

obnoven status městyse; poprvé byl udělen roku 1903.   

   Dnešní zástavba městyse se rozkládá podél stejnojmenného toku – Svatavy, který obcí protéká od 

severozápadu k jihovýchodu. Zastavěné území představuje klín přibližně o šířce 700 až 1.300 m a 

délce 2.200 m. Podélné omezení bylo určeno liniemi těžby hnědého uhlí; na západě lomem Medard a 

výsypkou Medard – Libík, na východě lomem Jiří. Součástí vlastní Svatavy je na severu lokalita 

Podlesí a na západě Davidov. Centrální část obce je zcela dostavěna, plochy v okolí se postupně 

zastavují rodinnými domy;  

  V roce 2007 bylo k trvalému pobytu přihlášeno přibližně 1.700 obyvatel.   

ÚP sleduje 3 zcela rozdílná území: 

* A) Prostor vlastního městyse včetně části Podlesí a Davidov, je řešen zejména v I.etapě: 

Rozvojové možnosti vlastního prostoru Svatavy se vyčerpaly řešením ÚPN SÚ a jeho změn č. 1 a 2. 

ÚP vyhodnotil veškeré dosud schválené rozvojové plochy dle ÚPD městyse a plně zapracovává 

schválené plochy, které dosud nejsou zastavěny. Na některých zastavitelných nebo přestavbových 

plochách je na základě usnesení ZO změněno jejich navržené funkční využití. V II. etapě je navržena 

pouze zastavitelná plocha zemědělské výroby V2-Z. 

 

* B) Prostor lomu Medard - Libík, je řešen ve dvou etapách: 

  ÚP zapracovává probíhající sanaci a rekultivaci lomu Medard - Libík. Zapracovány jsou zejména tyto 

skutečnosti: 

- rekultivace dle I., IV., V. a VI. etapy 

- vodní plocha jezera Medard včetně opevnění břehové linie s cyklotrasou 

- koncepce dopravního řešení 

- vymezení ploch k možné výstavbě v I. etapě na rostlém terénu a na ostatní rekultivaci 

- vymezení vzletové a přistávací dráhy v II.etapě na zasypané části lomu Medard - Libík na 

zemědělské rekultivaci 

- územní rezervy pro budoucí možné využití území k výstavbě jsou vymezeny na výsypce na lesnické 

rekultivaci  

- vymezení ploch kulturní krajiny včetně vymezení ÚSES s vazbou na stávající kostru ÚSES na části 

území městyse, která není devastována 

* C) Prostor lomu Jiří, je řešeno v I. etapě: 

- celý prostor lomu Jiří je v ÚP řešen jako plocha těžby nerostů a to v rozsahu hranic stávajícího DP 

Alberov. 

 

  Návrh ÚP z roku 2009 byl v procesu pořízení několikrát upravován. 

� Do úpravy návrhu ÚP p řed řízením byly na základ ě pokyn ů pořizovatele zapracovány 

zejména tyto skute čnosti:  

- byly zapracovány úpravy vybraných ploch dle závěrů vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní 

prostředí, 

- byla zapracována aktualizace lokality Záchranný kruh v prostoru lomu Medard – Libík. 
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� Na základ ě pokyn ů pořizovatele k Úprav ě návrhu ÚP po ve řejném projednání provedl 

projektant tyto úpravy: 

- byla zcela zrušena plocha přestavby V1-P pro VD a byla nahražena plochami přestavby S4-P pro 

SM a VS1-P pro smíšenou výrobu, 

- byly změněna stávající funkce pozemků p. č. 477, 647/1 v k. ú. Svatava z nezastavěného území 

přírodního NP na nezastavěné území specifické přírodní NS1 s možností oplocení pozemků, 

- byla zapracována stávající zastavěná plocha včetně nově vymezeného ZÚ na p. p. č. 624/14, 624/15 

a 624/21 pro OM (autoprodejna), 

- byla zapracována stávající zastavěná plocha včetně nově vymezeného ZÚ na části p. p. č. 647/2 pro 

OS (kynologický areál). Propojení RBK 10112 a LBC 3 zůstalo zachováno,  

- byla zapracována nová znění vybraných kapitol textové části odůvodnění ÚP dle předaných textů od 

pořizovatele: kap. 1, 5.1, 5.2, 8, 9, 15, 16, 

- byl zcela přepracovaný seznam VPS a VPO a to dle předaných podkladů a ve vazbě na velkou 

novelu stavebního zákona a jeho vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., vybrané pozemky VPS  dle 

podkladů pořizovatele byly prověřeny a pokud je vlastnil ten, v čí prospěch má být uplatněno 

předkupní právo, byly ze seznamu VPS vyjmuty, 

- byla zapracována velká novela stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 

501/2006 Sb., k 1.1.2013 a to v rozsahu: 

- byla doplněna textová část výroku ÚP zejména kap. 3 (Návrh plošného a prostorového uspořádání 

území), kap. 6 (omezení pro stavby a opatření v území dle § 18 odst. (5), upřesnění regulativů ploch 

RIS, RZ1, OVS1, PVz2, DSS, TIS, PVz1, zejména doplnění regulativů části E, 

- byla zcela přepracovaná původní kap. 7 a 8 textové zprávy výroku návrhu ÚP z 9/2009. 

- byla zrušena původní kap. 14 textové zprávy výroku návrhu ÚP z 9/2009 

- definice používaných pojmů v ÚP Svatava byly zařazeny zpět na závěr textové části odůvodnění ÚP,  

- byla aktualizována textová část odůvodnění ÚP – kromě nových kapitol odůvodnění poskytnutých 

pořizovatelem ošetřil projektant další nové kapitoly: kap. 11 Vyhodnocení účelného využití 

zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, (dříve částečně kap. 

7.1.10 a doplnění nového textu) kap. 14 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů – nově zpracovaná. 

- v textové části odůvodnění ÚP byly zrušeny přílohy č. 1 (vyhodnocení URÚ), příloha č. 2 (posudek 

SEA) i příloha č. 3 (posudek SEA – aktualizace č. II), které nejsou od 1.1.2013 již součástí ÚP. 

 

� Do úpravy návrhu ÚP po ve řejném projednání nebyly zapracovány tyto pokyny po řizovatele: 

- navržená VPO pro ochranu přírodního nebo kulturního dědictví PE1, PE2, PE3, PE4 nebyla dle 

pokynu pořizovatele řešena jako VPO pouze s možností vyvlastnění, ale byla zcela zrušena jako VPO 

a to na základě velké novely SZ k 1.1.2013. Opatření v krajině nestavební povahy jako VPO 

s možností vyvlastnění jsou dle § 170 odst. (1) b) pouze opatření ke snižování ohrožení v území 

povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků 

ÚSES a ocharna archeologického dědictví. ÚP Svatava regionální ÚSES pouze vymezuje a 

nenavrhuje pro zvýšení ekologické stability těchto prvků regionálního ÚSES žádné změny ve struktuře 

krajiny, žádná opatření v krajině, žádné plochy změn v krajině. Vymezení ÚSES v ÚP tedy nezakládá 

důvod řešit tento ÚSES jako VPO a to i přesto, že v ZÚR KK tomu tak je. 
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� Na základ ě pokyn ů pořizovatele k úprav ě návrhu ÚP p řed vydáním provedl projektant tyto 

úpravy: 

- byla zapracovaná nově prohlášená nemovitá kulturní památka r. č. 105341 kostel Neposkvrněného 

početí Panny Marie a fara, p.p.č. 1, 2, k.ú. Svatava 

- byla zapracována aktuální znění kap. 1 a 5.1 v textové části odůvodnění ¨ 

- byl zapracován záznam o účinnosti ÚP  

 

� Nad rámec pokyn ů pořizovatele k úprav ě návrhu ÚP p řed vydáním proved projektant:  

- aktualizaci hranice ZÚ k 15.4.2014 a to ve stejném rozsahu, jako v úpravě návrhu ÚP pro opakované 

veřejné projednání (leden 2014) 

 

 

10.1 KONCEPCE ROZVOJE MĚSTYSU, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

  * A. Prostor vlastního městyse: 

  Rozvoj území vlastního městyse je řešen ve vazbě na dosud platný ÚPN SÚ Svatava a jeho 

schválené změny č. 1, 2  a 3.  

ÚP přebírá z platné ÚPD a jejích změn veškeré schválené a dosud nezastavěné plochy. Funkční 

využití a prostorová regulace těchto ploch je ošetřena v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., v platném 

znění. ÚP zapracovává požadavky městyse na změny funkčního využití již schválených ploch 

(prodrobně P+R). Nové zastavitelné plochy jsou navrženy podél silnice III/21030 a na křižovatce silnic 

III/21030 a III/21233. 

* B. Prostor lomu Medard - Libík: 

ÚP zohledňuje zpracované územní studie:  

* Jako závazné jsou řešeny: 

- břehová čára jezera Medard na kótě 400m n. m. – dle aktualizovaných podkladů – léto 2012, 

- základní komunikační systém: přístupové komunikace, nástupní centrální parkoviště, 

komunikace kolem jezera (cyklotrasa), jako součást opevnění břehové linie, 

- plochy zahájené nebo plánované lesnické rekultivace - části etapy I. a IV. a celá etapa V., VI. 

a to do doby protokolárního ukončení rekultivací - cca do r. 2020 

- prvky ÚSES v nezbytně nutných parametrech, mokřady a vodní toky jako budoucí kostra 

ekologicky stabilní kulturní krajiny. 

- ÚP vymezuje specifické plochy pro možnou budoucí výstavbu po etapách: 

 

� I. etapa: výstavba na rostlém terénu, pobytové akti vity, výstavba na plochách ostatní 

rekultivace VI. etapy sanace a rekultivace lomu Med ard - Libík: 

- přestavba bývalých areálů technického zázemí lomu mezi V a VI. etapou sanace a rekultivace 

na specifické plochy služeb a dopravy (parkoviště), 

- jímací objekt na řece Ohři pro napouštění jezera, 

- výstavba na ostatní rekultivaci VI. etapy sanace a rekultivace v lokalitě Pod Jelením vrchem na 

rostlém terénu - východní úpatí vrchu - (řešeno změnou č. 3: nástupní terminál: specifické 

plochy dopravy a občanského vybavení), 

- lokalita Pod Jelením vrchem: specifické plochy služeb, sportu, rekreace a dopravy (parkoviště), 

multifunkční centrum. 

� II.etapa na plochách zem ědělské rekultivace severních svah ů: 

• lokalita severních svahů: vzletová a přistávací plocha pro ultralehká letadla. 
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� plochy územních rezerv na plochách lesnické rekulti vace V. etapy sanace a rekultivace 

lomu Medard - Libík a lesnické rekultivace severníc h svah ů: 

• lokalita Sluneční pobřeží: územní rezervy pro specifické plochy služeb, sportu, rekreace a 

dopravy, územní rezerva pro pláže při břehu jezera 

  Tyto plochy jsou specifické z důvodu své vazby na obslužně rekreační areál jezera Medard. Pro tyto 

specifické plochy jsou navrženy individuální funkční  a prostorové regulativy umožňující širší spektrum 

budoucího využití území než je obvyklé. 

  Většina těchto specifických ploch je navíc řešena na zasypané části Lomu Medard - Libík se 

specifickými základovými podmínkami (kromě části I.etapy). 

 

  Na území městyse jsou navrženy plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) území dle 

vyhl. č.501/2006 Sb., v platném znění:   

* Plochy bydlení  

- bydlení hromadné – BH,  

- bydlení individuální městského a příměstského typu – BI. 

* Plochy rekreace  

- rekreace individuální– RI,  

- rekreace individuální specifická – RIS, 

- rekreace - zahrádkářské osady – RZ, 

- rekreace – zahrádkářské osady s možností chatek – RZ1, 

- rekreace na plochách přírodního charakteru specifické – RPS. 

* Plochy ob čanského vybavení  

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

- občanské vybavení - ostatní služby – OV, 

- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM, 

- občanské vybavení - sport – OS, 

- občanské vybavení - hřbitov – OH, 

- občanské vybavení specifické - sport – OSS, 

- občanské vybavení - ostatní služby – OVS, 

- občanské vybavení – ostatní služby pro multifunkční centrum OVS1. 

* Plochy ve řejných prostranství  

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy – PVk, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň – PVz, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1, 

- veřejná prostranství – veřejná zeleň – lesopark – PVz2, 

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační - PVz3. 

* Plochy smíšené obytné  

- smíšené obytné městského typu – SM, 

- smíšené obytné venkovského typu – SV. 

* Plochy dopravní infrastruktury  

- doprava silniční – DS, 

- doprava drážní – DD, 

- doprava silniční - specifická – DSS, 

- doprava silniční – specifická – komunikace – DX, 

- doprava letecká - specifická – DLS. 

* Plochy technické infrastruktury  
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- technická infrastruktura – TI, 

- technická infrastruktura - specifická – TIS, 

- technická infrastruktura – specifická pro malé vodní elektrárny – TIS1. 

* Plochy výroby a skladování  

- výroba - lehký průmysl – VL, 

- výroba zemědělská – VZ, 

- plochy výroby drobné – VD. 

* Plochy smíšené výrobní  

- smíšené výrobní plochy  - VS. 

* Plochy vodní a vodohospodá řské 

- plochy vodní a vodohospodářské – W. 

* Plochy zem ědělské  

- plochy zemědělské – NZ. 

* Plochy lesní  

- plochy lesní – NL. 

* Plochy p řírodní  

- plochy přírodní – NP, 

- plochy přírodní – specifické – NP1. 

* Plochy t ěžby nerost ů 

- plochy těžby nerostů – NT. 

* Plochy smíšené nezastav ěného území  

- plochy smíšené nezastavěného území sportovní – NSs, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

Význam index ů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:  

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

v – vodohodpodářská, 

o – ochranná. 

 

* Specifické plochy kulturní krajiny jako sanace a rekultivace t ěžbou zasaženého území:  

* Plochy vodní a vodohospodá řské 

- plochy vodní a vodohospodářské specifické - WS 

* Plochy p řírodní  

- plochy přírodní – NP. 

* Plochy smíšené nezastav ěného území  

-plochy smíšené nezastavěného území sportovní specifické – NSSs, 

- plochy smíšené nezastavěného území – NSx. 

 

Význam index ů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:  

p – přírodní, 

z – zemědělská, 

l – lesnická, 

o – ochranná. 
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Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a 

nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového 

uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž 

podmínečně přípustné využití.  

  Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 ods.(5) stavebního zákona, v platném 

znění se stanovují tyto omezující podmínky: 
- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských, na plochách 

přírodních a na plochách smíšených nezastavěného území přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a 

jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu ,  pro ochranu přírody a krajiny, 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
- zemědělské stavby lze  umisťovat pouze na plochách zemědělských a na plochách smíšených 

nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m, 
- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo lesní a na plochy smíšené 

nezastavěného území zemědělské nebo lesnické a to bez podezdívky, do v. 2 m a pouze pokud 

neomezí prostupnost krajinou. 
 

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS  

 

A. Hlavní využití 

vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných zastavěných 

a rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu). 

B. Přípustné využití 

1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady, 

2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků, 

3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost, 

4. účelové cesty, 

5. pozemky související dopravní infrastruktury, 

6. pozemky související technické infrastruktury. 

 

C. Podmíne čně přípustné využití 

1. skleníky do 25 m2 zastavěné plochy, 

2. bazény do 40m2 zastavěné plochy, 

3. altány do 25 m2 zastavěné plochy. 

 

D. Nepřípustné využití 

1. jakékoliv jiné trvalé stavby. 

 

E. Podmínky prostorového uspo řádání 

1. koeficient míry využití území: 5, 

2. maximální podlažnost: 1 NP , 

3. minimální % ozelenění plochy: 85. 

 

   Tato nová plocha s rozdílným způsobem využití je navržena z důvodu stabilizace stávajících 

vyhrazených a dosud nezastavěných zahrad, které nejsou územním plánem určeny k zastavění, a to 

na základě požadavku městyse, nebo ve stanoveném záplavovém území Q100. 
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10.1.1 Přehled ploch navržených rozvojových ploch: 

  ÚP navrhuje na území městyse Svatava zastavitelné plochy a plochy přestavby. Toto základní 

členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové plochy řeší grafická část: 

 

*  vlastní návrh ÚP:  
v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000. 

 * část od ůvodn ění ÚP:  

- řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby je prezentováno na: v. č. 1 Koordinační výkres,          

M 1:5 000, v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, v. č. 3a Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu – detail městyse Svatava, M 1:2 800. 
 

  Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou označeny symbolem, pod kterým jsou dále prezentovány 

na všech dalších výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000 v části odůvodnění 

a kromě v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000 a v. č. 3a Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu – detail městyse Svatava, M 1:2 880. 

 

  Označení rozvojových ploch sleduje charakter plochy a navržené funkční využití (např. B2-Z): 

∗ písmeno = zkratka navrženého funkčního využití plochy: B - Bydlení, R - rekreace, O - občanské 

vybavení, D - dopravní infrastruktura, T - technická infrastruktura, V - výroba a skladování 

∗ písmeno za poml čkou  = zkratka charakteru plochy: 

 P – plochy přestavby, Z - zastavitelné plochy 
∗ číslo za písmenem p řed poml čkou  - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití 

 

Poznámka: 

Z vlastního popisného označení rozvojových ploch na území městyse Svatava je tedy zcela zjevné, 

zda se jedná o plochy zastavitelné nebo plochy přestavby. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP 

navíc řešen ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch: 

- hranice zastavitelných ploch: I. etapa: tyrkysová barva, II. etapa fialová barva 

- hranice ploch přestavby I. etapa: - modrá barva 

 
ÚP SVATAVA NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOC HY PŘESTAVBY: 

 

MĚSTYS SVATAVA  

I. etapa 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ  

Plochy bydlení  

B1-Z - dostavba ulice Nová Svatava - BI 

B2-Z - dostavba východní části ulice Pohraniční stráže u lesní školky - BI 

B3-Z - dostavba východní strany Sadové ulice - BI 

B4-Z - plochy mezi hřbitovem a Sadovou ulicí - BI 

B5-Z - dostavba ulice U Přádelny a Pod Školkou - BI 

B6-Z - dostavba ulice Podlesí pod zahrádkářskou kolonií - BI 

B8-Z - plocha v ulici Pohraniční stráže severně nad Špicí - BI 

 

Plochy rekreace  

R1-Z - rozšíření zahrádkářské kolonie v Podlesí - RZ 
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R2-Z - letní tábořiště pro vodáky západně od napouštěcího objektu - RPS 

R3-Z - plocha rekreace specifická v lokalitě Špic - RIS 

 

Plochy ob čanského vybavení  

O1-Z - sportovní areál u hřbitova - školní atletické hřiště a dětské víceúčelové hřiště - OS 

O2-Z - areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na ploše lesní školky - OI 

O3-Z - obslužné a sociální zázemí nástupního terminálu Pod Jelením vrchem - OVS 

O5-Z – obslužné zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem - OVS 

O6-Z – rozšíření obslužného zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem - OVS 

O7-Z – specifické plochy služeb na úpatí Jeleního vrchu - OVS 

O8-Z – specifické plochy sportu v lokalitě Pod Jelením vrchem - OSS 

O9-Z – rozhledna na Jelením vrchu včetně stanice lanové dráhy - OVS 

O10-Z – multifunkční centrum východně od napouštěcího objektu – OVS1 

O10a-Z – rozšíření multifunkčního centra východně od východní plochy – OVS1 

O10b-Z – rozšíření multifunkčního centra jihovýchodně od vodní plochy – OVS1 

O10c-Z – rozšíření multifunkčního centra na břehu jezera Medard – OVS1 

O11-Z – obslužná plocha u bývalého skladového areálu dolu Čistá - OVS 

 

Plochy ve řejného prostranství  

P1-Z - centrální park u hřbitova - PVz1 

P3-Z - veřejná zeleň v ulici Podlesí - PVz 

P4-Z - parčík v Podlesí s víceúčelovým dětským hřištěm - PVz1 

P5-Z - prodloužení ulice Pod Školkou - PVk 

P6-Z - veřejná zeleň jako lesopark v lokalitě Pod Jelením vrchem – PVz2 

 

Plochy smíšené obytné  

S1-Z - plocha u hřbitova - SM 

S2-Z - plocha podél silnice na Habartov – SM 

 

Plochy dopravní infrastruktury  

D1-Z - obchvat Sokolova a Svatavy (komunikace II/181, II/210 a jejich MÚK a napojení na MK - DX 

D2-Z - centrální nástupní parkoviště v lokalitě Sluneční pobřeží - DSS 

D3-Z - otočka autobusu v Podlesí - DS 

D4-Z - parkoviště před márnicí - DS 

D5-Z - cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard - DS 

D6-Z - cyklotrasa Svatava - Luh nad Svatavou - DS 

D7-Z – parkoviště na Slunečním pobřeží - DSS 

D8-Z – parkoviště u přístaviště - DSS 

D9-Z – parkoviště u multifunkčního centra - DSS 

D11-Z – cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov´- DS 

D12-Z – přeložka silnice III/21021 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 - DX 

D13-Z – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov dle ZÚR KK (VPS D.23) 

- DX 

D14-Z – přeložka navrhované trasy silnice II/181 na západním okraji Svatavy (úprava směrového 

oblouku) dle ZÚR KK (VPS D.79) - DX 
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Plochy technické infrastruktury  

T1-Z - jímací objekt na řece Ohři pro napouštění jezera Medard - TIS 

T2-Z - malá vodní elektrárna v lokalitě Davidov - Ti  

 

Plochy výroby a skladování  

V1-Z - areál odchovu ryb - VZ 

PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy bydlení  

B1-P - přestavba severní částí zahrádkářské kolonie v Podlesí na bydlení - BI 

B2-P - přestavba areálu navijárny v Podlesí na bydlení - BI 

B3-P - přestavba bývalé školky na polyfunkční bytový dům - BH 

B4-P - přestavba západní části zahrádkářské kolonie v Podlesí na bydlení - BI 

 

Plochy ob čanského vybavení  

O1-P - přestavba bývalého skladového areálu dolu Čistá - OV 

O2-P - přestavba areálů technického zabezpečení lomu Medard v prostoru vymezeném závaznou linii 

těžby - OVS 

 

Plochy smíšené obytné  

S1-P - přestavba jižní části výrobní zóny v Davidově - SM 

S2-P - přestavba areálu jeslí - SM 

S3-P - přestavba západního cípu areálu přádelny - SM 

S4-P - přestavba části východní části areálu přádelny - SM 

 

Plochy dopravní infrastruktury  

D1-P - přestavba areálu technického zázemí lomu Medard na centrální nástupní parkoviště v lokalitě 

Pod Jelením vrchem - DSS 

 

Plochy technické infrastruktury  

T1-P - přestavba rozvodny Davidov na technické zázemí  rekreační oblasti Sluneční pobřeží -TI 

 

Plochy výroby a skladování  

V2-P - přestavba části nádraží na výrobní areál - VD 

 

Plochy smíšené výrobní  

VS1-P - přestavba části východní části areálu přádelny – VS 

 

II. etapa 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ  

Plochy dopravní infrastruktury  

D10-Z - vzletová a přistávací dráha - DLS 

 

Plochy výroby a skladování  

V2-Z - rozšíření areálu odchovu ryb - VZ 
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10.1.2 Přehled navržených sportovn ě rekrea čních aktivit v krajin ě 

   ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádné plochy pro nepobytové sportovní a rekreační aktivity. 
 

