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Změna č. 2/2015, kterou se mění Územní plán města Karlovy Vary 
(NÁVRH) 

 
Zastupitelstvo města Karlovy Vary, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 54 

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

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona 

 

v y d á v á 

 
tuto Změnu č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚPm), schváleného 

usnesením zastupitelstva města č. 24 a) na 10. jednání dne 14.10 1997, jehož závazná část byla 

vydána obecně závaznou vyhláškou města Karlovy Vary č. 6/1997, která nabyla účinnosti dne 

1.12.1997. OZV byla novelizována OZV č. 1/2004, která nabyla účinnosti dne  22.7.2004 a OZV č. 

13/2006, která nabyla účinnosti dne 11.5.2006  a tyto se promítly do úplného znění Obecně závazné 

vyhlášky města Karlovy Vary, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary č.1/2000.  

Územní plán byl změněn změnami: A 98/5.1  schválená dne 15.9.1998,  A 98/2  schválená dne 

26.1.1999,  A 98/3 schválená  dne 26.1.1999,  A 98/4 schválená dne 26.1.1999,  A99/1 schválená dne 

1.2.2000,  A 99/2 schválená dne 1.2.2000,  A 99/3 schválená dne 1.2.2000,  A  99/5  schválená  dne  

1.2.2000,  A99/6  schválená  dne  14.9.1999,  C  99/3  schválená  dne 20.6.2000,  C 99/5 schválená 

dne 20.6.2000,  C 99/7 chválená dne 20.6.2000,  D 99/1 schválená dne  20.6.2000,  D 99/2  

schválená  dne  20.6.2000,  D 99/3  schválená  dne  20.6.2000,  D  99/4 schválená dne 20.6.2000,  

A/2000/3 schválená dne 19.6.2001, A/2000/6 schválená dne 19.6.2001, B/2000/1 schválená dne 

29.1.2002,  B/2000/2  schválená  dne  19.6.2001, B/2000/5  schválená  dne  20.3.2001,  B/2000/6 

schválená dne 29.1.2002,  A/2001/1 schválená dne 16.11.2004,  A/2001/2 schválená dne 18.4.2006,  

A/2001/3 schválená dne 22.4.2003, A/2001/4 schválená dne 21.5.2002, A/2001/6 schválená dne 

15.6.2004,  A/2002/4 schválená dne 22.4.2003, 1/2003  schválená  dne  16.11.2004,  3/2003  

schválená  dne  16.11.2004,  4/2003  schválená  dne 16.11.2004,  5/2003 schválená dne 20.6.2006,  

2/2004  schválená  dne  12.12.2005,  4/2004  schválená  dne  12.12.2005,  5/2004  schválená  dne 

12.12.2005,  6/2004 schválená dne 14.6.2005, 7/2004 schválená dne 19.9.2006,  1/2004 schválená  

dne  28.2.2006,  2/2005  schválená  dne  19.12.2006,  4/2005  schválená  dne  9.12.2006, 7/2005 

schválená dne 19.12.2006,  2/2006 vydána opatřením obecné povahy č. 2/2007,  které nabylo 

účinnosti 31.1.2008,  3/2006 vydána opatřením obecné povahy č. 3/2007, které nabylo účinnosti 

31.1.2008,  4/2006 vydána opatřením obecné povahy č. 4/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008,  

B/2002/5 vydána opatřením obecné povahy č. 5/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008,  5/2006 

vydána opatřením obecné povahy č. 6/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008,  6/2006 vydána 

opatřením obecné povahy č. 7/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008,  7/2006 vydána opatřením 

obecné povahy č. 8/2007,  které nabylo účinnosti 31.1.2008,  8/2006 vydána opatřením  obecné  

povahy  č.  9/2007,  které  nabylo  účinnosti  31.1.2008,  č.  1/2007  vydána opatřením obecné povahy 

č. 1/2008, které nabylo účinnosti 26.5.2008, č. 2/2007, která nabyla účinnosti dne 9.6.2009,  č. 3/2007, 

která nabyla účinnosti dne 9.6.2009, č. 4/2007, která nabyla účinnosti dne 9.6.2009, č.5/2007, která 

nabyla účinnosti dne 9.6.2009, č. B/2002/7  vydána  dne  14.12.2010  opatřením  obecné  povahy,  

které  nabylo  účinnosti  dne 8.2.2011,  č. 6/2010 vydána dne 15.2.2011 opatřením obecné povahy, 

které nabylo účinnosti dne 2.3.2011, č. 1/2010 vydána dne 18.12.2012 opatřením obecné povahy, 

které nabylo účinnosti dne 12.1.2013, č. 1/2004 vydána dne 25.6.2013 opatřením obecné povahy, 

které nabylo účinnosti dne 25.7.2013 a č. 8/2005 vydána dne 25.6.2013 opatřením obecné povahy, 

které nabylo účinnosti dne 25.7.2013.  
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Závazná část ÚPm se mění takto: 

1. Nově se vymezují tato funkční území a plochy:  

1.1. specifické území drobné výroby a služeb Vd – 10, označené v grafické části této 
změny „Vd – 10“.  

1.2.  Plochy zeleně, ostatní nelesní zeleň  

 

na pozemcích: 86/27, 86/28, 327, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 447, 474, st.p. 503, 504, 505/1, 

505/2, 506, 507/1 a 507/2 v katastrálním území Tašovice o celkové výměře 8,22 ha (82165 m
2
), 

vyznačeno v grafické části této změny ÚPm.  

