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Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov
č.j. SÚ/5042/08/Gie-326.1

V Horách dne ………………………….

Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Hory
Zastupitelstvo Obce Hory příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
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, §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve spojení s ustanovením §188 odst.
3 stavebního zákona
vydává
tuto změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Hory schváleného usnesením č. 1
Zastupitelstva obce Hory dne 15.12.1999 a upraveného změnou č. 1 ÚPN SÚ Hory schválenou
ZO Hory dne 26.9.2000 usnesením č. 1 a změnou č. 2 ÚPN SÚ Hory schválenou ZO Hory dne
24.8.2006 usnesením č. 10/2006.
Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:
1.

Nově se vymezuje tato funkční plocha:
a)

2.

plocha specifická dopravní, označená v grafické části této změny č. 5

Pro funkční plochu vymezenou v odstavci 1 jako plocha specifická dopravní platí toto
funkční využití
(1) V tomto území je přípustné umisťovat:
a) odstavná parkoviště se zařízením pro řidiče
b) zařízení veřejného ubytování a stravování c) zařízení maloobchodu, služeb a
sportu
d) veřejné čerpací stanice pohonných hmot
e) servisní služby pro vozidla, myčky motorových vozidel
(2) V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat:
a) byty služební a majitelů
b) doplňková zařízení služeb a maloobchodu

3.

Funkční plocha vymezená v odstavci 1 se zařazuje do zastavitelných ploch.

4.

Aktualizovaný rozsah lokálního biocentra č. 2
"Podhořský rybník" a lokálního
biokoridoru č. 2 vymezuje změna č. 5 v grafické příloze č. 2 - Krajina, ÚSES.

5.

Doplňuje se Seznam veřejně prospěšných staveb (příloha A) v kapitole C: Doprava o:
- přeložka účelové komunikace v rámci Truck centra (D6)

6.

Součástí změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Hory jsou tyto výkresy grafické
části:
a)

č. 1 – Plán funkčního využití území 1 : 5000

b)

č. 2 - Krajina, ÚSES 1 : 2880

c)

č. 4 - Doprava 1 : 2880

d)

č. 8 - Veřejně prospěšné stavby 1 : 2880
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Změna výkresu č. 1 – Plán funkčního využití území
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Změna výkresu č. 9 – Veřejně prospěšné stavby
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Odůvodnění
Odůvodnění změny č. 5 Územního plánu sídelního obce Hory obsahuje textovou a grafickou
část.
A.

Textová část

1.