10.1.3 Přehled navržených opat ření v kulturní krajin ě 
  ÚP navrhuje na území městyse Svatava v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové 

zastavitelné plochy a plochy přestavby tato opatření nestavební povahy: 

 

� X1.A. Snižování ohrožení v území zp ůsobené povodn ěmi a jinými p řírodními katastrofami  

∗ X1.A.1. - protierozní opatření - zpevnění břehu s prvky zatravnění 

 
� X1.B. Snižování ohrožení v území zp ůsobené civiliza čními vlivy  

∗ X1.B.1. - sanace a rekultivace lomu Medard - Libík - lesnická rekultivace 

∗ X1.B.2. - sanace a rekultivace lomu Medard - Libík - zemědělská rekultivace 

∗ X1.B.3. - sanace a rekultivace lomu Medard - Libík - hydrická rekultivace - jezero Medard 

 

   Součástí protierozního opatření opevnění břehové čáry jezera Medard na kótě 400 m n.m  je 

hospodárnice, po které bude vedena cyklotrasa podél jezera, a zatravněné zbytkové plochy. 

 

10.1.4 Územní rezervy 

   ÚP navrhuje na území městyse tyto územní rezervy: 

R1 - územní rezerva pro rozšíření obslužného zázemí oblasti Slunečného pobřeží - OVS 

R2 - územní rezerva pro obslužné plochy v západní části oblasti Slunečného pobřeží  - OVS 

R3  - územní rezerva pro obslužné plochy západně u koupaliště v malé laguně - OVS 

R4 - územní rezerva pro rekreační plochy mezi Slunečním pobřežím a Davidovem - RPS 

R5 - územní rezerva pro parkoviště pod Davidovem - DSS 

R6 - územní rezerva pro plochy pláží na slunění u koupaliště v malé a velké laguně - NSs 

R7 - územní rezerva pro plochy pláže na slunění podél severního břehu jezera - NSs 

  Všechny územní rezervy jsou řešeny na ploše lesnické rekultivace V. etapy sanace a rekultivace 

lomu Medard - Libík. ÚP jednoznačně stabilizuje tyto již započaté rekultivační práce. Územní rezervy 

jsou do ÚP zapracovány dle řešení urbanistických studií arch. V. Poláčkové. 

   Územní rezervy budou do ÚP zapracovány jako zastavitelné plochy až po ukončení lesnických 

rekultivací se všemi právními důsledky spojenými s vynětím PUPFL. 

 

10.1.5 Plochy bydlení 

   ÚP se významně zaměřuje na plochy individuálního bydlení, které jsou řešeny zejména v Podlesí, 

na Davidově lineárně podle silnice III/21030 na Krajkovou. Plochy bydlení vyplňují dnešní proluku 

mezi Podlesím a Svatavou v ulici Podlesí a veškeré proluky v historické části Svatavy.  

   Naprostá většina ploch bydlení byla řešena v ÚPD. Některé plochy jsou řešeny jako plochy 

přestavby. Plochy bydlení jsou řešené pouze v I. etapě a to i přesto, že změny ÚPD navrhovaly 

podstatnou část ploch bydlení až ve II. etapě rozvoje (plochy na Davidově) podél silnice na Krajkovou. 

∗ Plochy bydlení zastavitelné řešené v ÚPD: 12,37 ha 

∗ Plochy bydlení přestavbové:                          3,23 ha 

∗ Plochy bydlení zastavitelné nově navržené:  1,44 ha 

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

Celkem bydlení………………………..…….….17,04 ha 
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   Plochy bydlení celkem 17,04 ha pro 115 bytů, z toho 100 bytů v RD a 15 bytů v bytovém domě. 

∗ Nárůst počtu obyvatel při navrhovaném rozvoji: obložnost 2,6 obyvatel na 1 byt: 300 obyvatel. 

∗ Současný stav: …………………………………………………………………….……1680 obyvatel 

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

Celkem:……………………………………………………………………………………..1980 obyvatel     

 

10.1.6 Plochy ob čanského vybavení 

  Plochy občanského vybavení jsou nerovnoměrně rozesety po Svatavě. Především jsou to plochy 

občanského vybavení veřejného charakteru (OI) a sportovní plochy (OS). ÚP se soustřeďuje opět 

významně na tento druh vybavenosti - hřiště, areál sociální péče. 

   Zcela specifické plochy občanského vybavení řeší ÚP v oblasti jezera Medard, kde je rozšířený 

regulativ využití ploch, a to jak ploch sportu, tak i ploch ostatních služeb. Plochy občanského vybavení 

jsou řešené pouze v I. etapě. 

∗ Plochy občanského vybavení zastavitelné řešené v ÚPD:  5,2 ha 

∗ Plochy občanského vybavení přestavbové:                       9,51 ha 

∗ Plochy občasnkého vybavenínově navrhované:              10,57 ha 

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

Celkem………………………………………….………………25,28 ha 

 

10.1.7 Plochy smíšené obytné 

   Smíšené obytné plochy jsou stabilizovány především v historické části Svatavy v ulici ČSA, ul. 

Pohraniční stráže, Lískové ulici. Některé objekty OI jsou navrženy k přestavbě na smíšené plochy 

bydlení (jesle a bývalá MŠ). Plochy smíšené obytné jsou řešené pouze v I. etapě. 

∗ Smíšené obytné plochy zastavitelné řešené v ÚPD:                   0,11 ha 

∗ Smíšené obytné plochy přestavbové:                                          2,68 ha 

∗ Smíšené obytné plochy zastavitelné nově navrhované:              0,92 ha 

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

Celkem: ………………………………………………………….….…..3,71 ha 

 

10.1.8 Plochy ve řejných prostranství 

   Veřejná prostranství s veřejnou zelení jsou soustředěna v centrální části Svatavy kolem hřbitova, 

sportovišť, areálu MŠ (památník ženského tábora za II. světové války). Západní část Jeleního vrchu je 

řešena jako plocha veřejného prostranství s lesoparkem. Plochy veřejných prostranství jsou řešeny 

pouze v I. etapě. 

∗ Plochy veřejných prostranství zastavitelné řešené v ÚPD:     0,47 ha 

∗ Plochy veřejných prostranství přestavbové:                                 0 ha 

∗ Plochy veřejných prostranství zastavitelné nově navrhované: 6,98 ha 

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

Celkem: ………………………………………………………...…….7,45 ha 

 

� ÚP zohled ňuje v řešeném území požadavek odst. (2) § 7 vyhl. 501/2006  Sb., v platném zn ění, 

takto: 

  ÚP řeší celkem 13,8 ha zastavitelných ploch bydlení, 15,8 ha zastavitelných ploch občanského 

vybavení, 1,0 ha zastavitelných ploch smíšeného bydlení a 8,0 ha zastavitelných ploch rekreace. 

Celkem je řešeno 38,6 ha těchto zastavitelných ploch. 
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  Na základě výše uplatněného požadavku by měl ÚP vymezit 1,9 ha rozvojových zastavitelných ploch 

veřejných prostranství s veřejnou zelení. ÚP řeší tento rozsah zastavitelných ploch veřejného  

prostranství s veřejnou zelení: 

* Svatava: 

P1-Z – park: 0,76 ha (PVz1) 

P3-Z – veřejná zeleň: 0,42 ha (PVz) 

P4-Z – park: 0,13 ha (PVz1) 

* Pod Jelením vrchem: 

P6-Z – lesopark: 6,11 ha (PVz2) 

………………………………………………. 

Celkem: 7,42 ha 

 

 ÚP navrhuje celkem 7,42 ha zastavitelných ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení, což 

představuje 390 % požadovaných zastavitelných ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení na 

území Svatavy. Je třeba ale vzít v úvahu, že ve Svatavě v kontaktu se zástavbou je navrženo pouze 

1,31 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení, což je pouze 0,70 % 

požadovaných ploch veřejné zeleně. 

  Zastavaitelná plocha P6-Z představuje lesopark na části Jeleního vrchu zcela mimo městys 

v kontaktu s oblastí rekultivovaného území bývalého lomu Medard – Libík. Vzhledem ke skutečnosti, 

že zastavěné území Svatavy přiléhá k rozsáhlým porostům lesa, které poskytují obyvatelům možnosti 

nepobytové rekreace, je možno považovat navržený rozsah zastavitelných ploch veřejných 

prostranství s veřejnou zelení ve Svatavě  v rozsahu 1,31 ha za dostatečný a přiměřený specifickým 

podmínkám řešeného území. 

 

10.1.9 Plochy výroby a skladování 

   Plochy výroby jsou významně soustředěny lineárně podél ul. Pohraniční stráže, kde bývalo 

umístěné technické zázemí SU, právní nástupce, a.s.. Dnes je v této rozsáhlé výrobní zóně umístěno 

několik výrobních firem regionálního významu. V prostoru lomu Medard - Libík je navržena asanace 

technologického zázemí lomu ( mezi V. a VI. etapou rekultivace) a přestavba na plochu specifických 

služeb (středisko Slunečné pobřeží). Areál přádelny v centru Svatavy je stabilizován jako výrobní 

plocha, částečně je navržen k přestavbě na smíšené obytné území, na smíšenou výrobu. Ubytovna 

areálu přádelny je stabilizována jako bytový dům. Změna ÚPD řešila ve 2 etapách areál odchovu ryb 

na levém břehu Svatavy v Podlesí. ÚP tuto aktivitu přebírá beze změny. 

∗ Plochy výroby a skladování zastavitelné řešené v ÚPD: 7,13 ha 

∗ Plochy výroby a skladování přestavbové: 0,67 ha 

∗ Plochy výroby a skladování zastavitelné nově navrhované: 0 ha 

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

Celkem: ……………………………….……………………….…7,8 ha 

  Z těchto 7,8 ha výrobních ploch představuje plných 7,13 ha ploch zemědělské výroby určené 

výhradně pro chov ryb řešených v ÚPD. 

 

10.1.10 Plochy smíšené výrobní 

 Jako plochy smíšené výrobní jsou řešeny zejména stávající areál na východní hranici území při silnici 

II/181 a areál bývalé přádelny. 

  ÚP navrhuje pouze 1 plochu přestavby pro smíšenou výrobu a to na části areálu přádelny, která byla 

původně řešena pro drobnou výrobu. Plochy smíšené výrobní jsou řešené pouze v I. etapě. 
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∗ Plochy smíšené výrobní přestavbové: 0,013 ha 

…………………………………………………………….. 

Celkem:                                                   0,013 ha
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ÚP řeší  tento rozsah ploch p řestavby (v ha) I. etapa: 

 

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) p řestavby   

           

  funkce rekreace  funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P VS S D T V ∑    

 
Svatava 3,23    0,013 2,68   0,67 6,593 
 
Čistá   9,5    3,38 0,57  13,45 

Celkem 3,23  9,5  0,013 2,68 3,38 0,57 0,67 20,043 
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ÚP řeší  tento rozsah zastavitelných ploch (v ha) I. et apa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) zastavitelné    

           

  funkce rekreace  funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P Z S D T V ∑    

 
Svatava 10,7 0,79 2,95 1,34  0,11 3,19  0,75 19,83 
 
Čistá 3,09 7,18 12,82 6,11  0,92 12,15 0,43  42,7 

Celkem 13,79 7,97 15,77 7,45  1,03 15,34 0,43 0,75 62,53 
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ÚP řeší  tento rozsah zastavitelných ploch (v ha) II. e tapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rozvojové plochy v ÚP (v ha) zastavitelné    

           

  funkce rekreace  funkce funkce funkce funkce funkce funkce funkce   

Sídlo B R O P Z S D T V ∑    

 
Svatava         6,38 6,38 
 
Čistá       3,45   3,45 

Celkem       3,45  6,38 9,83 
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Celková bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha) : 

 

Funkce 
plochy 

přestavby  

zastavitelné plochy 

řešené v ÚPD 

zastavitelné plochy 

nov ě navržené 
Celkem ÚP 

Bydlení – B – I. etapa 3,23 12,35 1,44 17,02 

Rekreace – R – I. etapa  4,93 3,04 7,97 

Občanské vybavení – O – I. 

etapa 

9,5 5,2 10,57 25,27 

Veřejné prostranství – P – I. 

etapa 

 0,47 6,98 7,45 

Smíšené obytné – S – I. 

etapa 

2,68 0,11 0,92 3,71 

Dopravní infrastruktura – D 

– I. etapa 

3,38 4,25 11,09 18,72 

Dopravní infrastruktura – D 

– II. etapa 

  3,45 3,45 

Výroba a skladování – V – I. 

etapa 

0,67 0,75  1,42 

Výroba a skladování – V – II. 

etapa 

 6,38  6,38 

Smíšená výroba – VS – I. 

etapa 

0,013   0,013 

Technická infrastruktura – T 

– I. etapa 

0,57 0,03 0,4 1 

Celkem 20,043 34,47 37,89 92,403 
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10.2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

  Na území městyse se vyskytují tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních 

rozhodnutí: 

Využití území:  

- hranice řešeného území, 

- hranice jednotlivých katastrálních území, 

- hranice zastavěného území k 15.8.2013, 

- vydaná ÚR - I., IV., V. a VI. etapa sanace a rekultivace lomu Medard – Libík. 

- stavební uzávěra v lokalitě „Větrná jáma dolu Matyáš“, k. ú. Svatava, p. p. č. 633/1 

- stavební uzávěra bývalé těžní Jámy č. 1 – p. p. č. 510/1, 509/1, 510/21, 510/5, 510/12, k. ú. Svatava 

- stavební uzávěra bývalé těžní Jámy č. 2 – p. p. č. 509/1, 510/ 5, 505, k. ú. Svatava 

 

Ochrana p řírody a krajiny:  

- územní systém ekologické stability - obecná ochrana: 

•  ÚP přebírá ze ZÚR KK a upřesňuje: 

- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K40. 

* regionální biocentra funkční: 

č.10109 – Boučský vrch.  

* regionální biocentra navržená: 

č.1142 – Svatava, 

* regionální biokoridory funkční: 

č.20112 – spojnice BC 10109 Boučský vrch – BK K40. 

* regionální biokoridory navržené: 

č.994 – spojnice BC 1142 Svatava – BC 1169 Antonín, 

•  ÚP navrhuje a upřesňuje: 

* lokální biocentra funkční: 

- č.1 – výsypka Čistá, 

- č.2 – Davidov, 

- č.3 – Za továrnou, 

- č.4 – Nad Medardem, 

- č.5 – K Sokolovu. 

* lokální biokoridory navržené: 

- č.1 – spojnice BC 10109 – BC 3, 

- č.2 – spojnice hranice obce a BK 20112, 

- č.3 – spojnice BC1 – BC2, 

- č.4 – spojnice BC2 – RBK 20112. 

 

Obecná ochrana:  

- PUPFL - VKP ze zákona, 

- vodní toky, rybníky - VKP ze zákona, 

- údolní nivy – VKP ze zákona. 

 

Zvláštní ochrana:  

- Natura 2000 EVL - CZ 0413184 Pískovna Erika, 

         CZ 0413185 Matyáš. 
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Ochrana lesa:  

- ochranné pásmo lesa, OP = 50m. 

 

Ochrana nerostných surovin:  

- dobývací prostor: 

- stanovený DP č. 30017 Svatava (hnědé uhlí), 

- stanovený DP č. 30019 Alberov (hnědé uhlí), 

- stanovený DP č. 30089 Bukovany (hnědé uhlí), 

- stanovený DP č. 30083 Týn u Lomnice ( hnědé uhlí + germánium), 

- stanovený DP č. 70866 Týn I.  ( šterkopísky). 

 

Ochrana p řírodních lé čivých zdroj ů, zdroj ů přírodních minerálních vod a p řírodních lé čebných 

lázní:  

- OP II.stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary. 

 

Ochrana podzemních a povrchových vod:  

- OP vodního zdroje I. stupně, 

- OP vodního zdroje II. stupně. 

 

Ochrana p řed záplavami:  

- stanovené záplavové území Q100 - leté vody řeky Svatavy. 

 

Ochrana staveb:  

- ochranné pásmo městysu vůči těžbě hnědého uhlí, OP = 500 m. 

 

Ochrana památek:  

nemovité kulturní památky: 

- r.č.50716/ 4-5222 - uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí 

s portálem a štoly o délce 225m, 

- r.č.11948/4-4680 - socha Sv. Floriána, 

- r. č. 19789/4-707 - památník ženského koncentračního tábora, (památník, bunkr, základy 

domu), 

- r. č. 105341 – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a fara 

 

Ochrana technické infrastruktury:  

- vodovod užitkový - důlní vody, OP = 1,5 m, 

- vodovod pitný, OP = 1,5 m, 

- vodovod pitný. skupinový vodovod Horka, OP = 5 m, 

- kanalizace jednotná, OP = 1,5 m, 

- výtlačný řad kanalizace, 

- čistírna odpadních vod, OP = 100 m, 

- úpravna důlních vod, 

- venkovní vedení VN 22kV, OP = 7m , 

- venkovní vedení VN 6 kV (Su, právní nástupce, a.s.), OP = 7m , 

- trafostanice stožárová, OP = 7 m (10 m), 

- trafostanice zděná, OP = 20 m (30 m), 
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- podzemní vedení VN 22kV, OP = 1 m, 

- výrobna elektřiny (MVE, sluneční elektrárny), OP = 20 m, 

- parovodní potrubí, OP = 2,5m, 

- výměníková stanice, OP = 2,5m, 

- dálkový kabel, OP = 1m, 

- STL plynovod, OP v ZÚ = 1 m, OP mimo ZÚ = 4 m. 

 

Ochrana dopravní infrastruktury:  

- silnice II. třídy č. 210, č. 181, OP = 15 m, 

- silnice III. třídy č. 21030, 21233, OP = 15 m, 

- regionální železnice Sokolov - Kraslice č. 145, OP = 60 m, 

- celostátní železnice č. 140 Cheb - Karlovy Vary, OP = 60 m. 

 

Limity využití území vyplývající z vlastností území : 

- les ochranný  

- výhradní ložisko nerostných surovin: 

- výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3081 300 Svatava – Medard, 

- výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3118 000 Alberov - Velkolom Jiří, 

- výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3081 400 Bukovany u Sokolova, 

 

- poddolované území: 

- poddolované území s těžbou hnědého uhlí před i po r. 1945: 

- poddolované území č. 185 Habartov 2, 

- poddolované území č. 181 Radvanov, 

- poddolované území č. 218 Svatava, 

- poddolované území č. 201 Svatava – Podlesí, 

- poddolované území č. 213 Citice, 

- poddolované území č. 315 Alberov, 

- poddolované území č. 217 Týn – Sever, 

- poddolované území č. 252 Lomnice u Sokolova, 

- poddolované území č. 5462 Svatava 2. 

- BPEJ a třídy ochrany ZPF, 

* probíhající sanace a rekultivace lomu Medard - Libík dle Zvláštního režimu, plán sanace a 

rekultivace na období 2011 – 2015, ÚR sanací a rekultivací etap I., IV., V., VI., rekultivace severních 

svahů lomu Medard - Libík. 

- sesuvy území č. 1231, č. 1232, č. 1233 a č. 1234, 

- závazná linie těžby. 