2. Pro funkční území a plochy vymezené v odstavci 1.1. tohoto opatření obecné povahy platí 
toto funkční využití:  

2.1. specifické území drobné výroby a služeb Vd – 10  

Hlavní využití 

– stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby 

Přípustné využití 

– stavby skladů pro potřeby hlavního využití 

– související stavby pro administrativu, sociální zařízení, šatny a stravování zaměstnanců 

– stavby a zařízení pro výrobu energie pro vlastní potřebu území 

– stavby a zařízení pro vědu a výzkum 

– stavby a zařízení pro maloobchod a pro nerušící služby 

– 1 služební byt správce nebo majitele umístěný v rámci stavby hlavní 

– stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury 

– stavby a zařízení pro civilní ochranu 

– plochy zeleně 

– vodní plochy, vodní toky 

Nepřípustné využití 

– stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Další podmínky využití 

– V ploše vymezeného ložiska kaolínu Tašovice 1 budou povolovány pouze stavby dočasné 

a to na dobu nejvýše 50 let. 

– směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí 

pozemků vysoká zeleň 

– řešení ani provoz pozemků, staveb a zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

– řešení a provoz pozemků, staveb a zařízení bude v souladu s podmínkami stanovenými 

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění   

 

2.2. pro specifické území drobné výroby a služeb Vd – 10 se stanovují tyto prostorové limity: 

max. % zastavění min. % ozelenění max. výška zastavění 

50 30 12 m 

 

3. Pro funkční území a plochy vymezené v odstavci 1.2. tohoto opatření obecné povahy jako 
plochy zeleně, ostatní nelesní zeleň, platí regulativy uvedené v Obecně závazné vyhlášce 
města Karlovy Vary č. 1/2000 o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary, se 
změnami a doplňky vyplývajícími z obecně závazných vyhlášek města Karlovy Vary č. 
1/2004 a č. 13/2006.  
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4. Změna č. 2/2015 nemá vliv na vymezené veřejně prospěšné stavby.  

5. Funkční území a plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opatření obecné povahy se zařazují 
do zastavitelného území platného územního plánu. Plochy zeleně zůstávají nebo se stávají 
územím nezastavitelným. 

6. Funkční území a plochy vymezené změnou č. 2/2015 musí být vzhledem k rozloze území 
prověřeny samostatnou územní studií, která musí být doložena do zahájení územního řízení na 
jakoukoliv první stavbu v dotčeném území. 

Specifické podmínky územní studie: 

a. stanovit vnitřní strukturu území v členění na dílčí provozní celky, 
b. navrhnout parametry zástavby slučitelné s navazujícími plochami zastavěného území 
c. SZ a JZ hranice je kontaktním prostorem s navrženým lokálním biokoridorem. Charakter 

navazující zástavby bude slučitelný se stabilizací biokoridoru. 
d. vymezit plochu retence povrchových vod  
e. zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
f. splnění podmínek zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 

bude ověřeno hlukovou a rozptylovou studií 

Lhůta pro pořízení územní studie se stanovuje maximálně dva roky od nabytí účinnosti změny 
č. 2/2015. Studie bude schválena pořizovatelem ÚP a data o studii budou vložena do evidence 
územně plánovací činnosti. 
 

7. Součástí změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary je tento výkres grafické části: 

Zákres do „Plánu využití území“, výřez   1 : 10 000 
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Odůvodnění  

Odůvodnění změny č. 2/2015 ÚPm obsahuje textovou a grafickou část. 

Textová část odůvodnění Změny č. 2/2015 územního plánu města Karlovy Vary 

1. Postup při pořízení změny územního plánu  

Pro správní území města Karlovy Vary je platný Územní plán města Karlovy Vary, který byl schválen 

Zastupitelstvem města dne 14. 10. 1997, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 

(OZV) města Karlovy Vary č. 6/1997, která nabyla účinnosti dne 1. 12. 1997. OZV byla novelizována 

OZV č. 1/2004, která nabyla účinnosti dne 22. 7. 2004 a OZV č. 13/2006, která nabyla účinnosti dne 

11. 5. 2006 a tyto se promítly do úplného znění Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary 

č.1/2000, o závazných částech Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen „vyhláška“).  

O pořízení změny č. 2/2015, k.ú. Tašovice - jih (dále jen „změna“) rozhodlo Zastupitelstvo města 

Karlovy Vary na svém veřejném jednání dne 23. 6. 2015 usnesením č. ZM/247/6/15. Předmětem 

změny č. 2/2015 je vymezení nové plochy v k.ú. Tašovice pro drobnou výrobu a služby. 

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. 2/2015. Projednání návrhu zadání změny č. 2/2015 bylo oznámeno 

veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dní v době 

od  14. 7. 2015 do 14. 8. 2015 na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary. Dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě. Ve lhůtě do 30 dní od obdržení 

návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky a sousední obce své 

podněty. 

Zadání změny bylo schváleno dne 8. 9. 2015, usn. č. ZM/287/9/15. 

Návrh: 

Pořizovatel v souladu s § 50 stavebního zákona pořídil zpracování návrhu změn č. 1-6/2015 ÚP 

města Karlovy Vary. Návrh změn č. 1-6/2015 ÚP města Karlovy Vary zpracovala Mgr. Ing. arch. 

Pavlína Čapková, ČKA 3087. Návrh je v souladu s ustanoveními stavebního zákona a jeho 

prováděcích vyhlášek č.501/2006 Sb. a 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vychází ze 

schváleného zadání. Na základě doručeného návrhu změn č. 1-6/2015 ÚP města Karlovy Vary, svolal 

pořizovatel společné jednání. 

Společné jednání o návrhu změn č. 1-6/2015 ÚP města Karlovy Vary s dotčenými orgány 

a sousedními obcemi se konalo dne 19.1.2016, pořizovatel upozornil dotčené orgány a sousední obce 

k uplatnění svých stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů od společného jednání, 

tj. do 18.2.2016. 

Návrh změn č. 1-6/2015 ÚPmKV, byl na základě § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

doručen k uplatnění připomínek. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 17.12. 2015, doručena byla 15. 

dnem, tj. 1.1.2016. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 30 dnů ode dne doručení 

veřejné vyhlášky, tj. do 1.2.2016.  