Postup při pořízení změny

Obecní úřad Hory zjistil, že v severní části sídla po obou stranách budované rychlostní
komunikace R6 ve směru Jenišov - Nové Sedlo vpravo v km 6,81 a ze směru k.Vary - Cheb
vlevo v km 7,6 došlo ke změně podmínek, za kterých byl vydán platný územní plán sídelního
útvaru schválen. Obec Hory se na základě žádosti vlastníka pozemků rozhodla prověřit
možnost změny z funkční plochy zemědělsky využívané plochy a veřejné zeleně - ochranné na
plochu specifickou dopravní.
Souhlas s pořízením změny byl dán Zastupitelstvem Obce Hory dne 14.4.2008.
Zadání:
Pořizovatel v souladu s § 47 stavebního zákona a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti zpracoval návrh zadání změny č. 5 ÚPN SÚ Hory. Projednávání návrhu
zadání změny č. 5 ÚPN SÚ Hory bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s §
47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů v době od 28.8.2008 do 27.9.2008 na úřední
desce Magistrátu města Karlovy Vary a obce Hory i způsobem umožňujícím dálkový přístup na
elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a
krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě. Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky a sousední obce své podněty.
Zadání změny č. 5 ÚPN SÚ Hory bylo schváleno dne 9.2.2009.
V zadání změny nebylo požadováno zpracování konceptu. Návrh změny č. 5 ÚPN SÚ Hory
zpracovaný ing. arch. Vladimírem Bredlerem je v souladu s ustanoveními stavebního zákona a
jeho prováděcích vyhlášek č. 501/2006 Sb. a 500/2006 Sb. Návrh změny není v rozporu
s požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, ÚPD vydané krajem a dalších širších
územních vztahů. V předkládané dokumentaci návrhu změny byly respektovány požadavky
všech dotčených orgánů ze zadání změny. Návrh vychází ze schváleného zadání .
Návrh:
Společné jednání o změně č. 5 ÚPN SÚ Hory s dotčenými orgány a sousedními obcemi se
konalo dne 19.3.2010.
Oznámení o společném jednání bylo zasláno jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným
orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, sousedním obcím a návrh změny č. 5 ÚPN SÚ
Hory byl umístěn k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování a stavebního úřadu
Magistrátu města Karlovy Vary i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické
vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary.
Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů
ode dne společného jednání, tj. do 18.4.2010.
Na společném jednání byli účastníci seznámeni pořizovatelem s postupem projednání podle
stavebního zákona.
Žádný dotčený orgán nepředložil požadavek na prodloužení této lhůty.
Odbor životního prostředí, orgán ochrany pozemků určených k plnění lesa Magistrátu města ve
svém stanovisku pod č.j. 2270/OŽP/10 ze dne 16.4.2010 doručeném dne 19.4.2010 (po
stanovené lhůtě) nesouhlasil s návrhem změny z důvodu, že část pozemků zasahuje do
lesnické rekultivace „Loketské výsypky“. Pořizovatel ve spolupráci se zpracovatelem na základě
této skutečnosti a po ústním jednání s DO upravil návrh změny a to tak, že obslužná
komunikace zasahující do lesnické rekultivace bude zařazena mezi veřejně prospěšné stavby.
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Následně bylo požádáno o nové, kladné stanovisko, které bylo předloženo dne 17.5.2010.
Lze konstatovat, že návrh změny byl s dotčenými orgány kladně projednán.
Posouzení návrhu krajským úřadem:
Pořizovatel v souladu s § 51 stavebního zákona předložil návrh změny č. 6ÚPN SÚ a zprávu o
jeho projednání, zpracovanou dle § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., k posouzení Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje dne 27.5.2010. Kladné stanovisko krajského
úřadu bylo vydáno dne 30.6.2010.
Řízení o změně:
Zahájení řízení o změně č. 5 ÚPN SÚ Hory bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na
úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary a obce Hory i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary a obce Hory a návrh změny č. 5
ÚPN SÚ Hory byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje a urbanismu, úřad
územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary od 7.7.2010 do 24.8.2010. Dotčené orgány
a sousední obce byly k veřejnému projednání přizvány jednotlivě 30 dnů předem. Veřejné
projednání návrhu se uskutečnilo dne 17.8.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu Hory
s odborným výkladem projektanta ing. arch. Vladimíra Bredlera. O průběhu projednání byl
proveden záznam. V průběhu řízení nebyly v zákonné lhůtě podány námitky, připomínky.
2.

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

V rámci řešení je navržena změna na využití pozemku pro plochy specifické dopravní, ve vazbě
na navrženou rychlostní komunikaci, což je z hlediska koordinace využití území a z hlediska
širších vztahů přínosem.
Z politiky územního rozvoje České republiky schválené dne 20.7.2009 vyplývá, že Obec Hory
se nachází v rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary. Území obce Hory leží jižně od rychlostní
komunikace R6, která představuje rozvojovou osu OS7 Ústí nad Labem - Cheb.
Z platného Územního plánu velkého územního celku Karlovarsko - sokolovské aglomerace ani
Zásad územního rozvoje (ZÚR) Karlovarského kraje nevyplývají pro lokalitu změny žádné přímé
požadavky a je s těmito územně plánovacími dokumentacemi v souladu.
Řešené území není v konfliktu s evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi
(Natura 2000).
Z hlediska širších vztahů nebude mít tato změna s ohledem na její rozsah žádný dopad na
vztah postavení obce v systému osídlení - zabývá se pouze lokální změnou v daném území.
3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Navrhovaná změna v souladu s úkoly územního plánování prověřuje a posuzuje potřebu této
změny, veřejný zájem na jejím provedení, její vlivy na obecně chráněné zájmy a na veřejnou v
infrastrukturu a její hospodárné využívání.
Změna č. 5 ÚPN SÚ Hory vytváří v souladu s ustanoveními §§ 18 a 19 stavebního zákona
předpoklady
k zabezpečení všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném
území se zřetelem na péči o životní prostředí.
Změna je v souladu s obecnými cíli územního plánování, neboť sleduje dosažení souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území.
4.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Změnou č. 5 je upravován ÚPN SÚ Hory schválený před účinností zákona č.183/2006 Sb., a
jeho prováděcích předpisů. Grafická a z části i textová část je proto členěna tak, aby byla
zachována srozumitelnost a kompatibilita s původní dokumentací. Celek dokumentace změny je
zpracován s požadavky nové legislativy tak, aby bylo možno změnu vydat.
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5.

Vyhodnocení
souladu s požadavky zvláštních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
sporů

Návrh změny č. 5 respektuje zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, zejména ochranné
pásmo II.stupně "II B" přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Při řešení
výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené Usnesením vlády
č.257 ze dne 20.7.1966 a ustanovení §37 zákona č.164/2001 Sb., (lázeňský zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
6.