 

 

10.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

    
Drážní doprava  

   Územím městyse prochází pouze okrajově železniční trať celostátního významu č. 140 Cheb - 

Sokolov, na které je situována část seřadiště nákladního nádraží Citice. Území dnes stabilizované pro 

tuto železniční trať č. 140 je dostatečně dimenzované - její optimalizace nebo modernizace nebude 

mít nové územní požadavky. Napříč celým městysem prochází železniční trať regionálního významu 
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č. 145 Sokolov - Kraslice s nádražím ve Svatavě a zastávkou v Podlesí. Část prostoru nádraží 

Svatava je vyčleněna pro areál výroby. Veškeré vlečky provozované SU, právní nástupce, a.s. 

v lokalitě lomu Medard - Libík jsou zrušené. ÚP navrhuje lanovou dráhu ze Sokolova na Jelení vrch a 

dále do lokality Sluneční pobřeží. Na Jelením vrchu bude umístěna rozhledna se stanicí lanové dráhy. 

 

Silni ční doprava  

   Městys je napojen na silniční síť silnicí II/210 Sokolov - Kraslice, která se dotýká území pouze 

okrajově. Do Svatavy z této silnice odbočuje silnice III/21033 ve směru na Krajkovou, na ni je 

napojena na západním okraji území městyse silnice III/21233 na Habartov. Severně ze silnice II/210 

odbočuje v lokalitě Kraslická silnice II/181 jako část severního obchvatu města Sokolova. Ze silnice 

II/210 odbočuje dále na východ silnice III/21028 na Lomnici. Veškeré ostatní komunikace na území 

Svatavy jsou místní komunikace sběrné nebo obslužné. ÚP navazuje na stávající koncepci silniční 

dopravy a řeší dle DÚR mimoúrovňovou křižovatku silnic II/181 a II/210 v prostoru okolo ČSPHM na 

východním okraji Svatavy. Součástí  tohoto dopravního řešení je i přeložka části silnice III/21030 do 

nové trasy východního obchvatu městyse a nové místní komunikace do rekreační oblasti Pod Jelením 

vrchem. V tomto rekreačním středisku jsou situovány 2 kapacitní parkoviště. Další centrální nástupní 

parkoviště je řešeno v oblasti Sluneční pobřeží. Parkovací a odstavná stání jsou situována u lodního 

přístavu v laguně jezera Michal. Na západní hranici území je řešen úsek přeložky silnice III/21021 do 

Radvanova. Nová silnice odbočuje do Radvanova přímo z přeložky silnice II/181 nikoliv průjezdem 

přes obec Josefov. Dopravní systém místních komunikací ve Svatavě je zachován beze změny. 

V Podlesí je prodloužena obslužná komunikace jižně pod areálem MŠ. ÚP nenavrhuje na území 

vlastního městyse žádná nová parkoviště. Převážně jsou řešeny plochy individuálního bydlení, kde se 

předpokládá parkování osobních vozidel na pozemku RD. 

   ÚP stabilizuje stávající cyklotrasy: 

- malý a velký okruh okolo městyse Svatava a Podlesí 

- z Podlesí na Luh přes úpatí Svatavského vrchu 

- propojení Sokolova a Svatavy 

 

   ÚP navrhuje další cyklotrasy a to ve vazbě na sanaci a rekultivaci těžbou zasaženého území:  

- cyklotrasa okolo jezera Medard jako součást opevnění břehové linie jezera Medard na kótě 400 

m n.m.)a to s propojením na stávající cyklotrasu okolo řeky Ohře, 

- cyklotrasa podél řeky Svatavy do Luhu nad Svatavou, 

- cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov. 

   Po ukončení rekultivací lomu Medard - Libík se předpokládá, že i další účelové místní komunikace 

(hospodárnice)  budou zapojeny do systému cyklotras, in line dráh a pěších turistických cest. 

 

Letecká doprava  

   Na severních svazích sanace a rekultivace lomu Medard - Libík je v II. etapě (po ukončení 

zemědělské rekultivace) navržena vzletová a přistávací dráha pro ultralehká letadla. Předpokládá se 

minimální zázemí této dráhy vzhledem k únosnosti nasypaného terénu. 

    

Vodní doprava  

   Zbytková jáma lomu Medard - Libík bude zatopena na kótu 400 m n.m. a to zejména vodou z řeky 

Ohře přes napouštěcí objekt na východním břehu jezera. Vzniklé jezero Medard o rozloze cca 500 ha, 

z čehož na území městyse Svatava leží 252 ha, bude využíváno i pro vodní dopravu. Předpokládá se 

jak individuální rekreační plavba, tak i plavba veřejná výletním parníkem. Na území městyse v laguně 
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je navrženo přístaviště Svatava - jih, které bude sloužit jako veřejné přístaviště pro služební účely 

policie a záchranné služby, pro půjčovnu loděk a pro zmiňovanou výletní okružní loď. 

 

 

10.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  

 

10.4.1 Vodní hospodá řství 

Zásobování vodou  

Současnost 

   Vodovodní systém ve Svatavě byl budován postupně. Zásobování bylo ze severu, z prameniště 

Sand nacházejícího se na jihovýchodním svahu Svatavského vrchu. Nyní je městys zásobován pitnou 

vodou ze  Skupinového vodovodu Horka (SVH), z řadu III.a. Zdrojem vody je údolní nádrž (ÚN) Horka, 

postavená na Libockém potoce; voda se upravuje v úpravně vody (ÚV) Horka.    

   SVH přichází na katastrální území ze západu, podél silnice – III/21030 od Josefova. Před zástavbou 

Na Špici je provedena odbočka do vodojemu (VDJ)  Svatava Špic. V místě odbočky pokračuje SVH 

dále na východ a po levém břehu řeky Svatavy vchází do prostoru mezi původní zástavbu vlastní 

městyse Svatavy a Podlesí, kde je odbočka do VDJ Svatava Podlesí. Při začátku obcházení zástavby 

Svatavy, po její východní straně směrem k jihu, je z vodovodu provedena odbočka do vodojemu obce 

Lomnice. U jihovýchodního okraje zástavby Svatavy, před hranicí území Svatavy a Sokolova, se SVH 

rozděluje do dvou větví – jedna směřuje na jih a druhá na východ, k vodojemům v Sokolově. 

   Zásobování Svatavy je provedeno na dvě samostatné části – dle výše uvedených vodojemů.  

   Vodojem Špic je určen pro zástavbu na pravém břehu řeky Svatavy, vodojem Podlesí pro zástavbu 

na levém břehu řeky.   

         VDJ Špic:      objem: 2 x 100 m3 + 1 x 200 m3; hladina: max / min: 432,50 / 428,50 m n.m. 

         VDJ Podlesí: objem:  1 x 250 m3; hladina: max / min: 461,85 / 458,00 m n.m. 

   Dle sdělení provozovatele vodojemů a zásobních řadů ve Svatavě, kterým je Vodohospodářská 

společnost Sokolov, spol. s r.o. (VOSS, spol. s r.o.), jsou tato zařízení pro současný stav kapacitně 

dostačující.  

         

Návrh 

   Navrhované rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy, a to jak v I. tak v II. etapě jejich realizace, 

je možno, dle sdělení provozovatele místních vodárenských zařízení, začlenit do současného 

vodárenského systému. Posouzení kapacit všech současných zařízení bude provedeno až po 

přesném uvedení druhu a počtu všech odběratelů napojených na příslušné vodárenské zařízení – tj. 

vodojemy, zásobní řady, případně čerpací stanice. Provozovatel vodovodu však již nyní podmiňuje 

napojení připravované rekreační zóny kolem jezera Medard na vodovod výměnou stávajícího 

vodovodního ocelového potrubí DN 150, který je uložen v ul. Pohraniční stráže. 

   Zásobování jednotlivých navrhovaných ploch je možno uvažovat z vodovodů, které jsou, nebo 

budou, v ulici (-ích) nebo veřejné ploše:  

 

I. e t a p a 

Zastavitelné plochy  

Plochy bydlení 

B1-Z …ul. Pohraniční stráže, Nová Svatava, Sládkova 

B2-Z …ul. Pohraniční stráže 

B3-Z … prodloužení vodovodu v ul. Sadová s napojením na projektovaný vodovod pro B4-Z, 
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                Křižíkova  

B4-Z … projektovaný vodovod napojený na současný vodovod v ul. Sadová současný vodovod  

    v komunikaci spojující ul. U Přádelny s ul. Sadová                  

B5-Z … ul. Sadová,  U přádelny 

B6-Z … ul. Podlesí, současný vodovod v komunikaci mezi B6-Z a B1-P    

B8-Z … navrhovaný vodovod na ploše R3-Z   

 

Plochy rekreace 

R1-Z… současný vodovod v západní části lokality Podlesí 

R2-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

R3-Z… navrhovaný vodovod z navrhované ATS na ploše R3-Z 

 

Plochy ob čanského vybavení 

O1-Z…ul. Třída ČSA 

O2-Z… ul.  Pohraniční stráže 

O3-Z … navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O5-Z … navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O6-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O7-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O8-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O9-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O10-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O10a-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O10b-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O10c-Z… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O11-Z… navrhovaný vodovod z navrhované ATS na ploše R3-Z 

 

Plochy smíšené obytné 

S1-Z… projektovaný vodovod pro plochu B4-Z v ul. Sadová 

S2-Z… navrhovaný vodovod z navrhované ATS na ploše R3-Z 

 

Plochy technické infrastruktury 

T2-Z… přívod z plochy R3-Z   

 

Plochy výroby a skladování 

V1-Z… současný vodovod pro domek u tratě ČD ze SVH 

 

I. e t a p a 

Přestavbové plochy 

Plochy bydlení 

B1-P… současný vodovod v zástavbě Podlesí 

B2-P… současný vodovod v zástavbě Podlesí  

B3-P…ul. Boženy Němcové, Mládežnická 

B4-P… současný vodovod v zástavbě Podlesí 
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Plochy ob čanského vybavení 

O1-P… navrhovaný vodovod z navrhované ATS na ploše R3-Z 

O2-P… navrhovaný vodovod pro budoucí zástavbu lokality Slunečné pobřeží  

 

Plochy smíšené obytné  

S1-P…ul. Pohraniční stráže  

S2-P… Třída ČSA 

S3-P… ulice při severním okraji této plochy 

S4-P… ulice u Přádelny 

 

Plochy výroby a skladování  

V2-P…ul.  Železniční 

 

Plochy smíšené výrobní 

VS1-P… ul. U Přádelny 

 

II. e t a p a 

Zastavitelné plochy  

 

Plochy výroby a skladování  

V2-Z… přívod z V1-Z 

 

Upozorn ění:  

1.) Při návrhu dílčího členění rozvojových ploch, na kterých je uloženo potrubí skupinového vodovodu 

Horka, je nutno trasu tohoto potrubí respektovat a zajistit stálé ochranné pásmo do vzdálenosti 5,0 m 

od vnějšího okraje potrubí vodorovně na obě strany. Celé ochranné pásmo bude veřejným pozemkem 

v majetku městyse. 

2.) U ostatních vodovodních potrubí – současných a i budoucích, je ochranné pásmo do vzdálenosti 

1,5 m od vnějšího okraje potrubí vodorovně na obě strany. Celé ochranné pásmo bude též veřejným 

pozemkem v majetku městyse. 

3.) Všechna vodárenská zařízení, která budou zřízena na území výsypky nebo v její blízkosti, je nutno 

navrhnout tak aby i při případném pohybu stabilizujících se částí výsypek nebyla porušena jejich 

konstrukce a vodotěsnost a ani nebyla změněna poloha těchto zařízení.  

 

Odkanalizování  

Současnost 

   Naprostá většina zástavby Svatavy je napojena na veřejnou kanalizaci s čistírnou ve Svatavě. 

Objekty, které nejsou napojeny, mají septiky s odpadem do místních vodotečí nebo mají žumpy.  

   Kanalizace ve Svatavě je převážně jednotná – tzn., že splaškové a dešťové vody se společně 

odvádí stejným potrubím. Na kanalizaci jsou odlehčovací komory s přepadem do řeky Svatavy.   

   Oddílná kanalizace je jen pro splaškové vody z území firmy EPT, ISSO a zástavby z prostoru ulice 

Palackého a oblouku ul. Pobřežní. Splaškové vody přitékají gravitačně do čerpací stanice odpadních 

vod (ČSOV) u garáží v ul. Pobřežní. Z čerpací stanice jsou pak dopravovány do gravitační jednotné 

kanalizace – stoka B, která je mezi rodinnými dvojdoy u ul. Pobřežní.  

   Dešťové vody z ulice Krátká jsou svedeny do Lomnického potoka.          
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   Čistírna odpadních vod  (ČOV) je umístěna na jižním okraji zástavby Svatavy, u řeky Svatavy. 

Technologie čištění je mechanicko-biologická. Splaškové vody jsou hlavně z domácností, v menší 

míře z provozu místních firem. 

   Provozovatelem kanalizačního potrubí, čerpací stanice a čistírny je VOSS, spol. s r.o. Dle jeho 

vyjádření je kapacita čistírny pro současný stav dostačující.   

 

Návrh 

a ) Kanalizace 

   Veřejnou kanalizaci by bylo vhodné doplnit i v těch místech stávající obytné zástavby, kde ještě 

není. Navrhované rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy je možno, dle sdělení provozovatele 

kanalizačních stok, na tato zařízení napojit. Posouzení kapacit těchto zařízení – potrubí, bude 

provedeno až po přesném uvedení velikosti a druhu odvodňované plochy, případně produkci 

splaškových vod. Provozovatel kanalizace však již nyní podmiňuje odvádění odpadních vod, 

z připravované rekreační zóny, rekonstrukcí kanalizační betonové stoky DN 300, která vede od ČOV 

do ul. Pohraniční stráže a v ní dále pokračuje do západní části Svatavy – do Davidova. 

   V místech, kde je možno odvést dešťové vody do místních vodotečí, případně vodních ploch, bude 

zřízena oddílná kanalizace. Tyto vody musí být, před vypuštěním do vod povrchových, zbaveny 

mechanických nečistot a ropných látek. 

   Čerpací stanice odpadních vod – splaškových, jsou navrženy pro plochy na severovýchodní straně 

Jeleního vrchu, tj. jihovýchodním břehu jezera Medard. Jejich rozmístění bude záviset na skutečném 

provedení terénních úprav navrhovaných v dokumentaci na rekultivaci výsypky. Při odvádění 

splaškových vod z některých ploch nelze vyloučit nutnost zřízení podružných čerpacích stanic 

zřízených a provozovaných stavebníkem na dané ploše.   

 

   Odvodnění jednotlivých navrhovaných ploch je možné do stok, které jsou, nebo budou v ulici (-ích) 

nebo veřejné ploše:      

 

I. e t a p a 

Zastavitelné plochy  

Plochy bydlení 

B1-Z… splaškové vody: navrhované prodloužení stoky v ul. Pohraniční stráže,  

                                           přes B2-Z do současné stoky A    

                                         : navrhované prodloužení stoky v ul. Nová Svatava 

                dešťové vody:    přes B2-Z do řeky Svatavy 

B2-Z… splaškové vody: současná stoka A 

                dešťové vody:    řeka Svatava  

B3-Z … jednotná kanalizace: Sadová, navrhované prodloužení stoky v ul. Sadová 

                splaškové vody: ul. Křižíkova, Krátká 

                dešťové vody:   …  do Lomnického potoka z území mezi ul. Křižíkova a ul. Krátká    

B4-Z… navrhované prodloužení stoky v ul. Sadová, projektovaná stoka v ul. Sadová a dále 

                přes plochu O1-Z do současné stoky ve Třídě ČSA  

                současná stoka v komunikaci mezi ul. U Přádelny a ul. Sadová                  

B5-Z… jednotná kanalizace: ul. Sadová, současná stoka v komunikaci mezi ul. U Přádelny 

                                                 a ul. Sadová, U Přádelny, Pod Školkou, 

                jihozápadní lokalita: splaškové vody: stoky vedoucí po západní a východní straně této 

                                                                              lokality     
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                                                : dešťové vody:     místní potok  

B6-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka v ul. Podlesí napojená do současné stoky A 

                dešťové vody:    navrhovaná stoka v ul. Podlesí zaústěná do místního potoka     

B8-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka na ploše R3-Z napojená do navrhované ČOV 

                                           na ploše R3-Z 

                dešťové vody:    řeka Svatava  

Plochy rekreace 

R1-Z… splaškové vody: bezodtokové jímky (žumpy) na vyvážení 

                dešťové vody:    volně na terén tak, aby nedošlo k podmáčení úpatí drážního tělesa 

R2-Z… splaškové vody: navrhovaná ČSOV s výtlakem do navrhované ČSOV u plochy O10-Z a O7-Z 

     dešťové vody: řešeno v dokumentaci pro jednotlivé etapy rekultivace výsypky 

R3-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka napojená do navrhované ČOV na ploše R3-Z 

     dešťové vody: Radvanovský potok 

 

Plochy ob čanského vybavení 

O1-Z … splaškové vody: Třída ČSA 

                dešťové vody:     současný  náhon 

O2-Z… splaškové vody: přes plochu B2-Z do současné stoky A 

                dešťové vody:    přes plochu B2-Z do řeky Svatavy 

O3-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

                dešťové vody:    navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem     

O5-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

                dešťové vody:    jezero Medard – přístaviště lodí („Laguna“)     

O6-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

O7-Z… splaškové vody: navrhované ČSOV s výtlaky do navrhované gravitační stoky u plochy O6-Z 

O8-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka do navrhované ČSOV u plochy O10-Z a O7-Z 

O9-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka přes plochu O8-Z do navrhované ČSOV u plochy O10-Z a 

O7-Z 

O10-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka do navrhované ČSOV u plochy O7-Z 

Poznámka: Odvádění dešťových vod je řešeno v dokumentaci pro jednotlivé etapy rekultivace výsypky 

O10a-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

                dešťové vody:    jezero Medard – přístaviště lodí („Laguna“)     

O10b-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

                dešťové vody:    jezero Medard – přístaviště lodí („Laguna“)     

O10c-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

                dešťové vody:    jezero Medard – přístaviště lodí („Laguna“)     

O11-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Pod Jelením vrchem 

                dešťové vody:    jezero Medard – přístaviště lodí („Laguna“)     

 

Plochy smíšené obytné 

S1-Z… do projektované stoky (pro plochu B4-Z) přes plochu O1-Z do současné stoky 

                ve Třídě ČSA 

S2-Z… splaškové vody: navrhovaná stoka napojená do navrhované ČOV na ploše B9-Z  

                dešťové vody:    Radvanovský potok  
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Plochy výroby a skladování 

V1-Z… chemický záchod 

 

I. e t a p a 

Přestavbové plochy 

Plochy bydlení      

B1-P… současné místní stoky 

B2-P… současné místní stoky 

B3-P… splaškové vody: ul. Boženy Němcové, Mládežnická,  

                                          Pohraniční stráže 

                dešťové vody:   řeka Svatava 

B4-P… současné místní stoky v Podlesí 

 

Plochy ob čanského vybavení 

O1-P… splaškové vody: navrhovaná stoka napojená do navrhované ČOV na ploše B9-Z 

                dešťové vody:    Radvanovský potok 

O2-P… splaškové vody: navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Slunečné pobřeží 

                dešťové vody:    navrhovaná stoka pro budoucí zástavbu lokality Slunečné pobřeží  

 

Plochy smíšené obytné  

S1-P… Pohraniční stráže  

S2-P… splaškové vody: současná stoka A  

                dešťové vody:    současný náhon 

S3-P… splaškové vody: navrhovaná ČSOV s výtlakem do současné stoky C 

                dešťové vody:    současný náhon   

S4-P… splaškové vody: současná stoka A 

    dešťové vody: součásný náhon 

 

Plochy technické infrastruktury  

T1-P… splaškové vody: navrhované prodloužení současné stoky B v ul. Pohraniční stráže  

                                           nebo přes plochu O2-P do navrhované stoky pro budoucí zástavbu 

                                           lokality Slunečné pobřeží                 

                dešťové vody:    Radvanovský potok 

 

Plochy výroby a skladování  

V2-P… Pohraniční stráže 

 

Plochy smíšené výrobní 

VS1-P… splaškové vody: součastná stoka A 

                dešťové vody: součásný náhon 

 

II. e t a p a 

Zastavitelné plochy  

Plochy výroby a skladování  

V2-Z… viz V1-Z (chemický záchod) 
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Upozorn ění:  

1.) Pro návrh gravitační kanalizace, zvláště na území Jeleního vrchu, je nutný přesný konečný 

výškopis terénu.  

2.) Situování a druh nové zástavby by měly být tak navrženy, aby byl, pokud možno, umožněn 

bezproblémový gravitační odtok splaškových vod – bez čerpání; vody dešťové musí odtékat 

vždy gravitačně. 

3.) Při návrhu dílčího členění rozvojových ploch, na kterých je již uloženo kanalizační potrubí, je 

nutno trasu tohoto potrubí respektovat a zajistit stálé a rozměrově neměnné ochranné pásmo 

do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího okraje potrubí vodorovně na obě strany. Celé ochranné 

pásmo bude veřejným pozemkem v majetku města. 

4.) Všechna kanalizační zařízení, která budou zřízena na území výsypky nebo v její blízkosti, je 

nutno navrhnout tak, aby i při případném pohybu stabilizujících se částí výsypek nebyla 

porušena jejich konstrukce a vodotěsnost a ani nebyla změněna poloha těchto zařízení. 

5.) Situování a druh staveb na rozvojových plochách území „Slunečné pobřeží“ a „Jelení vrch“ je 

nutno navrhnout tak, aby dešťové vody z nich byly vhodně svedeny do systému vodních 

staveb provedených při rekultivaci výsypek. Průběh odtoku nesmí narušit konstrukci a 

funkčnost těchto vodních staveb.     

b)  Čistírna odpadních vod 

   Navrhované rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy, a to jak v I. tak ve II. etapě jejich 

realizace, je možno, dle sdělení provozovatele čistírny odpadních vod, na tuto čistírnu napojit 

nepřekročí-li její projektované parametry. Dojde-li k překročení některého z parametrů, bude nutno 

jednat s provozovatelem čistírny o způsobu jejího zkapacitnění. 