Návrh změny č. 2/2015 byl uveden do souladu s požadavky dotčených orgánů uplatněných v rámci 

společného jednání. Následně byl požádán nadřízený orgán územního plánování o vydání stanoviska 

dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 

Dne 3.7.2017 byl návrh změny č. 2/2015 společně s připomínkami a stanovisky v souladu s § 50 

odst. 7 stavebního zákona předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního 

rozvoje k posouzení z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 



8 z 55 
 

souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský 

úřad ve svém stanovisku ze dne 14.7.2017 pod č. 971/RR/17 konstatoval, že z hlediska koordinace 

širších územních vztahů a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem nebyly zjištěny rozpory.  

Následně pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona zahájil řízení o upraveném a posouzeném 

návrhu změny č. 2/2015. Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny bylo jednotlivě 

doručeno dotčeným orgánům a sousedním obcím 30 dnů předem. Veřejná vyhláška oznamující 

zahájení projednání návrhu změny č. 2/2015 byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města 

a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup. Návrh byl vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dnů 

na odboru úřad územního plánování a stavební úřad a způsobem umožňující dálkový přístup, ve lhůtě 

od 21.7. do 4.9.2017 vč.. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 28.8.2017. Námitky a připomínky 

k návrhu změny bylo možno uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. K návrhu 

změny č. 2/2015 nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. 

Vzhledem k tomu, že pořizovatel neshledal v návrhu změny č. 2/2015 žádné rozpory se stavebním 

zákonem ani s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona, předložil ve spolupráci 

s určeným zastupitelem Zastupitelstvu města Karlovy Vary návrh na vydání změny č. 2/2015 zároveň 

s odůvodněním. Zastupitelstvo města Karlovy Vary ověřilo, že změna č. 2/2015 není v rozporu 

s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje 

Karlovarského kraje, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského 

kraje a dále že nebyly řešeny rozpory. 

2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem  

Řešené území změny č. 2/2015 nacházející se v k.ú. Tašovice nenáleží dle Politiky územního rozvoje 

ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále také PÚR ČR) do žádné republikové specifické oblasti. Území 

řešené změnou č. 2 je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB12 – Rozvojová oblast 

Karlovy Vary. 

PÚR ČR vymezuje následující koridory dopravní infrastruktury: 

a) koridor konvenční železniční dopravy ŽD 3 – koridor Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – 

Ústí nad Labem pro vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti železniční trati zařazené do evropské 

železniční sítě TEN-T s nároky na případné změny vedení koridoru v území.  

b) koridor dálnice D6 (původně R6) – úsek Nové Strašecí – Karlovy Vary pro zkvalitnění silničního 

spojení Karlovy Vary – Cheb – SRN  

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 na území změny č. 2/2015 nevymezuje žádné 

koridory, plochy a záměry technické infrastruktury.  

PÚR ĆR stanovuje v kapitole 2.2 v odstavcích (č. 14 až č. 32) republikové priority. Řešení navržené v 

rámci změny č. 2/2015 vychází zejména z požadavku na: „Při územně plánovací činnosti vycházet z 

principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a 

komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek“ 

(odst. 16a) a „Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. 

Návrh změny č. 2/2015 není v rozporu s žádnou ze stanovených priorit PÚR ČR. 

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 (ZÚR) 

V řešeném území se uplatňují Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, které byly schváleny 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16. 09. 2010.  

Zásady územního rozvoje KK vymezují na území města Karlovy Vary tyto specifické oblasti:  
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SO lázeňství SL1 Karlovy Vary  

Oblast mezinárodního významu, je vymezena v rozsahu katastrálních území Karlovy Vary, Březová, 

Bohatice, Doubí u Karlových Var, Drahovice, Dvory, Háje u Karlových Var, Kolová, Olšová Vrata, 

Rybáře, Stanovice, Tašovice, Tuhnice.  

Záměry směřující do této oblasti je nezbytné posoudit z hlediska jejich dopadu na charakter a image 
lázeňských míst.  
SO rekreace a cestovního ruchu SR8 Karlovarsko  

Tato oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu katastrálních území: Karlovy Vary, Bečov 

nad Teplou, Bohatice, Bošířany, Březová, Cihelny, Dolní Hluboká, Doubí u Karlových Var, Drahovice, 

Dvory, Dvory u Lokte, Háje nad Teplou, Háje u Karlových Var, Horní Slavkov, Hory u Jenišova, Kfely u 

Horního Slavkova, Kolová, Krásno nad Teplou, Krásný Jez, Ležnice, Ležnička, Loket, Milešov, 

Nadlesí, Olšová Vrata, Rybáře, Stanovice, Tašovice, Teplička, Tuhnice, Údolí u Lokte, Vodná u 

Bečova nad Teplou.  

SO krajinných hodnot a ochrany přírody SK9 Loketsko  
Oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu katastrálních území Loket, Doubí u Karlových 
Var, Hory u Jenišova, Tašovice, Údolí u Lokte.  
Záměry směřující do specifických oblastí krajinných hodnot a ochrany přírody je nutné posoudit se 

značnou opatrností zejména z hlediska plošně náročných investic a rozsáhlých liniových staveb, které 

by mohly způsobit přímo nebo zprostředkovaně změnu charakteru prostředí, nebo jeho degradaci;  
záměrů, které mohou vyvolat negativní změny krajiny v důsledku vytvoření technických bariér 

omezujících pohyb a průchodnost krajiny; záměrů, které by výrazněji zhoršily poměry v krajině 

například nevhodným členěním pozemků, změnou vodního režimu, vytvářením technických bariér 

omezujících pohyb a průchodnost krajiny; záměrů, které by výrazněji zhoršily poměry v krajině 

například nevhodným členěním pozemků, změnou vodního režimu, vytvářením technických bariér 

omezujících nebo komplikujících údržbu krajiny; dopadu na kvalitu krajinného prostředí a zachování 

krajinného rázu. 

Lokalizace území pro drobnou výrobu a související plochy navržené v rámci změny ÚPm nenaruší 

žádnou z výše uvedených specifických oblastí. 