Vyhodnocení splnění zadání

Návrh zadání změny č.5 ÚPN SÚ Hory byl v souladu s požadavky platného zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č.500/2006 Sb., projednán.
Požadavky, které byly v průběhu projednávání vzneseny, byly zahrnuty do upraveného zadání.
Návrh změny ve všech směrech respektuje schválené upravené zadání.
7.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Řešené území zahrnuje parcely p.č.424 - TTP o výměře 1.564m2, p.č.430/3 - orná půda o
výměře 1.074m, p.č.430/9 - orná plocha o výměře 3.518m2, p.č.431/13 - orná půda o výměře
520m2, p.č.431/15 - orná půda o výměře 1.105m2, p.č.431/16 - orná půda o výměře 1.142m2,
p.č.431/17 - orná půda o výměře 1.130m2, p.č.431/18 - orná půda o výměře 1.068m2,
p.č.431/19 . - orná půda o výměře 49m2, p.č.434/6 - TTP o výměře 62m2, p.č.434/17 - TTP o
výměře 542m2, p.č.434/19 - TTP o výměře 322m2, p.č.436/15 - TTP o výměře 461 m2,
p.č.436/17 - TTP o výměře 369m2, p.č.438/6 - ostatní plocha o výměře 70m2, p.č.438/9 ostatní plocha o výměře 13m2, p.č.439/18 - orná půda o výměře 610m2, p.č.439/21 - orná půda
o výměře 6m2, p.č.502/149 - ostatní plocha o výměře 343m2, p.č.502/151 - ostatní plocha o
výměře 247m2, p.č.502/158 - ostatní plocha o výměře 1.540m2, p.č.502/159 - ostatní plocha o
výměře 80m2, p.č.502/143 - ostatní plocha o výměře 162m2, p.č.502/145 - ostatní plocha o
výměře 684m2, p.č.502/146 - ostatní plocha o výměře 843m2, p.č.53/16 - ostatní plocha o
výměře 100m2, p.č.53/17 - ostatní plocha o výměře 7m2, p.č.53/18 - ostatní plocha o výměře
98m2, p.č.502/136- ostatní plocha o výměře 47m2, p.č.424/8 - TTP o výměře 2.670m2,
p.č.430/10 - orná půda o výměře 4.700m2, p.č.424/2 - TTP o výměře 26m2, p.č.432/2 - TTP o
výměře 458m2, p.č.432/8 - TTP o výměře 320m2, p.č.432/10 - TTP o výměře 1.450m2,
p.č.433/11 - orná půda o výměře 832m2, p.č.432/12 - orná půda
o výměře 2.025m2,
p.č.434/16 - TTP o výměře 2.470m2 a p.č.434/18 - TTP o výměře 1.5077m,
v
katastrálním území Hory u Jenišova z nichž bude pro uvedený účel využito 34.254m2. Pozemky
jsou v soukromém a státním vlastnictví a vlastnictví právnických osob.
Změna č. 5 řeší funkce území ze zemědělsky využívané plochy (orná, TTP) a veřejné zeleně ochranné na plochy specifické dopravní (vybudování "Truck center') ve vazbě na nově
budovanou rychlostní komunikací R6 a rozvíjí tak dále urbanistickou koncepci dopravní části
ÚPN SÚ Hory.
Zásobování vodou území změny bude řešeno následovně:
Bude provedena výměna stávajícího vodovodního řadu DN80 mm za potrubí velikosti
DN100mmm, ze kterého bude napojen nový vodovodní řad pro zásobování TC (spotřeba cca
4.380m3/rok).
Odkanalizování území bude řešeno následovně:
Pro odkanalizování provozních budov bude zřízena gravitační splašková kanalizace, která bude
ústit do čerpací šachty.
Z čerpací šachty bude vedeno výtlačné potrubí tlakové kanalizace do veřejné stoky budované v
rámci odkanalizování obce Hory (odhad splaškových vod cca 12.0001/den).
Dešťová voda ze zpevněných ploch a střech objektů bude dešťovou stokou DN300mm
přivedena do odlučovače ropných látek odkud odtéká vyčištěná voda do retenční nádrže, ze
které je regulovaně odváděna odpadním potrubím do otevřeného koryta bezejmenné vodoteče
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tekoucí podél Loketské výsypky (odhad dešťových vod cca 4.380m3/rok). Vody z ostatních
ploch (svahů násypu) budou odvedeny příkopem a napojeny na silniční příkop R6.
Zásobování el.energií území změny bude řešeno následovně:
Pro zajištění potřebného příkonu el.energie bude nutno vybudovat novou trafostanici s
osazením trafa 630kVA, která bude napojena ze stávajícího vedení VN 22kV probíhajícího jižně
od území změny a s)ouží pro obec Hory (celkový instalovaný výkon cca 47DKVA). Vlastní
rozvod pro jednotlivé objekty bude zajištěn kabelovým vedením NN napájeným z nové TS.
Zásobování plynem území změny bude řešeno následovně:
Pro zajištění plynu pro stavbu "Truck center' se vybuduje nový STL plynovod z nové regulační
stanice plynu VTL/STL, která je vybudována pro výstavbu obytného souboru Central - group v
obci Hory (spotřeba plynu cca 176.200 m3/rok).
Změna č. 5 bude zahrnuta do veřejně prospěšných staveb.
8.