   Posouzení kapacity ČOV bude možno provést až po přesném uvedení druhu a množství znečištění 

produkovaném navrhovanou výstavbou.  

 

Toky a vodní plochy   

Současnost  

Toky 

   Městysem protéká řeka Svatava – číslo hydrologického pořadí 1-13-01-125; je levostranným 

přítokem řeky Ohře. V současné době neuvažuje Povodí Ohře, s.p., provádět na toku, ve správním 

území městyse, jakékoliv práce.  

   Při severozápadním okraji správního území je veden, na začátek zástavby Svatavy, Radvanovský 

potok – 1-13-01-122, jenž je zprava zaústěn do řeky Svatavy. Jedná se o přeložku koryta, které 

původně vedlo přes území lomu. Dříve provedená jeho jižní přeložka je v současné době bez vody.     

   Do severní části městyse přitéká bezejmenný potok, který ve Svatavě je zaústěn zleva do řeky 

Svatavy. 

   V severní části zástavby je potok Lomnický, který je též zleva zaústěn do Svatavy.  

   Podél levého břehu řeky Svatavy je veden z řeky vodní náhon, který je zaústěn do Lomnického 

potoka. Voda z něho byla využívána v textilní továrně – přádelně. ÚP řeší kanál do řeky Svatavy.  

    

Vodní plochy 

   V současné době probíhá napouštění zbytkové jámy lomu Medard-Libík z řeky Ohře; pro jezero je 

používán název „Medard“. Polovina plochy budoucí hladiny – východní část, náleží do katastrálního 

území Čistá u Svatavy – správní území Svatava, druhá polovina – západní část, do správního území 

Habartova.  
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   Z vodních ploch městyse Svatavy bude tato plocha největší. Napouštění jezera bude prováděno 

z Ohře gravitačně. Břehová čára jezera – tj. hladina 400,0 m n.m., bude shodná s hladinou Ohře 

v místě odběru vody. Potrubí – 2 x Ø 1.500 mm, přivádějící vodu do jezera, bude též plnit funkci 

bezpečnostního přepadu – z jezera do Ohře, pro případ zvýšení hladiny v jezeře. Uvažuje se též 

s přítokem důlních vod z lomu Jiří, budou-li svojí kvalitou vyhovovat provozu jezera. 

   U přítoku bezejmenného potoka z Podlesí do řeky Svatavy je rozsáhlá zamokřená plocha. V její 

východní části je malá vodní plocha.  

   Na jihovýchodním okraji městyse je vodní plocha – rybník „Svatavák“. 

 

Návrh 

Toky 

   Při návrhu nových staveb v záplavovém území je nutno jejich konstrukci a vnitřní uspořádání 

navrhnout tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování při případném zaplavení.  

 

Vodní plochy 

   Jezero Medard bude využíváno pro rekreaci a různé sporty. Z toho důvodu je nutno zamezit 

jakémukoli jeho znečišťování. Přítok dešťových vod z volného, rekultivovaného okolního terénu, je 

řešen v dokumentaci pro jednotlivé etapy rekultivace výsypky. Soustředěně odváděné dešťové vody 

do jezera, z různých staveb vč. komunikací, musí být zbaveny jak mechanických nečistot tak ropných 

látek. Dohled nad kvalitou vody přitékající z povodí jezera musí být celoroční.  

   U ostatních současných vodních ploch je nutno provádět běžnou údržbu. 

    Zamokřenou plochu, u přítoku bezejmenného potoka do řeky Svatavy, není žádoucí omezovat 

z hlediska ekologického.  

 

Důlní vody 

Současnost  

   Voda, která se vyskytuje během těžby uhlí v lomu, se před vypuštěním do řeky Svatavy upravuje 

v tzv. úpravně důlních vod (ÚDV). Pro tyto vody z místních lomů – Medard a Jiří, byla na východní 

straně Jeleního vrchu, mimo zástavbu Svatavy, postavena úpravna. V současné době se do úpravny 

čerpají vody jen z oblasti lomu Jiří, dříve se do ní čerpaly též vody z lomu Medard.  

   Pro trasu potrubí z lomu Jiří je připravována změna jejího umístění a to ve vazbě na přeložku silnice 

II/181. Součástí jejího nového umístění bude možnost změnit směr vypouštění důlních vod – buď 

z lomu přes úpravnu do řeky Svatavy nebo z lomu přímo do jezera Medard. 

   Přímé vypouštění vod z lomu do jezera je podmíněno tím, že nedojde ke znehodnocení jezerní vody 

využívané k rekreaci, sportu apod.   

       

Návrh 

   Potrubí, které nebude využíváno, bude odstraněno, hlavně v místech kde budou jiná podzemní 

vedení.  

 

10.4.2 Zásobování elektrickou energií 

   Průzkum zájmového území konstatuje, že jím prochází venkovní vedení rozvodů VN 22 kV pro 

napájení distribučních a podnikových trafostanic 22/0,4 kV, venkovní vedení VN rozvodů 6 kV a 

vedení stejnosměrné trakce 1,5 kV. 

   Z východu vstupuje do zájmového území dvojitá páteřní vzdušná VN linka od Sokolova. Tato linka 

prochází skrz celé zájmové území ve směru východ - západ a na západě ho opouští směrem do 
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Habartova. V severozápadně od Svatavy odbočuje z tohoto vedení vzdušná VN linka směřující na 

sever, která je záhy rozbočena na VN linku do Lomnice a na VN linku do Josefova. Výše popsaná 

vedení jsou provedena potahy AlFe na betonových a příhradových sloupech. 

   Z rozvodny Sokolovské uhelné a.s. Davidov na západě Svatavy jsou vedeny tři hlavní trasy VN linek 

22 kV a 6 kV. Jedna trasa vede z rozvodny na sever a poté se stáčí směrem na severovýchod 

směrem do Lomnice. Druhá trasa je zprvu vedena také severním směrem, ale stáčí se dále na 

východ, vede přes centrální část Svatavy a ve východní části obce směřuje na jihovýchod a mimo 

hranice zastavěného území pokračuje přímo na jih na Citice. Z tohoto vedení je východně od 

Svatavyodbočena linka na severovýchod směrem k bývalému dolu Marie Majerová. Třetí trasa je 

vedena z rozvodny Davidov zhruba východním směrem po okraji bývalého lomu Medard, na východě 

Svatavy pokračuje severním směrem a dále pak na východ  směrem na bývalý důl Marie Majerová. 

   Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 13 trafostanic, jejichž 

základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky: 

 

označ. název   trafo  stání  konstrukce            uživa t.    

TS1 TS Agroservis  160 kVA 400 kVA příhradová  cizí 

TS2 TS Špic   ------------ ------------ minaret   ČEZ 

TS3 TS Podlesí  400 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS4 TS Olšičky  250 kVA  400 kVA příhradová  ČEZ 

TS5 TS Závod PČP  ------------ ------------ zděná   cizí 

TS6 TS Sadová  100 kVA  250 kVA stožárová  ČEZ 

TS7 TS U přádelny  ------------ ------------ vestavěná  ČEZ 

TS8 TS BJ PČP  160 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS9 TS Krásná paní  400 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS10 TS Obec nová  250 kVA  250 kVA stožárová  ČEZ 

TS11 TS Textilana  400 kVA 630 kVA dvousloupová betonová ČEZ 

TS12 TS ČOV Táborská ------------ ------------ minaret   ČEZ 

TS13 TS Seřazovací nádraží 100 kVA 400 kVA příhradová  cizí 

 

   Trafostanice TS1 a TS2 jsou připojeny krátkými vzdušnými VN odbočkami z vedení do Habartova. 

Trafostanice TS3 je připojena také krátkou vzdušnou přípojkou provedenou severozápadně od 

Svatavy z vedení do Josefova. TS4 a TS5 jsou připojeny vzdušnými VN odbočkami z páteřního 

vedení. Trafostanice TS6 je připojena krátkým vzdušným přívodem v VN linky vedoucí do Lomnice. 

Trafostanice TS8 je připojena vzdušnou přípojkou z páteřního VN vedení. Před touto trafostanicí je 

proveden svod do zemního kabelu, kterým je napájena trafostanice TS7. Trafostanice TS10 je 

napájena vzdušnou VN přípojkou z páteřní linky. U trafostanice je proveden svod do kabelu, kterým je 

připojena trafostanice TS9. Prakticky ze stejného místa jsou napojeny na východě Svatavy 

trafostanice TS11 a trafostanice TS12. První odbočkou směrem na sever, druhá na jih. Na 

jihozápadním okraji předmětného území se nachází trafostanice TS13 napájená z linky situované 

mimo hranice předmětného území. 

   Na území bývalého dolu Medard se nachází mnoho linek stejnosměrné trakce 1,5 kV. Stejnosměrná 

vedení slouží k napájení zbytkových důlních zařízení. Tato zařízení a linky budou v souvislosti s 

plánovaným zatápěním dolu a jeho revitalizací rušeny. 

   Všechna výše zmiňovaná vedení jsou řešena potahy AlFe na betonových, ocelových příhradových a 

dřevěných stožárech.   

   Celková využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je odhadovaná na 1460 kVA 
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   Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií určité 

možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za transformátory 

výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě bude činit jejich rozmístění. 

  V řešeném území jsou stabilizovány malá vodní elektrárna v areálu bývalé přádelny a 8 slunečních 

elektráren na střechách staveb. 

 

Návrh: 

 

   V návrhu rozvoje městyse je počítáno s realizací ploch pro bydlení se RD, ploch občanského 

vybavení, obytných smíšených ploch s areály a plochy technické infrastruktury. Dále je plánovaná 

přestavba ploch bydlení, smíšených obytných ploch a plochy výroby a skladování. 

   V návrhu je zahrnuto také řešení urbanistické studie lokality Pod  Jelením vrchem. 

 

   Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí 

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou. 

  Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:  

 

 plochy bydlení   Ps=2055 kVA 

 plochy občanského vybavení Ps=160 kVA 

 smíšené obytné plochy  Ps=130 kVA 

 plochy tech. infrastruktury Ps=50 kVA 

 plochy výroby   Ps=200 kVA 

 lokalita Pod jelením vrchem Ps=1670 kVA 

 

   Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 2595 kVA mimo 

lokalitu Pod Jelením vrchem, která vyžaduje nárust výkonu o dalších cca 1670 kVA. 

   Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanice 

TS3, TS4, TS8, TS9 a TS11 osadit na plný příkon tj. 630 kVA, 400 kVA, 630 kVA, 630 kVA a 630 kVA. 

Trafostanici TS6 bude potřeba rekonstruovat na příkon 400 kVA. 

   Dále bude nutné v západní části území vybudovat novou trafostanici TS14 s příkonem 250 kVA, na 

západě centrální části postavit nové trafostanice TS15 s příkonem 630 kVA a TS16 s příkonem 400 

kVA a ve východní části Svatavy novou trafostanici TS17 s příkonem 630 kVA. Všechny výše 

uvedené trafostanice budou napájené vzdušným VN vedením napojeným ze stávajících VN linek. 

   Ve studii lokality Pod Jelením vrchem je navrženo vybudovat v jihovýchodní části území trafostanici 

TA a na jihu centrální části trafostanici TB. Obě s příkonem 2x630 kVA. Tyto trafostanice budou 

napájené zemním kabelem. 

Poznámka: Číslování nových TS v prostoru Svatavy včetně Podlesí a Davidova sleduje stávající 

číselnou řadu. Nové TS pro potřebu specifických ploch rekreační oblasti nadmístního významu jezera 

Medard jsou označeny TA, TB. 

 

   Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě a 

rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely. 
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10.4.3 Zásobování plynem 

Stávající stav plynovod ů 

   Městys Svatava je plošně plynofikován. Ve Svatavě je středotlaký (STL) plynovod. Zemní plyn je do 

městyse dopravován z vysokotlaké regulační stanice plynu (VTL RS) Sokolov 2, která se nachází na 

pravém břehu Ohře, cca 300 m východně od autobusového nádraží města Sokolov mimo řešené 

území. VTL RS má vysokotlakou přípojku plynu DN 100. 

   Z VTL RS je veden středotlaký plynovod o tlaku 300 kPa v ocelovém potrubí DN 200 mm. Plynovod 

překonává řeku Ohři, železniční koridor a podél komunikace II/210 směřuje na sever ke Svatavě. 

Potrubí DN 200 je pak ukončeno u křižovatky tvaru „T“ odbočkou z komunikace II/210 do Dlouhé 

Lomnice. Zde se STL plynovod rozdvojuje, do městyse Svatavy je veden OC DN 100 mm, do Dlouhé 

Lomnice PE dn 160 mm. 

 

Ochranná pásma 

   V území městyse Svatavy se nacházejí pouze středotlaké plynovody. Ocelové plynovody jsou 

chráněny pouze pasivní ochranou. 

   Ochranné pásmo je v zastavěné části 1,0 m na obě strany od půdorysu potrubí  a mimo ZÚ 4 m 

podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). Bezpečnostní pásmo plynárenských zařízení 

se na středotlaké plynovody nevztahuje. 

 

Připravované projekty správního území obce Svatava 

   Na jihozápadním okraji městyse Svatava se připravuje využití severní části jezera Medard 

k rekreačním účelům. Jedná se o dvě střediska – „Pod Jelením vrchem“ a „Sluneční pobřeží“, která 

navazují na zástavbu městyse Svatava. Území je ohraničeno železničním koridorem trati Chomutov – 

Cheb na jihu, tratí Sokolov – Kraslice na východě a komunikací III/21030 na severovýchodě. 

Kapacity zásobování městyse Svatava budou využity i pro střediska „Pod Jelením vrchem“ 

a „Sluneční pobřeží“. 

 

   Topné médium bude přivedeno novým potrubím od stávajícího plynovodu DN 200 mm, který je 

veden podél komunikace II/210 Sokolov – Kraslice. 

   Nový plynovod napojen na stávající STL plynovod vedený v komunikaci III/21030 o dimenzi dn 90 

mm. V jižní části tohoto plynovodu bude napojeno potrubí pro území „Pod Jelením vrchem“. Na 

opačném konci na severní straně stávajícího potrubí PE dn 90 mm bude provedeno napojení STL 

plynovodu pro část území „Sluneční pobřeží“. 

 

Rezervy pro zásobování sídel 

   Zásobní STL plynovod Sokolov – Svatava má dostatečnou kapacitu pro dodávku zemního plynu. Ve 

Svatavě samotné pak napojení jednotlivých rodinných domků je možné. Zásobování větších lokalit RD 

nebo využití zemního plynu ke komerčním účelům je potřeba posoudit případ od případu a eventuelně 

zajistit přepočítání kapacity plynovodní sítě. 

 

Městys Svatava 

Plochy zastavitelné 

I. etapa 

Plochy bydlení: 

B1-Z – dostavba ulice Nová Svatava – BI 
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Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

B2-Z – dostavba východní části ulice Pohraniční stráže u lesní školky – BI 

Rozvojová plocha bude zásobena novým STL plynovodem, který bude napojen na stávající STL 

plynovody, které se nacházejí v ulicích na sever od rozvojové plochy. 

B3-Z – dostavba východní strany Sadové ulice – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

B4-Z – plochy mezi hřbitovem a Sadovou ulicí – BI 

Rozvojová plocha bude zásobena novým STL plynovodem, který bude napojen na STL plynovod 

v Sadové ulici. 

B5-Z – dostavba ulice U Přádelny a Pod Školkou – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

B6-Z – dostavba ulice Podlesí pod zahrádkářskou kolonií – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

B8-Z – plocha v ulici Pohraniční stráže severně nad Špicí – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na nový STL plynovod, který bude přiveden ze západní větve STL 

plynovodu městyse Svatava. STL plynovod bude veden podél komunikace do Habartova západním 

směrem a bude zásobovat tyto další rozvojové plochy: B8-Z, O1-P, S2-Z, R3-Z, O11-Z. STL plynovod 

bude ukončen na nejzápadnějším okraji zástavby městyse Svatava  (rozvojová plocha  

S2-Z). 

 

Plochy rekreace: 

R1-Z – rozšíření zahrádkářské kolonie v Podlesí – RZ 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

R2-Z – letní tábořiště pro vodáky západně od napouštěcího objektu – RPS 

Nebude plynofikováno. 

R3-Z – plocha rekreace specifická v lokalitě Špic – RIS 

Rozvojová plocha bude napojena na nový STL plynovod, který bude přiveden ze západní větve STL 

plynovodu městyse Svatava. STL plynovod bude veden podél komunikace do Habartova západním 

směrem a bude zásobovat tyto další rozvojové plochy: R3-Z, B8-Z, O1-P, S2-Z, O11-Z. STL plynovod 

bude ukončen na nejzápadnějším okraji zástavby městyse Svatava (rozvojová plocha S2-Z). 

 

Plochy ob čanského vybavení: 

O1-Z – sportovní areál u hřbitova – školní atletické hřiště a dětské víceúčelové hřiště – OS 

Nebude plynofikováno. 

O2-Z – areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na ploše lesní školky – OI 

Rozvojová plocha bude plynofikována současně s rozvojovými plochami B1-Z a B2-Z. 

O3-Z – obslužné a sociální zázemí nástupního terminálu Pod Jelením vrchem – OVS 

Bude napojeno na nový STL plynovod, který je veden západně od rozvojové plochy. 

O5-Z – obslužné zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem – OSS 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 
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O6-Z – rozšíření obslužného zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem – OVS 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O7-Z – specifické plochy služeb na úpatí Jeleního vrchu – OVS 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O8-Z – specifické plochy sportu v lokalitě Pod Jelením vrchem – OSS 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O9- Z – rozhledna na Jelením vrchu včetně stanice lanové dráhy – OVS 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O10-Z – multifunkční centrum východně u napouštěcího objektu – OVS1 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O10a-Z – rozšíření multifunkčního centra východně od východní plochy – OVS1 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O10b-Z – rozšíření multifunkčního centra jihovýchodně od vodní plochy – OVS1 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O10c-Z – rozšíření multifunkčního centra na břehu jezera Medard – OVS1 

Plochy mohou být zásobovány plynem z přilehlého STL plynovodu, který je v současné době ukončen 

jihovýchodně od rozvojové plochy. 

O11-Z – obslužná plocha u bývalého skladového areálu dolu Čistá – OVS 

Rozvojové plochy budou napojeny na nový STL plynovod, který bude přiveden ze západní větve STL 

plynovodu městyse Svatava. STL plynovod bude veden podél komunikace do Habartova západním 

směrem a bude zásobovat tyto další rozvojové plochy: R3-Z, B8-Z, O1-P, O11-O, S2-Z. STL plynovod 

bude ukončen na nejzápadnějším okraji zástavby městyse Svatava (rozvojová plocha S2-Z). 

 

Plochy ve řejného prostranství: 

P1-Z – centrální park u hřbitova – PVz1 

Nebude plynofikováno. 

P3-Z – veřejná zeleň v ulici Podlesí – PVz 

Nebude plynofikováno. 

P4-Z – parčík v Podlesí s víceúčelovým dětským hřištěm – PVz1 

Nebude plynofikováno. 

P5-Z – prodloužení ulice Pod Školkou – PVk 

Nebude plynofikováno. 

P6-Z – veřejná zeleň jako lesopark v lokalitě Pod Jelením vrchem – PVz2 

Nebude plynofikována. 

 

Plochy smíšené obytné: 

S1-Z – plocha u hřbitova – SM 

Bude plynofikováno ze stávajících STL plynovodů, které jsou vedeny severně od rozvojové plochy a 

dále ve vazbě na plynofikaci rozvojových ploch B4-Z. 
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S2-Z – plocha podél silnice na Habartov – SM 

Rozvojové plochy budou napojeny na nový STL plynovod, který bude přiveden ze západní větve STL 

plynovodu městyse Svatava. STL plynovod bude veden podél komunikace do Habartova západním 

směrem a bude zásobovat tyto další rozvojové plochy: R3-Z, B8-Z, O1-P, S2-Z, O11-Z. STL plynovod 

bude ukončen na nejzápadnějším okraji zástavby městyse Svatava  (rozvojová plocha S2-Z). 

 

Plochy výroby a skladování: 

V1-Z – areál odchovu ryb – VZ 

Nebude plynofikováno. 

 

Plochy p řestavby 

I. etapa 

Plochy bydlení: 

B1-P – přestavba částí zahrádkářské kolonie v Podlesí na bydlení – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

B2-P – přestavba areálu navijárny v Podlesí na bydlení – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. Částečně budou STL plynovody zavedeny do rozvojové plochy. 

B3-P – přestavba bývalé školky na polyfunkční bytový dům – BH 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

B4-P – přestavba západní části zahrádkářské kolonie v Podlesí na bydlení – BI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

 

Plochy ob čanského vybavení: 

O1-P – přestavba bývalého skladového areálu dolu Čistá – OV 

Rozvojové plochy budou napojeny na nový STL plynovod, který bude přiveden ze západní větve STL 

plynovodu městyse Svatava. STL plynovod bude veden podél komunikace do Habartova západním 

směrem a bude zásobovat tyto další rozvojové plochy: R3-Z, B8-Z, O1-P, S2-Z. STL plynovod bude 

ukončen na nejzápadnějším okraji zástavby městyse Svatava  (rozvojová plocha S2-Z). 