ZÚR KK, s ohledem na zajištění územních předpokladů a podmínek pro zvýšení nabídky pracovních 

příležitostí je jedním z prioritních cílů kraje, vymezují na území města Karlovy Vary lokalitu 

nadmístního významu Hospodářský park Olšová Vrata.  

Je lokalizován na jižním okraji areálu mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata. Dostupnost 

je zajištěna po místních komunikacích od silnice D6.  

Lokalita změny ÚPm se nachází v ochranném pásmu letišť – avšak mimo vlastní ochranné pásmo 
vzletového a přistávacího koridoru.  
 
ZÚR vymezují na území města Karlovy Vary veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná 
opatření (VPO):  

Dopravní infrastruktura  
Č. VPS POPIS  
D.01 - D6 (původně R6) - stavba dálnice D6 v úseku Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov),  
D.02 - D6 (původně R6)  - rozšíření silnice I/6 na kategorii S22,5 v úseku Olšová Vrata – Karlovy Vary,  
D.43 - II/221 - přeložka navrhované trasy silnice II/221 v prostoru obce Otovice,  
D.45 - II/220 - přeložka silnice – vnitřní obchvat Karlových Var,  
D.68 - II/606 - přeložka silnice II/606 (v souvislosti s realizací D6) v úseku Žalmanov – Andělská Hora,  
D.81 - D6 (původně R6)  - stavba přeložky dálnice D6 (obchvat Karlových Varů) v úseku Jenišov – 
silnice I/13, D.82 D6 stavba přeložky dálnice D6 – vedení v úseku silnice I/13 – silnice I/6,  
D.84 - silniční napojení letiště Karlovy Vary,  
D.101 - propojení tratí č.149 a č.140 v západní části města Karlovy Vary,  
D.102 - propojení tratí č.149 a č.140 ve východní části města Karlovy Vary,  
D.200 - prodloužení a rozšíření stávající vzletové a přistávací dráhy,vzletové a přistávací prostory 
včetně nutného zvětšení zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary,  
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Technická infrastruktura – zásobování teplem  
Č. VPS POPIS  
T.02 - Karlovy Vary – Stará Role,  
T.03 - Karlovy Vary – Čankovská,  
T.04 - Karlovy Vary – střed,  
T.05 - Karlovy Vary – Staré Tuhnice – Na Ohři,  

Veřejně prospěšná opatření - ÚSES  
Č. VPO POPIS  
U03 - NRBC Svatošské skály,  
U33 - RBC Rolavská role,  
U40 - RBC Hloubek – Bukový vrch,  
U44 - RBC U Březové,  
U49 - RBC Tabule,  
U113 - NRBK Svatošské skály – Uhošť,  
U114 - NRBK Svatošské skály – Kladská,  
U533 - RBK Rolavské role – K41.  
 
Žádný regulační plán, který by zahrnoval pozemky na území obce, nebyl dosud krajem vydán. 

Území řešené změnou č. 2/2015 není v kolizi se žádnou veřejně prospěšnou stavbou. 

Území města Karlovy Vary se dotýká územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů (2011) a 

územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014). Území řešené změnou č. 2/2015 

není v kolizi se záměry žádné z těchto studií. 

ZÚR KK stanovují v kapitole „a.“ priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Návrh změny č. 2/2015 vychází zejména z odstavce „1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování 

zaměstnanosti ….“. S žádnou z dále stanovených priorit není v rozporu. 

ZÚR KK stanovují podmínky pro rozhodování o změnách v území v rozvojové oblasti nadregionálního 

významu OB12 Karlovy Vary, kterou definuje výčtem správních území obcí. V odstavci 3.1.2 se mimo 

jiné stanovuje: „… vytvářet předpoklady pro restrukturalizaci nabídky pracovních příležitostí v 

důsledku chystaného ukončení těžby uhlí. Návrh změny č. 2/2015 naplňuje tento požadavek. S 

dalšími stanovenými požadavky není v kolizi. 

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území  

Změna ÚPm č. 2/2015 je 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. 

Nově vymezené zastavitelné území nesnižuje architektonické a urbanistické hodnoty okolí, nezasahují 

nevhodně do volné krajiny. Nejsou dotčeny kulturní památky, nejsou dotčeny významné prvky v 

krajině, nedojde ke vzniku nevhodných dominant nebo urbanisticky nevhodných řešení.  

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  

Návrh změny č. 2/2015 je v souladu se všemi dotčenými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Nejsou důvody k výjimkám nebo úlevám z ustanovení těchto předpisů. 

Změnou č. 2/2015 je upravován ÚPm Karlovy Vary 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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Vyhodnocení společného jednání: 

vyhodnocení výsledků projednání  po společném jednání, které se konalo dne 19.1.2016  
– STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ, SOUSEDNÍCH OBCÍ A KRAJSKÉHO ÚŘADU   

DOTČENÉ ORGÁNY: 

Orgán, organizace  
Číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska  
Vyhodnocení 

 

1. Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

2. Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

KHSKV18735/2015/HOK/Vrb ze 
dne 27. 1. 2016, doručeno dne 12. 
2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlovy Vary – změna č. 1/2015 – č.6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary  
Změna č.1/2015 –k.ú. Tašovice – sever  
Změna č.2/2015 –k.ú. Tašovice – jih  
Změna č.3/2015 –k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Varů  
Změna č.4/2015 –k.ú. Dvory – OC Varyáda  
Změna č.5/2015 –k.ú.Dvory - západ  
Změna č.6/2015 –k.ú.Dvory –ul. Závodní  
Na základě oznámení pořizovatele o konání společného jednání o návrhu výše uvedených změn 
Územního plánu posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje předmětný návrh. Po jeho 
posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 
Sb. a § 4 zák.č. 183/2006 Sb. toto s t a n o v i s k o:  
S návrhem změn Územního plánu Karlovy Vary č. 3/2015 (k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Varů), 
č.4/2015 (k.ú. Dvory – OC Varyáda) a č.5/2015 (k.ú.Dvory – západ) se s o u h l a s í.  
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 4 stavebního zákona se 
souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky: V případě změny č. 5/2015 bude posouzeno 
možné zatížení navazujících ploch (Sm) hlukem v souvislosti s budoucím dopravním napojením 
lokality.  
S návrhem změn Územního plánu Karlovy Vary č. 1/2015 (k.ú. Tašovice -sever), č.2/2015 (k.ú. 
Tašovice – jih) a č.6/2015 (k.ú.Dvory- ul-. Závodní) se n e s o u h l a s í.  
Odůvodnění  
Při společném jednání bylo zjištěno, že projednávaný návrh neakceptuje připomínky orgánu ochrany 
veřejného zdraví, zaslané v srpnu 2015 k návrhu zadání uvedených změn UP.  
Jak již bylo dříve uvedeno, v případě změn č. 1, 2 a 6 se jedná o rozsáhlé plochy pro o umístění 
nových významných zdrojů hlukových emisí (obslužná doprava) a zdrojů zhoršujících kvalitu ovzduší v 
neprovětrávaném území bez možnosti rozptylu, které je již v současné době z hlediska ochrany zdraví 
významně exponováno negativními jevy z existujících liniových zdrojů, tj. dvou hlavních komunikací a 

- souhlas s návrhem změn č. 3/2015, č.4/2015 
a č. 5/2015 

- č.5/2015 – pořizovatel bere na vědomí, 
prověření hluku v souvislosti s budoucím 
dopravním napojením lokality 

- nesouhlas ze změnami č. 1/2015), č.2/2015 a 
č.6/2015  

 
↓ 
 
dne 12.7.2016 požádal pořizovatel                        
o přehodnocení stanoviska ve věci změny            
č. 6/2015  
↓ 
 
dne 23.11.2016 požádal pořizovatel                      
o přehodnocení stanoviska ve věci změn č. 1 a 
2/2015 
↓ 
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řadou již existujících stacionárních zdrojů. Kromě významného zvýšení obslužné dopravy na již značně 
zatížených úsecích komunikací a s tím spojeného navýšení znečišťujících složek ovzduší (zejména 
koncentrací NOx) lze logicky očekávat navýšení hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
v oblasti Tašovic, kde je nejvyšší přípustná hladina hluku již v současné době nad hygienickým limitem 
hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění. Současně zásobování nových budov 
tepelnou energií v daném případě přispěje k zhoršení parametrů ovzduší v dané lokalitě.  
Tyto skutečnosti lze aktuálně opřít o data z hlukových map, údaje statistického úřadu i data uváděná v 
nedávno zpracovaném Integrovaném plánu rozvoje území Karlovy Vary, pořízeným Statutárním 
městem Karlovy Vary. Ten na základě oficiálních statistických údajů prokazuje negativní dopady 
využívání území na zdraví obyvatel města (v části Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí).  
Podle názoru orgánu ochrany veřejného zdraví i z pohledu zpracovatele výše uvedené části 
Integrovaného plánu rozvoje lze považovat umisťování dalších nových zdrojů emisí do již zatíženého 
údolí (průtah městem, obchodní areály Tesco, OC Varyáda, Globus, administrativní centrum kraje …) 
za zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele města. Jedná se zejména o vzrůstající počet 
hospitalizovaných pro kardiovaskulární onemocnění, nejvyšší úmrtnosti na choroby dýchacího traktu v 
rámci ČR, nadprůměrné počty výskytu nádorových onemocnění. Z uváděných důvodů zpracovatel 
„Vyhodnocení vlivů koncepce“ nedoporučuje výstavbu průmyslových zařízení a zařízení drobné výroby 
na nových plochách a je třeba preferovat efektivní využití brownfields.  
Změna č. 1/2015, k.ú. Tašovice – sever: Předmětem změny je vymezení nové plochy v k.ú. Tašovice 
- sever jako území drobné výroby a služeb Vd. Území změny zahrnuje plochy mezi silnicí z Doubí do 
Jenišova a R6, pravděpodobně jde o areál bývalé kompostárny.  
Změna č. 2/2015, k.ú. Tašovice – jih: Předmětem změny č. 2/2015 je vymezení nové plochy v k.ú. 
Tašovice jako území drobné výroby a služeb Vd. Umístění lokality změny č. 2/2015 je vyznačeno v 
přiloženém mapovém výřezu a zahrnuje oblast vpravo od silnice Doubí – Tašovice, v místě od silnice 
proti autosalonu Schöner až po bývalý areál KANOV.  
Změna č. 3/2015, k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Varů: Předmětem změny č. 3/2015 je 
vymezení 2 nových ploch v k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Varů jako území drobné výroby a 
služeb Vd. Jedná se o plochu při areálu závodu spol. Jan Becher v Bohaticích a plochu za čerpací 
stanicí pohon. hmot spol. Schell, severovýchodně od Jáchymovské ulice.  
Změna č.4/2015, k.ú. Dvory – OC Varyáda: Předmětem změny č. 4/2015 je změna funkčního využití 
plochy v k.ú. Dvory na specifické území drobné výroby a služeb Vd - 1. Jedná se o část plochy 
stávajícího parkoviště u obchodního centra, která je v současnosti plochou dopravní. KHS KK v červnu 
2015 obdržela k posouzení dokumentaci záměru rozšíření stávajícího objektu obchodního centra.  
Změna č.5/2015, k.ú.Dvory – západ: Předmětem změny č. 5/2015 je vymezení nové plochy v k.ú. 
Dvory jako území drobné výroby a služeb Vd. Umístění lokality změny č. 5/2015 zahrnuje oblast mezi 
silnicí R 6 a plochou pro bydlení, navazující na skladový areál spol. Fornax.  
Změna č. 6/2015, k.ú.Dvory – ul. Závodní: Předmětem změny č. 6/2015 je vymezení nové plochy v 
k.ú. Dvory jako území smíšené městské Sm. 
Jedná se o velmi rozsáhlou plochu zahrnující stáv. zahrádkářské osady a výrobní areál mezi ulicemi 
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__________________________ 
KHSKV09271/2016/HOK/Vrb ze 
dne 19.8.2016, doručeno dne 
26.8.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
KHSKV12325/2016/HOK/Vrb ze 
dne 27.10.2016, doručeno dne 
31.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závodní a řekou, navazující na areál závodiště ve Dvorech.  
Posuzované změny vymezení cca 26,5 ha nových výrobních ploch, přičemž v případě změn č.1/2015 a 
2/2015 se jedná o plochy na sebe téměř navazující, které by vytvořily výrobní oblast s vysokými 
dopravními nároky, přičemž na protější straně komunikace se nacházejí plochy čistého bydlení. 
__________________________________________________________________________________ 
K Vašemu dopisu ve shora uvedené věci konstatuje KHS, že podání (žádost o přehodnocení 
stanoviska ke změně č. 6) neobsahuje žádná exaktní data, ani konkrétní nové informace, na jejichž 
základě by mohl orgán ochrany veřejného zdraví přehodnotit původní stanovisko.  
Takovýmto podkladem může být např. Hodnocení zdravotních rizik zpracované pro využití ploch, 
specifikované ve Vašem dopise a to např. na základě předběžné územní studie, jejíž existenci ve svém 
dopise zmiňujete. Podrobné odůvodnění nesouhlasného závazného stanoviska bylo uvedeno v jeho 
textu (KHSKV18735/2015/HOK/Vrb ze dne 27. 1. 2016).  
Závěrem k Vámi uváděné poznámce, týkající se souhlasu orgánu ochrany ovzduší KÚKK uvádím, že 
orgán ochrany ovzduší hodnotí dosažení předepsaných limitů z hlediska obsahu legislativně 
stanovených hodnot jednotlivých polutantů, nikoliv s ohledem na ochranu zdraví, jak je tomu v případě 
OOVZ. 
__________________________________________________________________________________ 
K Vašemu dopisu ve shora uvedené věci konstatuje KHS, že na základě výsledků dohadovacího 
jednání, konaného 15. 9. 2016 a po jejich posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví, 
vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený 
orgán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 4 zákona č. 183/2006 Sb. toto  
závazné s t a n o v i s k o :  
S návrhem změny Územního plánu Karlovy Vary č. 6/2015 (k.ú.Dvory - ul. Závodní) se s o u h l a s í .  
Souhlas se váže na naplnění výsledků citovaného dohadovacího jednání, tj. že pro plochu posuzované 
změny budou stanoveny omezující podmínky budoucí zástavby, vyplývající z hodnocení zdravotních 
rizik konkrétně navrženého využití tohoto území pro obyvatele města, provedeného v navazujících 
řízeních.  
Z odůvodnění původního nesouhlasného stanoviska je zřejmé, že tato podmínka vyplývá z 
předpokladu navýšení hlukových emisí a zejména zvýšení koncentrace jednotlivých znečišťujících 
složek ovzduší.  
Jak již bylo uvedeno, podle názoru orgánu ochrany veřejného zdraví i z pohledu zpracovatele výše 
uvedené části Integrovaného plánu rozvoje lze považovat umisťování dalších nových zdrojů emisí do 
již zatíženého údolí (průtah městem, obchodní areály Tesco, OC Varyáda, areál Globus, administrativní 
centrum kraje …) za zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele města. Jedná se zejména o vzrůstající 
počet hospitalizovaných pro kardiovaskulární onemocnění, nejvyšší úmrtnost na choroby dýchacího 
traktu v rámci ČR, nadprůměrné počty výskytu nádorových onemocnění.  
Závěrem podotýkám, že stanovisko zn. KHSKV18735/2015/HOK/Vrb ze dne 27.1.2016 se mění pouze 
ve vztahu k projednávané zm. č. 6 ÚP, v ostatních bodech zůstává i nadále v platnosti. 