Vyhodnocení souladu na udržitelný rozvoj území a informace jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

S ohledem na nekonfliktnost řešení změny č. 5 nebylo v zadání změny dotčenými orgány
požadováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území ani vyhodnocení vlivu na životní
prostředí.
Nově navrhované funkční využití území změny nebude mít negativní vliv na úroveň kvality
složek životního prostředí v dané lokalitě a jejím okolí.
9.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Návrhem změny č. 5 dochází k záboru zemědělského půdního fondu, ale ne pozemků určených
k plnění funkce lesa, vzhledem k tomu, že se jedná kultury orná půda a TTP.
Rozsah odnětí
Celková výměra území změny je 34.254m2, tj. 3,43ha; celková výměra odnímané zemědělské
půdy činí 30.056 m2, tj. 3,00 ha v kultuře orná půda, TTP a leží mimo zastavěné území. V
rámci UPN SU Hory bylo již vyjmuto ze ZPF 1,21 ha, skutečný nový zábor tak činí 1,79ha.
Celkové posouzení a vyhodnocení
Posouzení a vyhodnocení důsledků změny na zemědělský půdní fond dle § 3 vyhlášky
č.13/1994 Sb. a přílohy 3.
a) - uspořádání ZPF

- území změny je součástí TTP

b) - odtokové a hydrologické poměry

- nebudou ovlivněny

c) - síť účelových komunikací

- v území budou přeloženy

d) - návrh pozemkových úprav

- území změny neřešeno,

e) - vztah k zast. území obce

- území změny leží mimo ZU

f) - investice do půdy

- nejsou

g) - areály zemědělské výroby

- nejsou dotčeny

Zdůvodnění řešení
Účelem vybudování odpočívek Hory (Truck center) u rychlostní komunikace R6 je zajištění
evropského standardu na rychlostních komunikacích zejména pro nákladní kamionovou
dopravu, a to po stránce kapacit parkovišť, služeb, hygieny, povinného odpočinku apod.
Zemědělská půda v území změny (orná, TTP) určená k záboru je zařazena do dvou nejnižších
tříd ochrany ZPF a to 78,6% do IV. třídy a 21,4% do V. třídy.
Parcely p.č.430/3, 431/13, 431/18, 431/19, 434/6, 434117, 436/15, 468/6, 439/18, 502/149,
502/151, 502/158, 502/159, 502/143, 502/145, 502/146, 53116, 502/136,432/8,433/11 a 434/16
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o celkové výměře 12.124m2, tj. 1,21ha, které jsou určeny k záboru pro výstavbu Truck center,
jsou součástí již dříve schváleného záboru v rámci ÚPN SÚ Hory.
K navrhované změně není z výše uvedených důvodů možné hledat alternativu, kterou by bylo
možno hodnotit z hlediska odnětí ZPF jako jiné možné řešení a tak prokázat, že navrhovaná
změna z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější.
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10.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Námitky proti návrhu změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Hory, které mohly být
uplatněny nejpozději při veřejném projednání dne 17.8.2010 nebyly podány. O námitkách proto
nebylo potřeba rozhodnout.
1.

Vyhodnocení připomínek

Připomínky proti návrhu změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Hory, které mohly být
uplatněny nejpozději při veřejném projednání dne 17.8.2010, nebyly podány. K vyhodnocení
připomínek proto nebylo přistoupeno
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B. Grafická část
Grafickou část odůvodnění tvoří výkresy:
a) Výkres širších vztahů

1 : 100 000

b) Výkres č. 7 - Vyhodnocení ztrát ZPF a pozemků plnících funkce lesa 1 : 2880
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Výkres č. 7b - Vyhodnocení ztrát ZPF a pozemků plnících funkce lesa
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Poučení:
Proti změně č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Hory vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek (§173 odsto2 zákona čo500/2004 Sb., správní řád).

Toto opatření nabylo účinnosti dne 6.10.2010.

………………………………..
Vlastislav Jurajda
místostarosta Obce Hory

…………………………………..
Jiří Patera
starosta Obce Hory
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