O2-P – přestavba areálů technického zabezpečení lomu Medard v prostoru vymezeném závaznou linií 

těžby – OVS 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

 

Plochy smíšené obytné: 

S1-P – přestavba jižní části výrobní zóny v Davidově – SM 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

S2-P – přestavba areálu jeslí – SM 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

S3-P – přestavba západního cípu areálu přádelny – SM 
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Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

S4-P - přestavba části východní části areálu přádelny – SM 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

 

Plochy technické infrastruktury: 

T1-P – přestavba rozvodny Davidov na technické zázemí rekreační oblasti Sluneční pobřeží   – TI 

Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvody středotlakého plynovodu, který je veden v ulici 

přilehlé k rozvojové ploše. 

 

Plochy výroby a skladování: 

V2-P – přestavba části nádraží na výrobní areál – VD 

Bude zásobeno novým STL plynovodem, který bude přiveden ze stávajících rozvodů, které se 

nacházejí na jihovýchod od rozvojové plochy. 

 

Plochy smíšené výrobní 

VS1-P - přestavba části východní části areálu přádelny – VS 

Bude plynofikováno novým STL plynovodem. Přivedením plynu do rozvojové plochy V1-P bude STL 

plynovod zokruhován (od stávající zástavby podél hřiště, rozvojovou plochou do ulice se stávající 

zástavbou). 

 

Plochy zastavitelné 

II. etapa 

Plochy výroby a skladování: 

V2-Z – rozšíření areálu odchovu ryb – VZ 

Nebude plynofikováno. 

 

10.4.4 Zásobování teplem 

   ÚP navrhuje rozšíření území, které je zásobeno teplem z centrálního zdroje. Areál přádelny je 

napojen na parovod ETI. Je navrženo tento parovod prodloužit do lokality Sluneční pobřeží. 

   Stávající výstavba je jinak vesměs vytápěna individuálně plynovými lokálními kotlíky vždy pro 1 

objekt. ÚP předpokládá zachování tohoto systému vytápění pro veškerou navrhovanou výstavbu 

včetně středisek Pod Jelením vrchem a Sluneční pobřeží. Zdroj tepla bude plyn, elektrický proud, 

dřevo a další ekologické zdroje (solární panely, výměníky tepla). Jako ekologické palivo je třeba 

chápat plyn, dřevo, dřevěný odpad včetně peletů, sluneční energie získaná z kolektorů a tepelná 

čerpadla. Je třeba vzít v úvahu vhodnou kombinaci více druhů energie v objektech pro vytápění, 

vaření i ohřev TUV. 

 

10.4.5 Vnější sd ělovací rozvody 

  Městys Svatava spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35 do okresu Sokolov. Svatava je 

napojena na automatickou telefonní ústřednu v Sokolově. Místní sítě jsou položeny v zemi optickými 

kabely. Kapacita sítě je dostačující i pro rozvoj. 

  Veškeré rozvojové aktivity místní telefonní sítě jsou plně v kompetenci Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. 

  ÚP zachovává stávající podmínky napojení zástavby na vnější sdělovací rozvody. 
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10.4.6 Nakládání s odpadem 

  ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu z území centrálně mimo 

správní území městyse. ÚP nenavrhuje na území městyse žádnou skládku odpadu. ÚP řeší likvidaci 

odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou městyse. Rozvojové plochy pro 

bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost, výrobu i rekreaci budou napojeny na stávající 

systém likvidace směsného komunálního odpadu v městyse. 

    

 

10.5 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZA ČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ  

   

   Na území městyse se nacházejí tato zvláště chráněná území kulturní krajiny: 

- Evropsky významná lokalita Natura 2000: 

 CZ 0413184 Pískovna Erika 

 CZ 0413185 Matyáš 

   Na území městyse se nacházejí tato obecně chráněná území kulturní krajiny:  

- významný krajinný prvek ze zákona: 

vodní toky, rybníky, 

údolní nivy, 

PUPFL, OP = 50 m  

- územní systém ekologické stability: 

∗ ochraná zóna nadregionálního biokoridoru biokoridoru č. K40 

* regionální biocentra funkční: 

č.10109 – Boučský vrch.  

* regionální biocentra navržená: 

č.1142 – Svatava, 

* regionální biokoridory funkční: 

č.20112 – spojnice BC 10109 Boučský vrch – BK K40. 

* regionální biokoridory navržené: 

č.994 – spojnice BC 1142 Svatava – BC 1169 Antonín, 

 ÚP navrhuje a upřesňuje: 

* lokální biocentra funkční: 

č.1 – výsypka Čistá, 

č.2 – Davidov, 

č.3 – Za továrnou, 

č.4 – Nad Medardem, 

č.5 – K Sokolovu. 

* lokální biokoridory navržené: 

č.1 – spojnice BC 10109 – BC 3, 

č.2 – spojnice hranice obce a BK 20112, 

č.3 – spojnice BC1 – BC2, 

č.4 – spojnice BC2 – RBK 20112. 

 

   Ná základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP po veřejném projednání byla změněna funkce 

části funkčního LBC č. 3 z NP na NP1 (plocha přírodní – specifická), která umožňuje plochu NP1 

oplotit plotem průchozím pro drobné živočichy zejména obojživelníky. Pro nově vymezenou plochu 

NP1 byly doplněny regulační podmínky.  
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   Území městyse je dlouhodobě zatíženo povrchovou těžbou hnědého uhlí. V jihozápadní části území 

v lokalitě Medard - Libík byla již těžba ukončena, probíhají sanační a rekultivací práce dle Zvláštního 

režimu, plán sanace a rekultivace na období 2011 - 2015. Okrajové části lomu byly zasypány a 

postupně jsou na nich prováděny zemědělské, lesnické, hydrické a ostatní rekultivace po jednotlivých 

etapách. Zbytková jáma lomu Medard - Libík bude zatopena vodou z řeky Ohře. Na správním území 

městyse byly provedeny nebo stále probíhají rekultivace severních svahů, rekultivace výsypky 

Radvanov 3, Medard - Libík - I., IV., V. a VI. etapa. Naprostá většina biologické rekultivace okolo 

jezera Medard je a bude provedena jako lesnická rekultivace. 

   Na využití celé oblasti okolo jezera Medard bylo zpracováno několik studií arch. V. Poláčkovou, 

které jsou do řešení ÚP zohledněny. Na území Svatavy se nachází východní část jezera a  2 lokality 

jako obslužná a sportovně rekreační centra celé oblasti. Zastavitelné plochy určené pro trvalé stavby 

jsou navrženy zejména na VI. etapě rekultivace lomu Medard - Libík na plochách ostatní rekultivace  

(zatravněných plochách mimo režim ZPF). Veškeré lesnické rekultivace lomu Medard - Libík jsou 

respektovány kromě části výsypky Radvanov 1 podél Radvanovského potoka. Zastavitelná plocha B7-

Z, jejíž západní část zasahuje do zmiňované lesnické rekultivace (ukončen cyklus, dosud 

nepřevedeno do katastru nemovitostí), byla řešena změnou č. 2 ÚPN SÚ Svatava. V lokalitě Sluneční 

pobřeží jsou na lesnických rekultivacích vymezeny pouze územní rezervy, které zohledňují řešení 

arch. Poláčkové. V II. etapě je na severních svazích řešena vzletová a přistávací plocha pro ultralehká 

letadla, a to na ploše ukončené zemědělské rekultivace. 

   Severovýchodní cíp území městyse leží v DP Alberov a bude dlouhodobě využíván k povrchové 

těžbě hnědého uhlí. Lom Jiří se postupně přiblíží z východu k silnici na Lomnici, znovu zasáhne 

Lomnický lom a vrátí se obloukem k závodu Družba. ÚP celou lokalitu lomu Jiří stabilizuje jako území 

těžby. 

   Na území městyse zasahuje i část EVL Natura 2000 Pískovna Erika, která zůstává v původním 

stavu bez sanací a rekultivací. Účelové komunikace na rekultivacích (hospodárnice) budou postupně 

zapojeny do systému cyklotras celé rekreační oblasti: 

- cyklostrasa kolem jezera Medard jako součást opevnění břehové čáry 

Dále: ÚP řeší cyklostrasu z Podlesí do Luhu nad Svatavou, z Habartova do Svatavy a Sokolova. 

 

   Na území městyse se nacházejí tyto nemovité kulturní památky: 

nemovité kulturní památky: 

- r.č.50716/ 4-5222 - uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí 

s portálem a štoly o délce 225m 

- r.č.11948/4-4680 - socha Sv. Floriána 

- r. č. 19789/4-707 - památník ženského koncentračního tábora 

- r. č. 105341 – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a fara 

   Veškeré tyto památky ÚP respektuje a zapracovává do grafické části odůvodnění ÚP. Stávající 

podmínky ochrany kulturních památek jsou zachovány beze změny. 

  Navržený regulativ OVS1 pro zastavitelné plochy Záchranného kruhu umožní v této lokalitě omezeně 

umisťovat i halové objekty do max. v. 25 m jako lokální hmotové dominanty. Dá se však předpokládat, 

že ani tímto řešením nebudou významně negativně ovlivněny kulturní hodnoty zejména dálkové 

pohledy na řešeném území, neboť veškeré dálkové pohledy na lokalitu Záchranného kruhu se budou 

odehrávat na pozadí siluety sousedního průmyslového města Sokolova s výškovou výstavbou 

bytových panelových domů. 
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10.6 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROST Ů A PLOCH PRO  

JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT ĚNÍ 

 

Na území městyse Svatava se nacházejí: 

∗ dobývací prostor: 

- stanovený DP č. 30017 Svatava (hnědé uhlí), 

- stanovený DP č. 30019 Alberov (hnědé uhlí), 

- stanovený DP č. 30089 Bukovany (hnědé uhlí), 

- stanovená DP č. 30083 Týn u Lomnice ( hnědé uhlí + germánium), 

- stanovená DP č. 70866 Týn I.  ( šterkopísky), 

∗ závazná linie těžby 

 

∗ výhradní ložisko nerostných surovin: 

- výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3081 300 Svatava – Medard, 

- výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3118 000 Alberov - Velkolom Jiří, 

- výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3081 400 Bukovany u Sokolova, 

 

∗ poddolované území: 

- poddolované území s těžbou hnědého uhlí před i po r. 1945: 

- poddolované území č. 185 Habartov 2, 

- poddolované území č. 181 Radvanov, 

- poddolované území č. 218 Svatava, 

- poddolované území č. 201 Svatava – Podlesí, 

- poddolované území č. 213 Citice, 

- poddolované území č. 315 Alberov. 

 

∗ sesuvy území: 

   -   č. 1231, č. 1232, č. 1233 a č. 1234. 

 

* probíhající sanace a rekultivace lomu Medard - Libík dle Zvláštního režimu, plán sanace a 

rekultivace na období 2011 - 2015, DÚR sanací a rekultivací etap I., IV., V., VI., rekultivace severních 

svahů lomu Medard - Libík. 

 

  Podle ust. § 19, odts.1) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, a 

dobývacím prostorem které nesouvisí s dobýváním, možné jen se souhlasem orgánu kraje 

v přenesené působnosti, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. Žádost o povolení 

stavby musí žadatel doložit vyjádřením organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního 

ložiska.  

  Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického 

průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. 

Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba – Geofond ČR Praha. Na 

poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických 

pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem 

Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí nad Labem, a za jím 

stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin 
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platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.   

 

   Lokalita lomu Medard - Libík s ukončenou těžbou je určena k sanaci a rekultivaci. Okolo jezera 

Medard jako zatopení zbytkové jámy lomu Medard - Libík vznikne rozsáhlá nová kulturní krajina 

veřejně přístupná, která bude sloužit zejména k rekreaci, relaxaci, ke sportu, zábavě i vzdělávání a 

kultuře. Lokalita lomu Jiří je dlouhodobě stabilizována jako území težby a to v rozsahu DP Alberov. 

 

 

10.7 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

∗ Zájmy obrany stáru  

  Na řešeném území nejsou žádné zájmy obrany státu. 

 

∗ Zájmy civilní ochrany  

  Městys Svatava má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno 

ukrytí plného počtu obyvatel, žáků i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. Plán 

ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel, 100% žáků a 100% nejsilnější směny zaměstnanců 

v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě 

mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.  

  Na rozvojových plochách řešených v ÚP  pro bydlení, rekreaci, vybavenost i pro smíšené obytné 

území  a výrobu bude řešeno ukrytí obyvatelstva a osazenstva objektů v improvizovaných úkrytech, a 

to vždy v jednotlivých objektech na potřebnou kapacitu objektů. 

  Na rozvojových plochách dopravy, veřejných prostranství a rekreace (areály zahrádek) se neuvažuje 

s trvalým pobytem osob. Z toho důvodu na těchto plochách nebudou zřizovány improvizované úkryty. 

Jako zdroje požární vody na území městyse slouží: 

a) Přirozené zdroje 

1. - řeka Svatava - 2 odběrná místa 

2. - rybník u přádelny 

b) Víceúčelové zdroje 

1. - hydranty v Podlesí a v nejstarší části obce Svatava, ulice ČSA. 

  Tyto stávající zdroje požární vody budou využity i pro účely hašení požárů na rozvojových 

zastavitelných nebo přestavbových plochách. 

  Zásobování vodou musí být řešeno v souladu se z něním § 29 odst. 1 písm. k) zákona o požární 

ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – 

Zdroje požární vody. 

  Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN 

7300802, respekticve 73 0804. 

  Na budově úřadu městyse je umístěna siréna, kterou městys varuje obyvatele před příchodem 

mimořádné události. Signál sirény je slyšet i v Podlesí. 

  Ve Svatavě nepracuje žádná místní organizace dobrovolných hasičů. Zdrojem mimořádných událostí 

na území městyse Svatavy je  průjezdná doprava na silnicích II.a III. třídy a záplavové území řeky 

Svatavy. Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje. Na území městyse vyjíždí hasiči ze Sokolova.   

  Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a 

válečný stav (Vyhláška MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na 

základě počtů sdělených úřadem městyse Svatava, uloženy ve skladech HZS mimo území městyse a 
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připraveny k výdeji. K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při 

mimořádné události se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu 

těla, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků. 

V případě nouze může být v prostorách úřadu městyse zřízena stanice humanitární pomoci s výdejem 

pomůcek CO, šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek a nejnutnějších potravin. Provoz této 

humanitární stanice bude řízen Úřadem městyse Svatava a složkami integrovaného záchranného 

systému dle aktuální potřeby. Pro objekt úřadu městyse bude zajištěn náhradní zdroj elektrické 

energie. 

  Na území městyse Svatava je stanoveno záplavové území Q100 leté vody řeky Svatava. Toto 

záplavové území zasahuje do podstatné části historického centra Svatavy. ÚP nenavrhuje žádná 

protipovodňová opatření, zároveň však nenavrhuje žádné rozvojové plochy v záplavovém území 

kromě dříve schváleného areálu odchovu ryb v Podlesí řešeného ve 2 etapách. Projektant neobdržel 

žádné územně technické podklady o rozsahu záplavového území vzniklého zvláštní povodní s 

přívalovou vlnou způsobenou protržením hráze vodního díla v povodí horního toku řeky Svatavy. ÚP 

nenavrhuje žádná protipovodňová opatření na tuto potenciální přívalovou vlnu. 

  Na území Svatavy jsou 2 objekty (školní družina a objekt tělocvičny u úřadu), které mohou 

poskytnout nouzovou ubytovací kapacitu nad 50 lůžek pro potřeby nárazového ubytování. Nouzové 

stravování pro více jak 50 strávníků je možno poskytnout pouze v jídelně ZŠ. Na území městyse je 

hřbitov a to na severním okraji území.  

  Na území městyse Svatava není provozována žádná zemědělská farma. 

  Na území městyse nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. V případě kontaminace centrálních 

zdrojů pitné vody skupinového vodovodu Horka budou do městyse přistavěny mobilní cisterny s pitnou 

vodou, případně bude centrálně rozdávána balená voda. 

  Ve Svatavě jsou ordinace praktického lékaře a závodního lékaře SU, právní nástupce, a.s., které 

v případě potřeby poskytnou postiženým obyvatelům zdravotní ošetření. Nejbližší nemocnice je 

v Sokolově vzdáleném cca 2km. Na území Svatavy není stanovena zóna havarijního plánování, území 

Svatavy není určeno jako cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno 

k hromadné evakuaci obyvatel v případě mimořádné události. 

  Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích je 

možno přechodně skladovat na manipulační ploše před restaurací na pravém břehu řeky Svatavy v ul. 

S. K. Neumanna. Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci 

mimořádné události, určí krizový štáb při úřadu městyse Svatava vhodnou lokalitu na území městyse 

ve volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. Úřadu 

městyse Svatava nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů v řešeném území. 

 

 

10.8 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

  ÚP Svatava navrhuje kroky, které povedou ke stabi lizaci životního prost ředí na území 

městyse: 

ÚP řeší: 

- ÚP zapracovává plánované přeložky silnice II/210 a II/181 napříč územím mimo klidové 

obytné území, 

- ve vazbě na přeložku silnice II/181 je řešena přeložka silnice III/21021 do Radvanova, 

- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování ve Svatavě: 
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- plochy bydlení jsou výrazně soustředěny do Podlesí, do centrální Svatavy. plochy výroby 

zůstávají soustředěny v ul. Pohraniční stráže. Areál přádelny je částečně přestavěn na 

plochy smíšené obytné, 

- hlavní důraz je kladen na rozvoj ploch bydlení a občanského vybavení, 

- přiměřeně k rozvoji území řeší ÚP inženýrské sítě, přičemž je zachována stávající  koncepce 

zásobování území pitnou vodou, elektrickou energií, plynem, teplem i stávající koncepce 

likdvidace odpadních vod, 

- v souladu se Zvláštním režimem, plán sanací a rekultivací na období 2011 - 2015 jsou 

zapracovány zemědělské, lesnické, hydrické a ostatní rekultivace lokality Medard - Libík. ÚP 

tyto rekultivace respektuje a navrhuje zastavitelné plochy na ostatní rekultivaci VI. etapy 

rekultivačních prací. V II. etapě rozvoje je řešená vzletová a přistávací dráha pro ultralehká 

letadla na zemědělské rekultivaci, která bude v době realizace dráhy dokončena. Veškeré 

lesnické rekultivace I., IV., V. a VI. etapy sanace a rekultivace lomu Medard - Libík jsou 

respektovány. Na lesnických rekultivacích jsou vymezeny pouze územní rezervy 

- části zvláště chráněných ploch EVL Natura 2000 Matyáš a Pískovna Erika jsou respektovány 

jako nezastavěné plochy přírodní, pískovna Erika není určena k sanaci ani k rekultivaci 

- ÚP zapracovává přiměřeně urbanistickou studii arch. Poláčkové na využití celé oblasti okolo 

budoucího jezera Medard jako významné plochy nadmístního významu vodní nádrže 

Medard (11) a významné plochy nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreace a sport 

Medard východ (11a) dle ZÚR KK. Na území Svatavy leží celá polovina budoucího jezera 

Medard a 2 rekreační střediska Sluneční údolí a Pod Jelením vrchem 

- ÚP jednoznačně zohledňuje ÚPN SÚ Svatava, změny č.1, 2 a 3, které vymezují dostatek 

zastavitelných rozvojových ploch 

-     ÚP vymezuje ÚSES na celém území městyse jako opatření na zachování přírodních hodnot  

- ÚP nerozšiřuje meliorační opatření  

- ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny 

- ÚP výrazně zvyšuje podmínky v území pro pobytovou i nepobytovou rekreaci a sport: 

a) rekreace ve Svatavě: 

- centrální park u hřbitova 

- park v Podlesí s dětským hřištěm 

- nové sportoviště - školní hřiště a dětské víceúčelové hřiště 

    b)   rekreace v oblasti jezera Medard: 

          - cyklotrasa kolem jezera 

          - lanová dráha Sokolov, Jižní lom - Jelení vrch - velká zátoka 

          - veřejné přístaviště lodí Svatava - jih, okružní výletní trasa po jezeře  

          - rozhledna na Jelením vrchu 

          - lesopark na západní části Jeleního vrchu 

          - tábořiště pro vodáky u jezera 

          - multifunkční centum u jezera 

          - 2 nástupní centrální parkoviště do oblasti jezera 

          - plochy specifické občanské vybavenosti u jezera pro turistický ruch ve 2 střediscích - 

ubytování, stravování, sport, rekreace, sociální zázemí 

- ÚP respektuje podmínky stanoveného ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Karlovy Vary, toto pásmo je zakresleno na v.č. 1 Koordinační výkres, M 1 : 5.000, 

v grafické části odůvodnění ÚP a na schématu A2 odůvodnění, 

- ÚP na území DP Alberov stabilizuje území těžby - povrchový lom Jiří hnědého uhlí 
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- na území lomu Medard - Libík je na území Svatavy navrženo: 272,35 ha lesa. 33,4 ha ZPF, 252,3 ha 

vodních ploch - jezero Medard 

  Rozvoj na území městyse Svatava předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší. 

  Na území městyse Svatava se nenachází žádný zvláště velký, velký ani střední zdroj znečištění 

ovzduší.  

  Na území městyse se nenacházejí chovy hospodářských. Na území městyse se nenachází žádná 

plocha těžké zpracovatelské výroby. Na území městyse se nenachází žádné území s výrazně 

zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době 

je kvalita ovzduší na území městyse vyhovující imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady 

k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a 

dopravních staveb, nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů. 