 
 
 
 
________________________________________ 
- požadavek na zpracování Hodnocení 

zdravotních rizik je nad podrobnost územního 
plánu → svoláno jednání dne 15.9.2016 → 
dne 23.9.2016 požádáno o nové stanovisko 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
- k opravenému návrhu změny č. 6/2015 (úprava 

září 2016) nejsou připomínky 
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KHSKV 4587/2016/HOK/Vrb ze 
dne 19.12.2016, doručeno dne 
23.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 

K Vašemu dopisu ve shora uvedené věci konstatuje KHS, že na základě výsledků dohadovacího 
jednání, konaného 15. 9. 2016 a po jejich posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví, 
vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený 
orgán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 zákona č. 183/2006 Sb. toto  
závazné s t a n o v i s k o :  
S návrhem změn Územního plánu Karlovy Vary č. 1/2015 a změny č. 2/2015 se s o u h l a s í .  
Souhlas se váže na naplnění výsledků citovaného dohadovacího jednání, tj. že pro plochu 
posuzovaných změn budou stanoveny specifické omezující podmínky budoucího využití, spočívající v 
podmínce zpracování územní studie, která na základě předem definovaných vstupů konkrétního 
záměru prokáže možnost využití plochy pro výrobu a skladování (Vd) při zajištění parametrů ochrany 
veřejného zdraví vyplývajících z požadavků platných právních předpisů. Z odůvodnění původního 
nesouhlasného stanoviska vyplývá, že se jedná zejména o eliminaci vlivu příspěvku nově instalovaných 
zdrojů znečištění ovzduší ke stávajícím koncentracím jednotlivých polutantů a otázku zvýšení hlukové 
zátěže z dopravy v již vysoce zatěžovaném území.  
Závěrem podotýkám, že stanovisko zn. KHSKV18735/2015/HOK/Vrb ze dne 27.1. 2016 se mění ve 
vztahu k projednávaným změnám č. 1/2015 (Tašovice – sever) a č. 2/2015 (Tašovice – jih) i změny 
č.6/2015 ÚP, v ostatních bodech zůstává i nadále v platnosti, tj. jediná podmínka stanoviska, 
stanovená v případě změny č.5/2015 („V případě změny č. 5/2015 bude posouzeno možné zatížení 
navazujících ploch (Sm) hlukem v souvislosti s budoucím dopravním napojením lokality“) se nemění. 