  

 

11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 

� Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území: 

ÚP se výrazně zaměřuje rozvojovými plochami na dostavbu proluk v ZÚ a dalších nevyužitých ploch v 

ZÚ a to zejména z důvodu naprostého nedostatku vhodných zastavitelných ploch v kontaktu se 

samotnou Svatavou. Zastavěné území Svatavy je totiž ze všech stran prostorově limitováno těžbou, 

lesem, plochami ÚSES a Natura 2000, nadmístními dopravními systémy i postupující sanací a 

rekultivací. Ploch na ukončené těžbě – vhodných zastavitelných ploch se standardními základovými 

podmínkami na rostém terénu je v řešeném území nedostatek. I posouzení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch v ZÚ jasně prokázalo větší potřebu rozvoje bydlení v území, než je v ÚP 

navrženo. 

 

* Dostavba v ZÚ je řešena v I. etapě rozvoje s důrazem zejména na plochy bydlení, plochy 

občanského vybavení a veřejná prostranství. V ZÚ jsou rovněž řešené veškeré plochy přestavby, 

které jsou zaměřené opět zejména na plochy bydlení, občanské vybavení a výrobu. V ZÚ jsou 

stabilizována veřejná prostranství s veřejnou zelení: 

- Davidov – plochy PVz mezi řekou Svatavou a bydlením: stávající mimolesní zeleň na prudkém 

svahu, 

- Čistá – plochy PVz ve stanoveném záplavovém území Q100 řeky Svatavy, 

- Podlesí – park u památníku koncentračního tábora v II. světové válce, park u MŠ, plocha PVz u 

severního příjezdu ze silnice II/210, plocha PVz3 s ochrannou zelení v místě šurfu, 

- centrální Svatava: plochy PVz a ZS (zahrady) podél řeky Svatavy ve stanoveném záplavovém 

území, plocha PVz jako mimolesní zeleň u sportovního areálu a garáží, plocha PVz1 – park před 

kostelem, plochy PVz3 s ochrannou zelení podél řeky Svatavy ve stanoveném zátopovém území 

Q100 řeky Svatavy. 

 

* V ZÚ jsou navrženy tyto plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, na kterých je významně 

omezena možnost výstavby: 

- Podlesí: plocha P4-Z – parčík s dětský hřištěm 

     Plocha P3-Z – zeleň – podmáčené území 

- Svatava: plocha P1-Z – centrální park u hřbitova 

Tyto plochy veřejné zeleně tvoří nedílnou součást urbanistické struktury Svatavy. 
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* Všude jinde v ZÚ na území městyse Svatava je stabilizovaná stávající zástavba nebo navržena 

zástavba nová jako rozvojové plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejná prostranství – 

komunikační koridory, plochy smíšené obytné, dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a 

skladování i smíšené výrobní plochy a plochy vodní a vodohospodářské. 

  Z uvedeného je zcela zřejmé, že navržené využití ZÚ na území městyse Svatavy je polyfunkční, 

účelné a zároveň komplexní a povede k vytvoření kompaktního souvisle urbanizovaného území 

Svatavy jako stabilního centra osídlení v rozvojové oblasti nadregionálního významu OB 12 Karlovy 

Vary. 

 

� Posouzení pot řeby vymezení zastavitelných ploch v ÚP Svatava 

A. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení v ÚP Svatava 

  Rozvoj území městyse Svatava je soustředěn do Svatavy. ÚP zároveň zohledňuje polohu Svatavy 

v rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary i významnou rozvojovou plochu nadmístního významu pro 

cestovní ruch, rekreaci a sport Medard východ 11a, jejíž východní část leží na území Svatavy. 

Rozvojové plochy jsou řešeny jako dostavba nejen vlastní Svatavy, ale zároveň jsou navrženy 2 

rekreační střediska u jezera Medard, která jsou zaměřena zejména na plochy služeb, dopravy a 

rekreace. ÚP řeší rozvojové zastavitelné plochy v rozsahu 71,6 ha, z toho pro bydlení 13,8 ha a pro 

plochy smíšené obytné 1,03 ha, což představuje celkem 14,83 ha = 20,7 % součtu všech rozvojových 

zastavitelných ploch. 

  Rozvoj Svatavy je řešen ve dvou etapách s důrazem na dostavbu ZÚ a dalších nevyužitých ploch 

v ZÚ v I. etapě. Jsou zohledněny vydaná ÚR a dosud platný ÚPN SÚ Svatava. 

  Ve Svatavě aktuálně žije přihlášených 1680 obyvatel. Stav obyvatel za posledních 20 let vzrostl 

z původních 1468 obyvatel v roce 1992, 1577 obyvatel v roce 2001 na dnešních 1680 obyvatel. Od 

roku 1991 se navýšil počet obyvatel o 212, což je 14,5 %. Dnes je na území Svatavy 642 obydlených 

bytů s průměrnou velikostí bytové domácnosti 2,62 obyv./byt. Ve 12 % bytových domácností žije 2 a 

více hospodařících domácností. 

� ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy bydlení formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ =1.000 m2, velikost bytové domácnosti 2,6  obyv. / byt.  Velikost území pro 1 RD 

je navržen v takovém rozsahu z důvodu příměstského charakteru zástavby Svatavy, který 

zohledňuje městský způsob života obyvatel s požadavky na zemědělskou samozásobitelskou 

produkci. Navržená velikost pozemku pro 1 izolovaný RD je navržena v souladu se stavebním 

zákonem, v platném znění, ve kterém dle § 19 odst. (1) i) je jedním z úkolů územního 

plánování stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoje sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 

Je třeba se cíleně vyvarovat malých stavebních parcel, k teré by zakládaly příčinu vzniku 

sídelní kaše jako prostoru s velkou hustotou zastavění s minimem veřejného prostranství, ve 

kterém nebudou vytvořeny příznivé podmínky pro uspokojení potřeb současné generace a 

který bude zároveň ohrožovat podmínky života generací budoucích. Takový ÚP by byl zcela 

logicky v rozporu se stavebním zákonem § 18 odst. (1). 

Zároveň je třeba mít na paměti, že součástí ploch bydlení i smíšeného bydlení jsou veřejná 

prostranství, parkoviště, víceúčelová hřiště,  stavby technické infrastruktury. Všechny tyto jiné 

aktivity ve svém důsledku snižují skutečnou výslednou velikost pozemku 1 RD. 

� ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy smíšené obytné formou individuální výstavby: 

1 RD = 1 BJ = 1.500 m2, velikost bytové domácnosti 2,6 obyv. / byt. Součástí domů je 

provozovna řemesel nebo zemědělské provozy a nevýrobní služby, hospodářské skladové a 

provozní zázemí, manipulační plochy, parkoviště pro zákazníky, ale i klidové zázemí bytu – 

okrasná nebo produkční zahrada, garáže, místní komunikace jako veřejná prostranství. 
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ÚP navrhuje poměr plochy bydlení ku smíšeným plochám bydlení 10 : 1. 

 

Odborné posouzení pot řeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydl ení: 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje: 

nárůst 5 % obyvatel = 84 obyvatel = 32 bytů, z toho 29 bytů v RD = 2,9 ha bydlení, 3 byty ve 

smíšeném bydlení = 0,45 ha, celkem 3,35 ha. 

Požadavky z nechtěného soužití: 

15 bytů = z toho 14 bytů v RD = 1,4 ha bydlení a 1 byt ve smíšeném bydlení = 0,15 ha, celkem 1,55 

ha. 

Požadavky vzhledem k poloze městyse v systému osídlení: 

Městys Svatava leží v rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary vymezené v PÚR ČR 2008 a zpřesněné 

v ZÚR KK. Zároveň je na území Svatavy vymezena významná plocha nadmístního významu vodní 

nádrže Medard (11) a významná plocha nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport 

Medard východ (11a). Tyto skutečnosti je třeba v ÚP zohlednit a navýšit potřeby rozvojových ploch 

bydlení a smíšeného bydlení z pohledu očekávaného rozvoje celého regionu: 

nárůst o 15 % obyvatel = 252 obyvatel = 97 bytů, z toho 90 bytů v RD = 9,0 ha a 7 bytů ve smíšeném 

bydlení = 1,05 ha, celkem 10,05 ha. 

Požadavky na sanace území: 

nárůst o 1 % bytů = 6 bytů, z toho 5 bytů v RD = 0,2 ha, 1 byt ve smíšeném bydlení = 0,15 ha, celkem 

0,65 ha. 

Potřeba plochy bydlení a smíšeného bydlení: 15,6 ha. 

Rezerva pro zvláštní situace : 3 % = 0,5 ha. 

Celková pot řeba ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce : 16,1 ha.  

V ÚP je navrženo celkem 14,83 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, což je o 1,27 ha 

méně než činí prokázaná potřeba rozvoje území na základě odborného posouzení potřeby 

zastavitelných ploch na území Svatavy. Rozvojové plochy v samotné Svatavě jsou již vyčerpány. 

Potenciální rozvojové území je značně limitováno dopravními koridory, těžbou, stanovenou záplavou, 

lesním masivem, prvky ÚSES a plochami Natura 2000 i sanací a rekultivací. Podíl výstavby nových 

bytů na území městyse by se dal zvýšit jedině ve specifických rozvojových plochách občanského 

vybavení navržených v okolí vodní nádrže Medard. Navržených 14,83 ha zastavitelných ploch bydlení 

a smíšeného bydlení přiměřené odpovídá potřebě rozvoje městyse Svatava s přihlédnutím 

k omezeným prostorovým možnostem daného území. 

 

B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch v ÚP Svatava 

  Z přehledných tabulek zastavitelných ploch řešených v ÚP vyplývá, že 79,3 % všech zastavitelných 

ploch je jiné funkce než bydlení a smíšené bydlení: 

Rekreace: 7,2 ha 

Občanské vybavení: 15,8 ha 

Veřejná prostranství: 7,5 ha 

Doprava: 18,7 ha 

Výroba a skladování: 7,1 ha 

Technická infrastruktura 0,43 ha 

  Velký podíl ploch zejména občanského vybavení, rekreace a dopravy je v území řešen ve vazbě na 

nadmístní aktivity v lokalitě 11a  a v nadmístní oblasti OB12 Karlovy Vary dle ZÚR KK. 
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  Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch v ÚP Svatava prokázalo opodstatněnost 

navrženého rozvoje. 

 

 

  12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ  

 

  ÚP upřesňuje rozvojovou plochu nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport Medard - 

Libík východ (11a) a navrhuje i aktivity s vazbou na území sousedních obcí, které nejsou v dané 

podrobnosti řešeny v ZÚR KK: 

- lanová dráha Sokolov, Jižní lom – Jelení vrch – velká zátoka jezera Medard, 

- cyklotrasa kolem jezera jako součást opevnění břehové čáry – druhá polovina cyklotrasy je na území 

města Habartov. 

  Dále ÚP řeší tyto aktivity: 

- cyklotrasa Podlesí – Luh nad Svatavou, 

- cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov. 

 

 

13  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A 

PUPFL   

 

13.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF  

 

  Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996, 

č.j.00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF a vyhl. 

č. 48/2011 Sb, o stanovení tříd ochrany. 

  Vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF není pro tento ÚP zpracováno dle společného 

metodického pokynu MMR a MŽP ČR, neboť návrh ÚP byl zpracován již v r. 2009 ještě před 

metodickým pokynem. Při dalších úpravách návrhu ÚP bylo toto původní vyhodnocení ztrát ZPF 

pouze aktualizováno. 

  Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený výkres grafické části ÚP v. č. 

2 Hlavní výkres M 1:5 000 

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v upravených výkresech grafické části odůvodnění ÚP: v. č. 

3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů 

půdního fondu - detail městyse Svatava, M 1:2 880.  

 

  Ve všech těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ ke dni 15.4.2014 dle zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění. 

   Řešené území se nachází na k.ú. Svatava a k.ú. Čistá u Svatavy. 

 

* Skupiny p ůd hlavních p ůdních jednotek  

 

HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé, středně těžké, kyselejší metamorfované horniny, v KR 7 

slabě oglejované 
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HPJ 53 - oglejená půda, hnědá půda oglejená, středně těžká, těžká spodina, písky na jílech, smíšený 

terciér, často bezodtokový reliéf 

HPJ 56 - nivní půdy, nivní půdy karbonátové, nivní půdy akumulované, lehčí, středně těžká, koluviální 

a nivní sedimenty 

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území městyse a je přiložena k této 

kapitole 13.1. textové části odůvodnění ÚP Svatava 

Tab. č. 1 Rozvojové plochy - seznam dotčených pozemků, str. 1 – 24. 

Tab. č. 2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do 

ZPF - zastavitelné plochy, str. 1 - 2. 

Tab. č. 3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých 

lokalit, str. 1 – 3. 

Tab. č. 4 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků – změny v krajině, str. č. 1 – 3. 

Tab. č. 5 Územní rezervy – seznam dotčených pozemků, str. č. 1 – 2.  

V těchto tabulkách je uvedeno: 

- výměra m2 zabíraného území pozemku 

- poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území 

* mimo ZÚ – mimo zastavěné území 

   Na základě požadavku DO k zadání ÚP Svatava byly pro potřeby vyhodnocení ztrát ZPF rozvojové 

plochy přečíslovány souvislou číselnou řadou. Toto očíslovaní rozvojových ploch je pouze na v.č. 3, 

3.a v grafické příloze odůvodnění ÚP a v kap. 9.1 textové zprávy odůvodnění ÚP. Ve všech ostatních 

výkresech a ve zbývajícím textu ÚP jsou uváděny jiné popisy rozvojových ploch  - viz. kap.č. 10. a 

10.1. odůvodnění. Číselná řada lokalit záboru ZPF není nyní úplná, neboť některé rozvojové plochy 

byly z řešení ÚP vyjmuty. 

   Přiložená převodní tabulka očíslování ploch: 

 

číslo lokality 

 

rozvojové plochy dle 

ÚP 

I. etapa 

1 B1-Z 

2 B2-Z 

3 B3-Z 

4 B4-Z 

5 B5-Z 

6 B6-Z 

8 B8-Z 

12 R1-Z 

13 O1-Z 

14 O2-Z 

15 O3-Z 

17 P1-Z 

19 P3-Z 

20 P4-Z 

21 P5-Z 

22 S1-Z 

23 S2-Z 
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24 D1-Z 

25 D2-Z 

26 D3-Z 

27 D4-Z 

28 D5-Z 

29 D6-Z 

30 T1-Z 

31 T2-Z 

32 V1-Z 

33 B1-P 

34 B2-P 

35 B3-P 

36 B4-P 

37 O1-P 

38 O2-P 

39 S1-P 

40 S2-P 

41 S3-P 

42 D1-P 

43 T1-P 

45 V2-P 

46 R2-Z 

47 O5-Z 

48 O6-Z 

49 O7-Z 

50 O8-Z 

51 O9-Z 

52 O10-Z 

53 D7-Z 

54 D8-Z 

55 D9-Z 

59 O10a-Z 

60 O10b-Z 

61 O10c-Z 

62 R3-Z 

63 O11-Z 

64 P6-Z 

65 D11-Z 

66 D12-Z 

67 D13-Z 

68 D14-Z 

69 S4-P 

70 VS1-P 

II. etapa 
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56 D10-Z 

57 V2-Z 

 

 

Poznámka: 

   ÚP rozlišuje plochy zastavitelné a plochy přestavby. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP 

řešen ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch: 

- hranice zastavitelných ploch: I. etapa: tyrkysová barva, II. etapa fialová barva 

- hranice přestavbových ploch I. etapa: - modrá barva 

 
ÚP Svatava navrhuje tyto rozvojové plochy: 

 

 

MĚSTYS SVATAVA  

I. etapa 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ  

Plochy bydlení  

1 - dostavba ulice Nová Svatava – BI 

2 - dostavba východní části ulice Pohraniční stráže u lesní školky - BI 

3 - dostavba východní strany Sadové ulice - BI 

4 - plochy mezi hřbitovem a Sadovou ulicí - BI 

5 - dostavba ulice U Přádelny a Pod Školkou - BI 

6 - dostavba ulice Podlesí pod zahrádkářskou kolonií - BI 

8 - plocha v ulici Pohraniční stráže severně nad Špicí - BI 

 

Plochy rekreace  

12 - rozšíření zahrádkářské kolonie v Podlesí - RZ 

46 - letní tábořiště pro vodáky západně od napouštěcího objektu - RPS 

62 - plocha rekreace specifická v lokalitě Špic - RIS 

 

Plochy ob čanského vybavení  

13 - sportovní areál u hřbitova - školní atletické hřiště a dětské víceúčelové hřiště - OS 

14 - areál sociální péče v ulici Pohraniční stráže na ploše lesní školky - OI 

15 - obslužné a sociální zázemí nástupního terminálu Pod Jelením vrchem - OVS 

47 – obslužné zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem - OVS 

48 – rozšíření obslužného zázemí přístaviště v laguně Pod Jelením vrchem - OVS 

49 – specifické plochy služeb na úpatí Jeleního vrchu - OVS 

50 – specifické plochy sportu v lokalitě Pod Jelením vrchem - OSS 

51 – rozhledna na Jelením vrchu včetně stanice lanové dráhy - OVS 

52 – multifunkční centrum východně od napouštěcího objektu – OVS1 

59 – rozšíření multifunkčního centra východně od východní plochy – OVS1 

60 – rozšíření multifunkčního centra jihovýchodně od vodní plochy – OVS1 

61 – rozšíření multifunkčního centra na břehu jezera Medard – OVS1 

63 – obslužná plocha u bývalého skladového areálu dolu Čistá - OVS 
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Plochy ve řejného prostranství  

17 - centrální park u hřbitova - PVz1 

19 - veřejná zeleň v ulici Podlesí - PVz 

20 - parčík v Podlesí s víceúčelovým dětským hřištěm - PVz1 

21 - prodloužení ulice Pod Školkou - PVk 

64 - veřejná zeleň jako lesopark v lokalitě Pod Jelením vrchem – PVz2 

 

Plochy smíšené obytné  

22 - plocha u hřbitova - SM 

23 - plocha podél silnice na Habartov – SM 

 

Plochy dopravní infrastruktury  

24 - obchvat Sokolova a Svatavy (komunikace II/181, II/210 a jejich MÚK a napojení na MK - DX 

25 - centrální nástupní parkoviště v lokalitě Sluneční pobřeží - DSS 

26 - otočka autobusu v Podlesí - DS 

27 - parkoviště před márnicí - DS 

28 - cyklotrasa po břehové linii nádrže Medard - DS 

29 - cyklotrasa Svatava - Luh nad Svatavou - DS 

53 – parkoviště na Slunečním pobřeží - DSS 

54 – parkoviště u přístaviště - DSS 

55 – parkoviště u multifunkčního centra - DSS 

65 – cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov´- DS 

66 – přeložka silnice III/21021 napojující sídlo Radvanov na přeložku silnice II/181 - DX 

67 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov dle ZÚR KK (VPS D.23) - 

DX 

68 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 na západním okraji Svatavy (úprava směrového 

oblouku) dle ZÚR KK (VPS D.79) - DX 

 

Plochy technické infrastruktury  

30 - jímací objekt na řece Ohři pro napouštění jezera Medard - TIS 

31 - malá vodní elektrárna v lokalitě Davidov - Ti  

 

Plochy výroby a skladování  

32 - areál odchovu ryb – VZ 

 

 

PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy bydlení  

33 - přestavba severní částí zahrádkářské kolonie v Podlesí na bydlení - BI 

34 - přestavba areálu navijárny v Podlesí na bydlení - BI 

35 - přestavba bývalé školky na polyfunkční bytový dům - BH 

36 - přestavba západní části zahrádkářské kolonie v Podlesí na bydlení - BI 

 

Plochy ob čanského vybavení  

37 - přestavba bývalého skladového areálu dolu Čistá - OV 
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38 - přestavba areálů technického zabezpečení lomu Medard v prostoru vymezeném závaznou linii 

těžby - OVS 

 

Plochy smíšené obytné  

39 - přestavba jižní části výrobní zóny v Davidově - SM 

40 - přestavba areálu jeslí - SM 

41 - přestavba západního cípu areálu přádelny - SM 

69 – přestavba části východní části areálu přádelny – SM 

 

Plochy dopravní infrastruktury  

42 - přestavba areálu technického zázemí lomu Medard na centrální nástupní parkoviště v lokalitě 

Pod Jelením vrchem - DSS 

 

Plochy technické infrastruktury  

43 - přestavba rozvodny Davidov na technické zázemí  rekreační oblasti Sluneční pobřeží -TI 

 

Plochy výroby a skladování  

45 - přestavba části nádraží na výrobní areál - VD 

 

Plochy smíšené výrobní  

70 – přestavba části východní části areálu přádelny – VS 

 

II. etapa 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ  

Plochy dopravní infrastruktury  

56 - vzletová a přistávací dráha - DLS 

 

Plochy výroby a skladování  

57 - rozšíření areálu odchovu ryb - VZ 

 

SEZNAM ÚZEMNÍCH REZERV 

R1 – územní rezerva pro rozšíření obslužného zázemí oblasti Slunečného pobřeží - OVS 

R2 – územní rezerva pro obslužné plochy v západní části oblasti Slunečného pobřeží - OVS 

R3 – územní rezerva pro obslužné plochy západně u koupaliště v malé laguně - OVS 

R4 – územní rezerva pro rekreační plochy mezi Slunečním pobřežím a Davidovým - RPS 

R5 – územní rezerva pro parkoviště pod Davidovem - DSS 

R6 – územní rezerva pro plochy pláží na slunění u koupaliště v malé a velké laguně - NSSs 

R7 – územní rezerva pro plochy pláže na slunění podél severního břehu jezera - NSSs 

 

 

�   Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského 

půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně. 

 

etapa celková rozloha z toho ZPF z toho ZPF v ZÚ z toho ZPF v 

ÚPD 
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I. etapa 61,8 14,1 6,3 13,0 

II. etapa 3,4 0 0 0 

celkem  65,2 14,1 6,3 13,0 

 

  Ve struktuře odjímaného ZPF převládá TTP (6,3 ha = 44,7%) nad ornou půdou (4,4 ha = 31 %) a 

zahradami (3,3 ha = 24,3 %). Zastavitelné plochy obalují těsně ZÚ a vyplňují proluky v ZÚ a další 

nevyužité plochy v ZÚ. Rozvoj území je výrazně zaměřený na ostatní plochy (51,1 ha = 78,3 % 

celkového rozvoje území). Z navrhovaného záboru ZPF v rozsahu 14,1 ha je plných 13,0 ha ZPF 

(92,2 %) dříve schváleno v ÚPD. 

  Ve struktuře odjímaného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor ZPF: 9,3 ha ZPF (66,0 %) ve III. třídě 

ochrany, 3,7 ha (26,2 %) ve IV. třídě ochrany. II. ani V. třída ochrany není zabírána. V I. třídě ochrany 

je zabíráno 0,06 ha TTP a to pro dopravu a technickou infrastrukturu. Ze zabíraného 0,06 ha ZPF v I. 

třídě ochrany je 0,028 ha ZPF dříve schválených. 

  Největší funkční plochou je bydlení (8,3 ha = 58,9 %) a rekreace a sport (3,3 ha = 23,4 %). Dále je 

zabíráno 1,5 ha ZPF pro občanské vybavení, 0,87 ha pro dopravu, 0,11 ha ZPF pro smíšené bydlení 

a 0,06 ha ZPF pro technickou infrastrukturu. 

 

  ÚP Svatava řeší z hlediska ochrany ZPF n ěkolik druh ů ploch: 

 

* Zastavitelné plochy schválené v p ředchozí ÚPD:  

  Městys Svatava má zpracovaný a schválený ÚPN SÚ Svatava a změny č.1 - č.3, které navrhují 

rozvojové plochy, na které byl vydán souhlas s vynětím ze ZPF. Tyto rozvojové plochy dle platného 

ÚPN SÚ přebírá do svého řešení i tento ÚP Svatava. V rámci bilance záboru ZPF jsou tyto plochy 

vedeny jako plochy řešené a dříve odsouhlasené v ÚPD. Tyto plochy jsou součástí bilance odnětí ZPF 

řešením ÚP. V tabulce č. 1 je dříve schválený zábor ZPF v ÚPD podbarven šedivě.   

  ÚP přebírá z ÚPN SÚ a jeho změn tento rozsah dříve schválených ploch: (viz tab. v kap. 10.1.) 

 * celkem 34,5ha, z toho 13,0 ha ZPF. 

  

   Tento dříve schválený zábor ZPF v rozsahu 13,0 ha není navržen na II. ani V. třídě ochrany ZPF.  

 

∗ Rozvojové plochy p řestavby:  

  Veškeré rozvojové plochy přestavby jsou řešeny jako nové funkční využití stávajícího zastavěného 

území, které je často spojeno s rekonstrukcí, demolicí objektu či s asanací celého areálu. Tyto 

rozvojové přestavbové plochy zhodnocují dnes nevyužívané výrobní a zemědělské areály. V tab. č. 1 

jsou tyto přestavbové plochy bez bilance nového územního záboru podbarveny šedivě. Největší zábor 

ZPF na přestavbových plochách v ZÚ představuje lokalita 33 – přestavba severní části zahrádkářské 

kolonie v Podlesí na bydlení – BI, která zabírá 0,68 ha zahrad v ZÚ. Dle společného metodického 

pokynu MMR a MŽP by se jednalo o zábor ZPF v ZÚ pro bydlení, který by nebyl předmětem bilance 

vynětí. 

  Celkem ÚP navrhuje 13,5  ha přestavbových ploch. 

  Jednotlivé bilance přestavbových ploch v ÚPD - viz tab. v kap. 10.1. odůvodnění ÚP. 

 

∗ Areály zahrádká řských osad:  

   ÚP navrhuje zahrádkářskou osadu u Podlesí: jedná se o plochu č. 12 o celkové rozloze 0,79 ha.  

   Areál zahrádkářské osady je řešen jako trvalá součást ZPF. Na v.č. 3. a 3.a je tato plocha červeně 

vyšrafována.  
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∗ Územní rezervy:  

   ÚP navrhuje nad rámec zastavitelných a přestavbových ploch ještě plochy územních rezerv, které 

nepředstavují plnohodnotnou návrhovou plochu. Pro plochy územních rezerv není vydán souhlas 

s vynětím ze ZPF. Plochy územních rezerv ozn. R1 - R7 jsou tedy součástí ZPF. Na v.č.3 a 3.a jsou 

tyto územní rezervy v celkovém rozsahu 79,09 ha obtaženy tyrkysově. V tab. č.5 str. 1 - 2 jsou plochy 

územních rezerv podbarveny šedivě.  

 

����   Údaje o uskute čněných investicích do p ůdy za ú čelem zlepšení p ůdní úrodnosti (meliora ční 

a závlahová za řízení apod.)  a o jejich p ředpokládaném porušení.  

  Na území městyse nebyly provedeny meliorace. ÚP meliorace nenavrhuje. 

 

����   Údaje o areálech a objektech staveb zem ědělské prvovýroby a zem ědělských usedlostech a 

o jejich p ředpokládaném porušení.  

  Na území městyse se nachází 1 objekt zemědělské výroby v zátopovém území řeky Svatavy 

v Podlesí, který není užíván pro živočišnou výrobu, ale pouze jako sklad. 

  ÚP navrhuje postupně ve 2 etapách u řeky Svatavy areál odchovu ryb (plochy 32 a 57). Tyto areály 

byly převzaty ze Změny č. 2 ÚPN SÚ Svatava. Areál 32 je řešen v I. etapě na ostatní ploše bez 

záboru ZPF. Areál 57 je řešen ve II. etapě na 6,4 ha orné půdy I. třídy ochrany jako její trvalá součást. 

 

� Údaje o uspo řádání zem ědělského p ůdního fondu v území, opat řeních k zajišt ění 

ekologické stability krajiny a významných skute čnostech vyplývajících ze schválených návrh ů 

pozemkových úprav a o jejich p ředpokládaném porušení.  

  Krajina na území Svatavy je ze 2/3 dlouhodobě zatížena důlní činností a následnou sanací a 

rekultivací ploch zasažených touto činností. Celá jižní polovina řešeného území představuje vytěžený 

lom Medard – Libík, který je navržen k celkové sanaci a rekultivaci dle Zvláštního režimu, plán sanace 

a rekultivace na období 2011 - 2015. Severovýchodní část území v DP Alberov představuje plochu 

těžby lomu Jiří. Stávající plochy ZPF v řešeném území představuje pouze zbytkové plochy v ZÚ a 

větší území ZPF v široké údolní nivě řeky Svatavy v Podlesí. Tento ZPF je však zatížen záplavovým 

územím. Uprostřed tohoto ZPF ve stanovené záplavě je stabilizován 1 objekt VZ, který není 

rozšiřován. 

  V rámci rekultivací lomu Medard – Libík ÚP navrhuje i zemědělské rekultivace v rozsahu 33,4 ha a to 

na severní svazích jezera Medard. 

 

����   Zdůvodn ění, pro č je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodn ější 

z hlediska ochrany zem ědělského p ůdního fondu a ostatních zákonem chrán ěných obecných 

zájmů. 

  ÚP jednoznačně vychází z ÚPN SÚ Svatava a změn č. 1, 2 a 3. Plochy dříve schváleného záboru 

ZPF jsou zohledněny. 

  Naprostá většina zastavitelných ploch byla řešena v ÚPD. ÚP nově zapracovává rozvoj zejména na 

sanované ploše bývalého lomu Medard – Libík, kdy jsou navrženy rozvojové plochy na ostatní 

rekultivaci zejména VI. a V. etapy rekultivačních prací (zatravněné plochy mimo ZPF). 

  ÚP je výrazně zaměřen na dostavbu proluk v ZÚ. Zastavitelné plochy navazují těsně na ZÚ a 

nezvětšují fragmentaci krajiny. Potenciální rozvojové území je velmi omezené jak těžbou a následnou 

sanací a rekultivací, tak i lesem, plochami Natura 2000, ÚSESem stanovenými DP a výhradními 

ložisky. Navržený rozvoj tedy nelze situovat jinam. ÚP je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008 a ZÚR 

KK, jak to popisuje a zdůvodňuje kap. 2 textové části odůvodnění ÚP. Jako nadregionální významná 
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plocha rekreace, sportu a cestovního ruchu 11a Medard – východ je řešen rozvoj v kontaktu 

s navrhovanou vodní plochou jezera Medard i rozvoj na Davidově podél přeložky silnice II/181 tzn. 

včetně lokality 62. Jak prokázalo odborné posouzení potřeby navrženého rozvoje v kap. 11 textové 

části odůvodnění ÚP, nejsou navržené zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení dostačující 

očekávanému rozvoji území – chybí 1,27 ha zastavitelných ploch bydlení. ÚP tyto chybějící 1,27 ha 

zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení neřeší, neboť není kam tyto další potenciální 

potřebné rozvojové plochy umístit. Navržený rozvoj území představuje maximálně možný rozvoj při 

dodržení všech stávajících omezujících limitů využití území. 

 

  Podrobné zd ůvodn ění rozvojových ploch: 

� Lokality řešené na ostatní ploše bez záboru ZPF: 

* I. etapa: 3, 6, 46, 15, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 63, 17, 19, 20, 21, 64, 23, 25, 26, 28, 29, 53, 

54, 55, 65, 30, 32, 69, 70 

* II. etapa: 56. 

 

� Lokality řešené jako sou část ZPF bez záboru ZPF: 

* I. etapa: 12 – RZ, 

* II. etapa: 57 - VZ, lokalita 56 - DL bude realizovaná po ukončení zemědělské rekultivace jako trvalá 

součást ZPF. 

 

� Lokality se záborem ZPF: 

* I. etapa: 

1 – dostavba ZÚ, dříve schválený zábor 1,36 ha ZPF III. a V. třídy ochrany 

2 – dostavba ZÚ, dříve schválený zábor 0,46 ha ZPF ve III. třídě ochrany 

4 – dostavba ZÚ a dalšího území ZPF vymezeného hranicí ZÚ a místní komunikací, dříve schválená 

rozvojová plocha bydlení vyplňuje zbytkové území ZPF mezi probíhající výstavbou RD a místními 

komunikacemi, celkem zábor 3,28 ha ZPF III. třídy ochrany, z toho 3,01 ha dříve schváleno 

5 – dostavba ZÚ, zábor ZPF 0,28 ha III. třídy ochrany, z toho 0,19 ha dříve schváleno, 

8 – plocha na Davidově navazující na ZÚ a vyplňující zbytkovou plochu ZPF vymezenou lesem a 

silnicí III. respektive II. třídy, dříve schválený zábor ZPF 2,9 ha III. třídy ochrany  

62 – plocha rekreace jako součást nadmístní významné rozvojové plochy rekreace, sportu a 

turistického ruchu č. 11a dle ZÚR KK, dříve schválený zábor ZPF v rozsahu 3,27 ha IV. třídy ochrany, 

zbytkové území ZPF mezi silnicí III. respektive II. třídy, provedenou rekultivací, plocha navazuje na 

ZÚ, 

13 – dostavba ZÚ, dříve schválený zábor ZPF 0,48 ha III. třídy ochrany, 

14 – výstavba areálu sociálních služeb v místě bývalé lesní školky, dříve schválený zábor ZPF v ZÚ, 

1,02 ha III. třídy ochrany, zbytkové zahrady obklopené lesem, nevhodné pro zemědělskou výrobu, 

22 – dříve schválený zábor ZPF 0,11 ha III. třídy ochrany, zbytkové území ZPF navazující na ZÚ a 

rozvojovou plochu 4,  

24 – zábor 27 m2 zahrad v I. třídě ochrany mimo ZÚ pro parkoviště u hřbitova, dříve schválený zábor 

zbytkového území ZPF navazující na ZÚ, spolu s plochou 4 a 22 ucelený zábor ZPF bez zbytkových 

ploch, 

66 – přeložka silnice III/21021 do Radvanova, vazba na ÚP Josefov, zábor 0,11 ha ZPF IV. třídy 

ochrany, 

67 – přeložka silnice II/181 jako VPS D.23 dle ZÚR KK, zábor 0,62 ha ZPF IV. třídy ochrany, 
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31 – zábor 0,06 ha ZPF na I. třídě ochrany v údolní nivě řeky Svatavy pro MVE, vydáno ÚR v rozsahu 

0,03 ha. 

 

 

  ÚP jednoznačně vychází z ÚPN SÚ Svatava a změn 1, 2 a 3. Plochy dříve schváleného záboru ZPF 

jsou zohledněny v plném původním rozsahu. 

 

� Ochrana horninového prost ředí 

 

   Na území městyse se vyskytují dobývací prostory: DP Svatava, DP Alberov, na kterých ÚP navrhuje 

rozvojové plochy, DP Svatava není těžen, DP Alberov je těžen lomem Jíří. Převážná většina ploch na 

DP již byla řešena v ÚPD. 

 

   Přehled lokalit dle ÚP a DP:  

 

 

DP předchozí 

zábor ZPF (ha)  

Nový zábor 

ZPF (ha) 

číslo 

lokality 

označení 

lokality 

DP Svatava 1,3605 0 1 B1-Z 
DP Svatava 0,4654 0 2 B2-Z 
DP Svatava 0 0 3 B3-Z 
DP Svatava 3,0117 0 4 B4-Z 
DP Svatava 0,1948 0,0821 5 B5-Z 
DP Svatava 0 0 6 B6-Z 
DP Svatava 2,9341 0 8 B8-Z 

   12 R1-Z 
DP Svatava 0,4770 0 13 O1-Z 
DP Svatava 1,0182 0 14 O2-Z 
DP Svatava 0 0 15 O3-Z 
DP Svatava 0 0 17 P1-Z 
DP Svatava 0 0 19 P3-Z 
DP Svatava 0 0,1067 20 P4-Z 
DP Svatava 0 0 21 P5-Z 
DP Svatava 0,1103 0 22 S1-Z 
DP Svatava 0 0 23 S2-Z 

DP Alberov 0,0027 0 24 D1-Z 
DP Svatava 0 0 25 D2-Z 
DP Svatava 0 0,0407 26 D3-Z 
DP Svatava 0,0751 0 27 D4-Z 
DP Svatava 0 0 28 D5-Z 
DP Svatava 0 0 29 D6-Z 
DP Svatava 0 0 30 T1-Z 
DP Svatava 0,0255 0 31 T2-Z 
DP Svatava 0 0 32 V1-Z 

   33 B1-P 
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   34 B2-P 

   35 B3-P 

   36 B4-P 

   37 O1-P 

   38 O2-P 

   39 S1-P 

   40 S2-P 

   41 S3-P 

   42 D1-P 

   43 T1-P 

   45 V2-P 
DP Svatava 0 0 46 R2-Z 
DP Svatava 0 0 47 O5-Z 
DP Svatava 0 0 48 O6-Z 
DP Svatava 0 0 49 O7-Z 
DP Svatava 0 0 50 O8-Z 
DP Svatava 0 0 51 O9-Z 
DP Svatava 0 0 52 O10-Z 
DP Svatava 0 0 53 D7-Z 
DP Svatava 0 0,9511 54 D8-Z 
DP Svatava 0 0 55 D9-Z 
DP Svatava 0 0 56 D10-Z 
DP Svatava 6,3796 0 57 V2-Z 
DP Svatava 0 0 59 O10a-Z 
DP Svatava 0 0 60 O10b-Z 
DP Svatava 0 0 61 O10c-Z 
DP Svatava 3,1394 0 62 R3-Z 
DP Svatava 0 0 63 O11-Z 

  0 64 P5-Z 

DP Svatava 0 0 65 D11-Z 
DP Svatava 0 0,1058 66 D12-Z 
DP Svatava 0 0 67 D13-Z 

   68 D14-Z 
   69 S4-P 
   70 VS1-Z 

Celkem Alberov : 0,0027  0   

Celkem Svatava: 16,1916 1,2864   

Celkem Alberov a 

Svatava 

16,1943 1,2864   

 

   Na území Svatavy se nenachází žádný CHLÚ. 
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� Závěr: 

  Naprostá většina zastavitelných ploch byla řešena v ÚPD. ÚP nově zapracovává rozvoj zejména na 

sanované ploše bývalého lomu Medard - Libík, kdy jsou navrženy rozvojové plochy na ostatní 

rekultivaci VI. a V. etapy rekultivačních prací (zatravněné plochy mimo ZPF). 

  V rámci rekultivace byly zahájeny v řešeném území na severních svazích jezera Medard zemědělské 

rekultivace v rozsahu 33,39 ha ZPF. Celková bilance pohybu ZPF na řešeném území: 

* zábor ZPF rozvojovými plochami: 14,1 ha, z toho dříve schváleno 13,0 ha, 

* zemědělské rekultivace 33,39 ha 

 

   ÚP celkem řeší odn ětí 14,1 ha ZPF 

 

  Řešením ÚP nebudou negativně dotčeny podmínky zemědělské výroby na území Svatavy. Naopak 

po ukončení cyklu zemědělské rekultivace vznikne v území zcela nová ucelená plocha 33,4 ha TTP 

vhodná pro zemědělskou činnost. 

 
Přiloženy tabulky: 
 

Tab. č. 1 Rozvojové plochy - seznam dotčených pozemků, str. 1 – 24. 

Tab. č. 2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do 

ZPF - zastavitelné plochy, str. 1 - 2. 

Tab. č. 3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých 

lokalit, str. 1 – 3. 

Tab. č. 4 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků – změny v krajině, str. č. 1 – 3. 

Tab. č. 5 Územní rezervy – seznam dotčených pozemků, str. č. 1 – 2.  
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13.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL  

 

  ÚP nenavrhuje žádný nový zábor PUPFL. ÚP přejímá dříve schválené plochy dle ÚPD, které 

navrhovaly zastavitelné plochy na PUPFL. 

∗ Předchozí zábor PUPFL: 

- plocha B2-Z bydlení: k.ú. Svatava, p.p.č. 624/5, 624/25, celkem schválen zábor 1,13ha PUPFL 

- plocha D1-Z obchvat krajských silnic: k.ú. Svatava, p.p.č. 624/1, zábor 0,5ha PUPFL 

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

- celkem převzato z ÚPD: zábor 1,63 ha PUPFL 

 

∗ ÚP řeší dále: 

- plocha D6-Z – cyklotrasa po lesnické cestě, k.ú. Svatava, p.p.č. 860/1, 566 m2 PUPFL, plocha bude 

trvalou součástí lesa 

- plocha D13-Z – přeložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – Habartov dle ZÚR KK 

(VPS D.23 – DX), k. ú. Čistá u Svatavy, p. p. č. 80/96, 5.178 m2 PUPFL – zábor PUPFL řešený v ZÚR 

KK 

 

  ÚP tedy navrhuje celkový zábor lesní p ůdy v rozsahu 2,15 ha. 

 

∗ ÚP přebírá dle Zvláštního režimu, plán sanace a rekultivace na období 2011 - 2015: 

- lesnická rekultivace lokality lomu Medard – Libík: zapracováno dle ÚR: 

  k.ú. Svatava: 271,82ha 

  k.ú. Čistá u Svatavy: 0,52ha 

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

celkem    272,34ha lesnických rekultivací 

 

  ÚP navrhuje na lesnických rekultivacích pouze územní rezervy a to jako zohlednění urbanistické 

studie, západní část Sokolovské pánve – jezera Medard Ing. arch. V. Poláčkové. 

 

  Na území městyse se nenachází žádné rekreační objekty ani sportovní plochy na PUPFL. ÚP takové 

aktivity nenavrhuje. 

 

  Řešením ÚP Svatava nebudou negativně dotčeny podmínky životního prostředí, ekologická stabilita 

území ani celistvost lesních masivů. 

 

 

14 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

� ÚP podstatn ě mění vazby m ěstyse na své okolí: 

- ÚP ze ZÚR KK přebírá a zapracovává přeložky silnic II/181, II/210 včetně jejich MÚK – silnice jsou 

vedeny mimo zástavbu, 

- ÚP zapracovává přeložku silnice III/21021 do Radvanova, která je vedena přímo z přeložené silnice 

II/181, nikoliv průjezdem přes Josefov, 

- ÚP upřesňuje nadmístní specifickou rozvojovou plochu 11 – jezero Medard a 11a – plocha pro rozvoj 

turistického ruchu, rekreace a sportu ze ZÚR KK jako plochy specifické, 

- ÚP rovněž významně rozšiřuje dopravní vazby Svatavy na své okolí: 
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* navržená lanová dráha Sokolov – Jelení vrch – velká zátoka jezera Medard, 

* navržená cyklotrasa okolo jezera Medard, 

* navržená cyklotrasa z Podlesí do Luhu nad Svatavou podél řeky Svatavy, 

*  navržená cyklotrasa Habartov – Svatava – Sokolov, 

- ÚP řeší sanaci a rekultivaci těžbou zasaženého území, v prostoru bývalého lomu Medard – Libík 

bude vytvořena nová kulturní krajina mezi Svatavou, Habartovem, Sokolovem, Citicemi a Bukovany. 