- souhlas se změnami č. 1 a 2/2015 

3. Krajská veterinární správa 
pro Karlovarský kraj 

stanovisko bylo vyžádáno  - připomínky nebyly uplatněny 

4. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství     

3822/DS/15 ze dne 20. 1. 2016,  
doručeno dne 20. 1. 2016    

Stanovisko ke společnému jednání o návrhu Změn Územního plánu města Karlovy Vary 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 17. 12. 2015 
oznámení o společném jednání o návrhu Změn Územního plánu města Karlovy Vary ve smyslu 
ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá ke společnému jednání o návrhu Změn 
Územního plánu města Karlovy Vary připomínky. 

- bez připomínek 

5. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor kultury, 
památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 

41/Kr/16 ze dne 25. 1. 2016 
doručeno dne 26. 1. 2016 

Vyjádření k oznámení o společném jednání o návrhu změn č. 1-6/2015 územního plánu města 
Karlovy Vary 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu obdržel 
dne 16. 12. 2015 oznámení o společném jednání k návrhu změn Územního plánu města Karlovy Vary 
(dále jen „ÚP“). Jedná se o tyto změny: 

- Změna č. 1/2015 – k. ú. Tašovice – sever 

 
- konstatování – pořizovatel bere na vědomí, 
- požadavek na provedení archeologického 

průzkumu je nad rámec podrobnosti územního 
plánu 

- kap. 5.8. odůvodnění konstatuje, že řešené 
území se nachází v území s archeologickými 
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- Změna č. 2/2015 – k. ú. Tašovice – jih 
- Změna č. 3/2015 – k. ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var 
- Změna č. 4/2015 – k. ú. Dvory – OC Varyáda 
- Změna č. 5/2015 – k. ú. Dvory – západ 
- Změna č. 6/2015 – k. ú. Dvory – ul. Závodní 

K uvedenému oznámení vám sdělujeme, krajský úřad již uplatnil své vyjádření/stanovisko (pod čj. 
796/KR/15 ze dne 5. 8. 2015), a to k zadání změn č. 1-6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary. 
Krajský úřad uplatňuje dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v 
platném znění, stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna 
nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury. Proto krajský úřad 
není v této věci dotčeným orgánem státní správy v oblasti státní památkové péče, neboť se v řešeném 
území nenachází památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka. 
Považujeme však za nutné zmínit, že předmětné plochy jsou územím s archeologickými nálezy. 
Zvláště území týkající se změny č. 1/2015 a změny č. 2/2015 se nacházejí z hlediska archeologie ve 
velmi exponovaném katastru, v blízkosti archeologické památkové rezervace Tašovice, která byla 
vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 16417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 a je evidována v 
Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 36560/4-1055. 
Pro stavební činnost pro území s archeologickými nálezy platí režim ust. § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči („Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými 
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání 
vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického 
výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně 
se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo 
provádění archeologických výzkumů.“) a dále též obecná ustanovení Úmluvy o ochraně 
archeologického dědictví Evropy (viz. Sbírka mezinárodních smluv č. 99/2000 Sb.m.s.). 

nálezy III. kategorie 

6. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství    

3623/ZZ/15 ze dne 13. 1. 2016 
doručeno dne 13. 1. 2016 

KARLOVY VARY – jednání o návrhu změn územního plánu - stanovisko 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 17. 12. 2015 
Oznámení o společném jednání o návrhu změn Územního plánu Karlovy Vary a k tomuto vydává 
následující stanovisko: 
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 
Bez připomínek. 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 
K návrhu Změny č. 1/2015 až 6/2015 územního plánu města Karlovy Vary nemáme připomínky. K 
Návrhu zadání Změny č. 1/2015 až 6/2015 územního plánu města Karlovy Vary 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 

Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí 
- bez připomínek 
- posuzování vlivu na životní prostředí, ani 

zpracování variantního řešení těchto změn 
územního plánu není požadováno. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií  
- bez připomínek 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. 
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zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko 
zn. 2128/ZZ/15 ze dne 07. 08. 2015 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č. 1/2015 až 6/2015 územního plánu města Karlovy Vary na 
životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o lesích“) uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Předložená dokumentace Návrhu 
zadání změn č. 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 Územního plánu Karlovy Vary s výše 
uvedeným umisťováním staveb nepočítá. Bez připomínek 
Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona o lesích uplatňuje 
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Návrh zadání změn č. 1/2015, 2/2015, 
3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 Územního plánu Karlovy Vary respektuje PUPFL jako nezastavitelné 
území. Bez připomínek 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Výborný/204) 
Krajský úřad sděluje, že příslušným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu k 
uplatnění stanoviska dle § 5 odst. 2) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona o ochraně ZPF“) k návrhu změn č. 1/2015 – 6/2015 
Územního plánu města Karlovy Vary je, dle § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF, Ministerstvo 
životního prostředí. 
Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) 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 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí. 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 
Bez připomínek. 
Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293) 
Stanovením č. j. 704/ZZ/15-9 ze dne 27. 11. 2015 s účinností k 15. 12. 2015 došlo k novému stanovení 
záplavového území vodního toku Ohře. V rámci tohoto stanovení došlo v k. ú. Dvory v místě 
obchodního centra Varyáda ke změně rozsahu záplavového území pro rozliv povodně Q100. V 
současné chvíli se tak již navržená „změna Územního plánu města Karlovy Vary č. 4/2015, k. ú. Dvory 
– OC Varyáda“ nenachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře. V případě ostatních 
posuzovaných změn Územního plánu města Karlovy Vary nadále platí naše vyjádření č. j. 2128/ZZ/15 
ze dne 07. 08. 2015. 
 