 

� Území Svatavy ůeýé v rozvojové oblasti Karlovy Vary OB12 vymezené v PÚR ČR 2008 a 

zpřesněné v ZÚR KK s vysokou koncentrací obyvatelstva a s velkým soustředěním ekonomických 

aktivit, kde je třeba podporovat rozvoj sídelní aglomerace podél komunikace R6 a zároveň zapracovat 

zónu rekreace nadregionálního významu Medard. Zároveň území Svatavy leží ve specifické oblasti 

ochrany a využití nerostných zdrojů ST1 Sokolov, kde je třeba sledovat stále pokračující těžbu uhlí – 

lom Jiří. Zároveň území Svatavy leží ve specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9 

Sokolovsko, kde je třeba řešit vznik zcela nové kulturní krajiny v místě bývalého lomu Medard – Libík. 

To vše zakládá důvod řešit rozvoj území Svatavy zejména ve vazbě na tyto nadmístní aktivity, které si 

vyžádají mimořádný rozsah rozvojových ploch nadmístního specifického významu. 

� ÚP respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru zejména 

technické a dopravní infrastruktury: 

- celostátní železnice č. 140, regionální železnice č. 145, koridor pro železniční trať č. 140 je 

dostatečně široký – případná optimalizace nebo modernizace trati nebude mít nové územní nároky, 

- silnice II/210, II/181, III/21030, III/21233, 

- skupinový vodovod Horka, 

- venkovní a podzemní vedení VN 22 kV, 

- dálkový sdělovací kabel, 

- STL plynovod, 

- malý a velký okruh okolo městyse Svatava a Podlesí, 

- cyklotrasa Podlesí - Luh nad Svatavou, 

- cyklotrasa Sokolov – Svatava. 

 

� ÚP zároveň zapracovává navržené nadmístní dopravní koridory dle ZÚR KK: 

- přeložky silnic II/210 a II/181 a jejich MÚK, 

- přeložku silnice III/21021. 

 

� ÚP plně respektuje a zapracovává limity využití území nadmístního charakteru pro ochranu 

přírodních a kulturních hodnot: 

- plochy Natura 2000 EVL Pískovna Erika a Matyáš, 

- OP II. stupně IIB PLZ LM Karlovy Vary, 

- stanovené záplavové území Q100 řeky Svatavy. 

 

� ÚP plně respektuje a zapracovává problematiku ochrany nerostných surovin: 

- DP Svatava, Alberov, Bukovany, Týn u Lomnice, Týn I., 

- ochranné pásmo Svatavy vůči těžbě hnědého uhlí, 

- závaznou linii těžby, 

- výhradní ložiska hnědého uhlí Svatava – Medard, Alberov – Velkolom Jiří, Bukovany u Sokolova, 

- poddolované území Habartov 2, Radvanov, Svatava, Svatava – Podlesí, Citice, Alberov, Týn – 

sever, Lomnice u Sokolova, Svatava 2, 
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- sanace a rekultivace lomu Medard – Libík dle Zvláštního režimu, plán sanace a rekultivace na 

období 2011 – 2015, 

- sesuvy. 

 

� ZÚR KK vymezil na území Svatavy tyto prvky ÚSES, které ÚP plně přebírá a zpřesňuje: 

- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K40, 

- RBC 1142 Svatava, RBC 10109 Boučský les, 

- RBK 994 – spojnice BC 1142 Svatava BC 1169 Antonín, RBK 20112 spojnice. 

 

� ÚP na území Svatavy navrhuje prvky lokálního ÚSES, u kterých byla prověřena vazba na lokální 

ÚSES sousedních obcí. 

 

 

15  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ  JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

  Rozhodnutí o námitkách vyhodnocené pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem 

v souladu s § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). 

V zákonné lhůtě byly podány námitky: 

 

Rozhodnutí o námitce č. 1 

 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Roman Šípek, nar. 28.05.1969, bytem Rooseweltova 1455, 356 01 Sokolov 

 

Obsah námitky: 

U zájmového území: pozemky p. č. 469/64, 469/57, 469/35, 469/34 v k. ú. Svatava, požaduje vlastník 

p. Roman Šípek u navrhované plochy V1-P pro výrobu drobnou změnu využití na plochu smíšenou 

obytnou městského typu. 

 

Odůvodnění námitky:  

P. Roman Šípek chce v budoucnu v rámci areálu realizovat bydlení a současně ponechat i funkci 

drobné výroby a služeb. 

dne: 04.02.2013 

 

Rozhodnutí o námitce:   Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky p. č. 469/64, 469/57, 469/35, 469/34 v k. ú. Svatava jsou součástí areálu bývalé přádelny - 

Vlnapu, kde došlo k částečné restrukturalizaci výroby. Možnost realizace bydlení v rámci plochy 

smíšené obytné městského typu, která je požadována, bude vytvářet předěl mezi zbytkem výrobního 

areálu a bydlením, které navazuje za místní komunikací. Tato plocha bude umožňovat kromě bydlení 

mimo jiné také nerušící provozy rodinného charakteru, zařízení drobné výroby a služby, které rovněž 

mohou přispět ke zvýšení komfortu pro navazující bydlení. Režim budoucí výstavby bude řešen 

obdobně jako u plochy S3-P, která je již v územním plánu v areálu bývalé přádelny – Vlnapu navržena 

a je vymezena také pro využití smíšené obytné městského typu. 
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Návrh rozhodnutí o této námitce, který na základě výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem, byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen 

dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby uplatnily ve lhůtě 30 

dnů stanoviska. 

 

K námitce neuplatnily dotčené orgány ani krajský úřad žádné připomínky.  

 

Rozhodnutí o námitce č. 2 

 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Ljuba Javůrková, nar. 06.10.1951, bytem Rovná 13, 356 01 Sokolov 

 

Obsah námitky: 

U pozemku p. č. 469/58 v k. ú. Svatava požaduje vlastník, Ljuba Javůrková u navrhované plochy V1-P 

pro výrobu drobnou, změnu využití na plochu smíšenou obytnou městského typu. 

 

Odůvodnění námitky:  

Pí. Ljuba Javůrková požaduje, aby využití v daném území umožňovalo v budoucnu rozšíření zázemí 

rodinné firmy společně s možností bydlení. 

dne: 30.01.2013 

 

Rozhodnutí o námitce:   Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemek p. č. 469/58 v k. ú. Svatava je součástí bývalého areálu přádelny - Vlnapu, kde došlo 

k částečné restrukturalizaci výroby. I v tomto případě možnost realizace rozšíření zázemí rodinné 

firmy společně s možností bydlení v rámci plochy smíšené obytné městského typu, která je 

požadována, bude vytvářet předěl mezi zbytkem výrobního areálu a bydlením, které navazuje za 

místní komunikací. Tato plocha podporuje rozvoj služeb a nerušících provozů rodinného charakteru a 

zařízení drobné výroby, které rovněž mohou přispět ke zvýšení komfortu pro navazující bydlení. 

Využití bude stejné jako využití pozemků, které jsou řešeny v námitce č. 1, a spolu s nimi bude 

vytvářet ucelenou plochu smíšenou obytnou městského typu. 

 

Návrh rozhodnutí o této námitce, který na základě výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem, byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen 

dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby uplatnily ve lhůtě 30 

dnů stanoviska. 

 

K námitce neuplatnily dotčené orgány ani krajský úřad žádné připomínky.  

 

Rozhodnutí o námitce č. 3 

 

Označení subjektu, který námitku podal: 

Martin Štěpánek, nar. 16.05.1977, bytem Sadová 30, 357 03 Svatava 
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Obsah námitky: 

Na pozemku p. č. 477, 647/1 v k. ú. Svatava, je požadováno u plochy přírodní zapracovat možnost 

vybudování trvalého oplocení.  

P. Štěpánek je vlastníkem pozemku p. č. 477 a ve smluvním vztahu nájmu se společností Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a. s. – vlastníkem pozemku p. č. 647/1 

 

Odůvodnění námitky:  

P. Štěpánek chce vybudováním oplocení zamezit vytváření nekontrolovaných černých skládek a 

dalšího znečišťování, zejména vodních ploch. 

dne: 05.02.2013 

 

Rozhodnutí o námitce:   Námitce se vyhovuje s podmínkou. 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce : 

Pozemky p. č. 477 a 647/1, které se nachází v ploše přírodní a jsou součástí funkčního lokálního 

biocentra, vytváří soustavu vodních ploch a více či méně zamokřených ploch v nivě řeky Svatavy. 

Uvedené území bylo dlouhodobě zatíženo černými skládkami. Celé území bylo v tomto smyslu 

sanováno a původní jedna vodní plocha byla rozšířena o další dvě. Nyní je snaha tento stav zachovat 

a sanované území ochránit, proto je požadováno umožnit oplocení celé této lokality. 

Záměrem je zachování plochy přírodní včetně biocentra s možností oplocení pouze pro tuto lokalitu. 

Vodní plochy, ačkoliv by byly oplocením oddělené od zbývající části biocentra, by poskytovaly životní 

prostor pro většinu druhů živočichů (vodní ptáci, obojživelníci) a lokalita si i přesto zachová díky 

svému polopřírodnímu charakteru svou ekologicko-stabilizační hodnotu. Bude použit takový typ 

oplocení, který bude průchozí pro drobné živočichy (především obojživelníky), u kterých je 

předpoklad, že budou předmětnou lokalitu s vodními plochami využívat. 

 

V souvislosti a s ohledem na skutečnost, že záměr se nachází v území, kde je zároveň vymezen 

prvek územního systému ekologické stability, bylo řešení konzultováno s odborem životního 

prostředí Městského úřadu Sokolov. Odbor životního prostředí požádal o názor ještě RNDr. Jana 

Křivance. Řešení tyto názory zohledňuje. 

 

Návrh rozhodnutí o této námitce, který na základě výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem, byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen 

dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby uplatnily ve lhůtě 30 

dnů stanoviska. 

 

K námitce uplatnil Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody 

stanovisko, ve kterém se uvádí:  

Se zapracováním námitky lze souhlasit a zároveň ponechat tuto lokalitu jako součást biocentra za 

předpokladu, že bude použit vhodný typ oplocení, které bude umožňovat průchod pro drobné 

živočichy, čímž se zajistí alespoň částečná funkčnost biocentra. 

Ostatní dotčené orgány ani krajský úřad neuplatnily žádné připomínky.  

 

Rozhodnutí o námitce č. 4 
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Označení subjektu, který námitku podal: 

Šárka Kopková, nar. 26.10.1967, bytem Pod školkou, 357 03 Svatava 

 

Obsah námitky: 

U zájmového území: pozemky p. č. 624/14, 624/15, 624/21 v k. ú. Svatava požaduje vlastník, pí. 

Šárka Kopková u plochy přírodní zapracovat změnu využití a možnost i nadále využívat pozemky 

k provozování autoprodejny s příslušným zázemím dle skutečného stavu. 

 

Odůvodnění námitky:  

Provozování autoprodejny bylo řádně zkolaudováno a pro tento účel jsou výše uvedené pozemky 

dlouhodobě využívány. Do budoucna se také počítá dlouhodobě s tímto účelem využití. 

dne: 05.02.2013 

 

Rozhodnutí o námitce:   Námitce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce: 

Pozemky p. č. 624/21, 624/14, 624/15 se nachází v těsné blízkosti komunikace č. 210 – Kraslická ul. 

ve směru na Sokolov. Výše uvedené pozemky jsou dlouhodobě využívány jako oplocený areál – 

odstavné asfaltové plochy pro vozidla autoprodejny. Součástí je odpovídající zázemí – kancelář a 

prodejna, která byla zkolaudována v roce 1999, následně byla zřízena přípojka elektro, která byla 

zkolaudována v roce 2003. Požadavek tedy představuje zapracování skutečného stavu. 

 

Podkladem sloužícím k vydání rozhodnutí slouží doložená dokumentace uskutečněných stavebních 

řízení: 

Kolaudační rozhodnutí č.j. výst/1150/99/Sp ze dne 07.10.1999, kterým bylo povoleno užívání stavby: 

Kancelář a prodejna na parcelním čísle pozemku 624/15 k. ú. Svatava, a které nabylo právní moci dne 

28.10.1999. 

Kolaudační rozhodnutí č.j. SÚ/812/03/Sp ze dne 05.06.2003, kterým bylo povoleno užívání stavby: 

Přípojka elektro pro objekt Autoschop Safran ul. Kraslická, Svatava na parcelním čísle pozemku 

1324/15, 724/1, 724/3, 137 katastrální území Svatava, a které nabylo právní moci dne 12.07.2003. 

Dále bylo v roce 2008 vydáno stanovisko k užívání pozemků 324/14, 624/15 v katastrálním území 

Svatava: Na uvedených pozemcích je asfaltová plocha, která je užívána jako odstavná plocha 

autobazaru. 

Námitka byla řešena s příslušným stavebním úřadem – Městským úřadem Sokolov, odborem 

stavebním a územního plánováním, který dohledal výše uvedenou dokumentaci stavebního řízení. 

 

Návrh rozhodnutí o této námitce, který na základě výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem, byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen 

dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby uplatnily ve lhůtě 30 

dnů stanoviska. 

 

K námitce neuplatnily dotčené orgány ani krajský úřad žádné připomínky.  
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16  VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

  Vyhodnocení připomínek vypracované pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem 

v souladu s § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ stavební zákon“). 

 

Vyhodnocení p řipomínky č. 1  

 

Označení subjektu, který připomínku podal: 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování příslušný jako pořizovatel podle § 6 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Obsah připomínky: 

U zájmového území: pozemky p. č. 647/2 a 645/1 v k. ú. Svatava, je požadována změna funkčního 

využití plochy přírodní (NP) a plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní, 

vodohospodářské (NSzpv) na plochu občanského vybavení – sport (OS). 

Odůvodnění připomínky:  

Místním šetřením byla na částech pozemků p. č. 647/2 a 645/1 k. ú. Svatava zjištěna existence 

vybaveného a provozovaného kynologického centra. Areál centra, který je oplocen a dlouhodobě 

využíván (k oplocení byl vydán územní souhlas), se v současné podobě návrhu Územního plánu 

Svatava nachází z větší části v ploše přírodní (NP) a menší částí zasahuje také do plochy smíšené 

nezastavěného území – zemědělské, přírodní, vodohospodářské (NSzpv) a zároveň je součástí 

vymezeného prvku územního systému ekologické stability – funkčního lokálního biocentra č. 3. 

Pořizovatel navrhl v tomto případě úpravu návrhu Územního plánu Svatava a to změnu funkčního 

využití těchto ploch v rozsahu kynologického areálu na plochu občanského vybavení – sport (grafické 

znázornění zájmového území k navrhované úpravě viz příloha).  

 

V souvislosti a s ohledem na skutečnost, že záměr se nachází v území, kde je zároveň vymezen 

prvek územního systému ekologické stability, bylo řešení konzultováno s odborem životního 

prostředí Městského úřadu Sokolov. Odbor životního prostředí požádal o názor ještě RNDr. Jana 

Křivance. Řešení tyto názory zohledňuje. 

 

Návrh vyhodnocení této připomínky, který na základě výsledků projednání zpracoval pořizovatel ve 

spolupráci s určeným zastupitelem, byl v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona doručen 

dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby uplatnily ve lhůtě 30 

dnů stanoviska. 

K připomínce uplatnil stanovisko Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany 

přírody, ve kterém požaduje, vzhledem k tomu, že plocha kynologického areálu se nachází v území 

systému ekologické stability – je součástí lokálního biocentra č. 3., zúžení biocentra o tuto plochu, a to 

nejlépe takovým způsobem, aby byla zachována návaznost na regionální biokoridor 20112. 

Dále uplatnil stanovisko odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

– ochrana zemědělského půdního fondu, dle kterého konstatuje, že se záborem části p. p. č. 645/1 

v k. ú. Svatava (cca 0,03 ha) zařazené do I. třídy ochrany nelze souhlasit. K části p. p. č. 647/2 v k.ú. 

Svatava není připomínek. 

Ostatní dotčené orgány ani krajský úřad neuplatnily ve svých stanoviscích žádné připomínky.  
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Závěr: 

Připomínce se částečně vyhovuje za p ředpokladu spln ění podmínek dot čených orgán ů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Grafická část od ůvodn ění Územního plánu Svatava  

v. č. 1 Koordinační výkres                                                                                            M 1:5 000 

v. č. 2 Širší vztahy                                                                                                        M 1:5 000 

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                               M 1:5 000 

v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail městyse                  M 1:2 880 

Přílohy: 

A.1 Krajina – ÚSES                                                                                                     M 1:5 000 

A.2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana                                         M 1:5 000 

B.1 Vodní hospodářství – zásobování vodou                                                          M 1:5 000 

B.2 Vodní hospodářství – odkanalizování                                                                   M 1:5 000 

C.1 Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje                                                    M 1:5 000 

C.2 Zásobování energiemi - plyn, teplo                                                                      M 1:5 000 
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Poučení:  
 

Proti Územnímu plánu Svatava vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

 

 

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

                  Mgr. Olga Gossová              Václav Kasl 

    Místostarostka městyse        Starosta městyse 
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Definice používaných pojm ů v ÚP Svatava:  

 

Maloobchod: 

Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou 

300m2 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími 

plochami do 20 míst. 

 

Provozy nerušících služeb, výrob a chov ů: 

Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími 

negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou 

lokalitu. 

 

Rušící za řízení: 

Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně 

ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě, 

nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.) 

 

Stavby pro malochov drobných hospodá řských zví řat: 

Malochovem drobných hospodářských zvířat se rozumí chov určený pro vlastní spotřebu, negativní 

účinky a vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro 

vymezenou lokalitu. Drobným hospodářským zvířetem se rozumí hospodářské zvíře do hmotnosti 25 

kg. 

 

Stavby pro malochov hospodá řských zví řat : 

Malochovem hospodářských zvířat se rozumí chov do 25 kusů trvale ustájených zvířat, negativní vlivy 

na okolí nesmějí překročit přípustnou míru danou hygienickými předpisy.  

 

Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality: 

Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují 

- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny 

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny 

 

Drobná výroba: 

Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu zaměstnanců 

a objemu přepravy. 

Objekt drobné výroby je zařízení, jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 200m2. 

 

Služby: 

Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 

200m2, s vyjímkou rušících zařízení 

 

Doplňkové vybavení:  

Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní 

funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod. 
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Zařízení zábavy: 

  Zařízení zábavy jsou všeobecně zařízení, kde se dají pořádat kulturní a společenské akce. Tímto se 

rozumí herny (bowling, kulečník..), kina, divadla, komunitní centra, sportovní haly, tělocvičny, kulturní 

dům, restaurace. 

 

Altán: 

Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy. 

 

Areál: 

Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch 

areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze 

inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů 

v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je 

areálem celé území náležející ke společnému pozemku. 

 

Drobný mobiliá ř v parteru: 

Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační 

tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4m, vodotrysk, fontány. 

 

Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky, 

dřevěné rozhledny do v. 20m, rozcestníky, studánky 

 

Zahrádká řská chata: 

Zahrádkářské chaty se umisťují především v zahrádkářských osadách. Zahrádkářské chaty nesmějí 

mít zastavěnou plochu včetně verand, vstupů a podsklepených teras větší než 25 m2. 

 

Regulativy prostorového využití: 

1. koeficient míry využití území – udává maximální procentní podíl zastavěné plochy pozemku nebo 

pozemků k celkové ploše pozemku nebo pozemků v území 

2. maximální podlažnost - udává maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví. 

Podlažnost objektu tedy může být v rozmezí 0 až maximální počet nadzemních podlaží. Posuzovaná 

konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší konstrukční výškou nesmí svým 

součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální posuzované konstrukční výšky a počtu 

nadzemních podlaží.  

3. minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch 

zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu. 

 

Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako 

součást objektu (např. střešní zahrada atd.). 

 

Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku 

určeného pro výstavbu se rozlišuje: 

a) zastavěná část pozemku 

b) ozeleněná část pozemku 

c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, 

manipulační plocha atd.) 
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Seznam zkratek:  

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

CO – civilní ochrana 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod 

ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot 

DO - dotčený orgán 

DÚR - dokumentace k územnímu řízení 

DP - dobývací prostor 

EVL – evropsky významná lokalita 

FVE - fotovoltaická elektrárna 

FUN - funkční 

CHLÚ - chráněné ložiskové území 

KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje 

KPÚ - komplexní pozemkové úpravy 

k.ú. - katastrální území 

LOK - lokální 

MŽP – ministerstvo životního prostředí 

MÚK – mimoúrovňová křižovatka¨ 

MK – místní komunikace 

MŠ – mateřská škola 

MVE – malá vodní elektrárna 

NREG – nadregionální 

OP - ochranné pásmo 

P+R - průzkumy a rozbory 

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa 

PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008 

Q100 – stoletá voda 

REG - regionální 

RD - rodinný dům 

RS - regulační stanice 

SP - stavební povolení 

STL plynovod - středotlaký plynovod 

SÚ, právní nástupce, a. s. – Sokolovská úhelná, právní nástupce, a. s. 

TS - trafostanice 

ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru 

ÚP - územní plán 

US - urbanistická studie 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ÚR - územní rozhodnutí 

ÚAPO - územně analytické podklady obce 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod 

VPS - veřejně prospěšná stavba 
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VPO - veřejně prospěšná opatření 

VKP – významný krajinný prvek 

VN – vysoké napětí 

ZÚ - zastavěné území 

ZÚR KK - zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 

ZPF - zemědělský půdní fond 