hospodářství  
- bez připomínek 

Ochrana zemědělského půdního fondu  
- stanovisko bylo vyžádáno 

Odpadové hospodářství  
- stanovisko bylo vyžádáno 

Ochrana ovzduší 
- bez připomínek 

Vodní hospodářství 
- nové stanovení záplavového území vodního 

toku Ohře bude respektováno 
- změna č. 4/2015 ÚPmKV se již nenachází ve 

stanoveném záplavovém území vodního toku 
Ohře – bez připomínek 

- nadále bude respektováno vyjádření        č.j. 
2128/ZZ/15 ze dne 07. 08. 2015  
(změna č. 6/2015, k. ú. Dvory – Závodní ul. – 
respektuje hranici aktivní zóny a záplavového 
území) 
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7. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy  

23185/OD/15 ze dne 5. 1. 2016 
doručeno dne 6. 1. 2016 

Věc: Stanovisko k návrhu zadání změn Územního plánu města Karlovy Vary: 
Změna č. 1/2015 – k.ú. Tašovice – sever 
Změna č. 2/2015 – k.ú. Tašovice – jih 
Změna č. 3/2015 – k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var 
Změna č. 4/2015 – k.ú. Dvory – OC Varyáda 
Změna č. 5/2015 – k.ú. Dvory – západ 
Změna č. 6/2015 – k.ú. Dvory – ul. Závodní 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy příslušný k uplatnění stanoviska k územnímu plánu ve 
smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, k předloženému návrhu nemá připomínky. 

- bez připomínek 

8. Magistrát města Karlovy 
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní 
úřad 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly uplatněny 

9. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního 
prostředí 

209/OŽP/16 ze dne 25. 1. 2016, 
doručeno dne 26. 1. 2016 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 17. 12. 2015 oznámení o 
společném jednání o návrhu změn č. 1-6/2015 ÚP města Karlovy Vary. V rozsahu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších změn, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující: 
Vyjádření z hlediska ochrany ZPF (Ing. Doubravová, linka 730): 
Zdejší orgán ochrany ZPF není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu změn č. 1-6/2015 
Územního plánu města Karlovy Vary. Dle ustanovení § 17 písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem Ministerstvo životního prostředí. 
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Krůta, linka 732) 
Příslušným orgánem ochrany přírody je KÚKK, odbor životního prostředí a zemědělství – ust. § 77a, 
odst. 4, písm. x) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (Ing. Krůta, linka 732) 
Příslušným orgánem státní správy lesů je KÚKK, odbor životního prostředí a zemědělství – ust. §48 a, 
odst. 2, písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (lesní zákon).  

 Ochrana ZPF  
- příslušným orgánem ochrany ZPF je orgán 

Ministerstva životního prostředí - stanovisko 
bylo vyžádáno 

Ochrana přírody a krajiny  
- příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský 

úřad Karlovarského kraje – OŽPaZ - stanovisko 
bylo vyžádáno 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí 
lesa  
- příslušným orgánem ochrany pozemků 

určených k plnění funkcí lesa je Krajský úřad 
Karlovarského kraje – OŽPaZ stanovisko bylo 
vyžádáno 

10. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor památkové 
péče 

stanovisko bylo vyžádáno  - připomínky nebyly uplatněny 

11. Ministerstvo dopravy ČR 
72/2016-910-UPR/2 ze dne          
9. 2. 2016 doručeno dne 9. 2. 
2016 

Věc: Karlovy Vary, návrh změn č. 1-6/2015 ÚP 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona           
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zákona        

- souhlas se změnami č. 3/2015; 4/2015; 5/2015 
a 6/2015 ÚPmKV 

- silniční ochranná pásma jsou v návrhu změn č. 
1-6/2015 ÚPmKV respektována 
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___________________________ 
9/2017-910-UPR/2 ze dne 4.1.2017 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující stanovisko k návrhu změny 
č. 1-6 územního plánu Karlovy Vary podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Doprava na pozemních komunikacích 
V řešeném území jsou vedeny silnice I/6 resp. D6. I/13 a I/20, které požadujeme včetně silničního 
ochranného pásma respektovat 
Z návrhu změn č. 1/2015, 2/2015 vyplývá, že pro připojení předmětných ploch Vd se předpokládá 
vybudovat minimálně 2 nové sjezdy. S navrženým dopravním řešením nelze souhlasit, a proto 
požadujeme řešit připojení předmětných ploch č. 1/2015 a 2/2015 samostatnou dopravní studií, která 
bude projednána a odsouhlasena ŘSD ČR. 
__________________________________________________________________________________ 
Dopisem č.j. 14275/SÚ/16 ze dne 24.11.2016 jste nás požádali o přehodnocení našeho 
stanoviska č.j. 72/2016-910-UPR/2 ze dne 9.2.2016 zaslaného k návrhu změn č. 1/2015 a č. 
2/2015 územního plánu města Karlovy Vary. 
K předloženým úpravám textu změn č. 1/2015 a 2/2015 územního plánu Karlovy Vary týkající 
se doplnění článku 6 výroku, nemáme připomínky 
Žádáme pouze o úpravu odůvodnění v čl. 9 změny č. 1/2015 ÚP Karlovy Vary, který není v 
souladu s výrokem. Chybí doplnění textu týkající se územní studie. Pokud bude odůvodnění 
upraveno, považujte návrhy změn č.1/2015 a 2/2015 ÚP KV s námi za dohodnutý. 

- k návrhu změn č. 1/2015 a 2/2015 zpracovat 
samostatnou dopravní studii, která bude 
projednána a odsouhlasena ŘSD ČR – bude 
respektováno – do návrhu změn budou 
zapracovány podmínky realizace zastavitelné 
plochy  

↓ 
dne 24.11.2016 požádáno o nové stanovisko 
 
 
 
______________________________________ 

- souhlas se změnami č. 1 a 2/2015 
- kap. 9 odůvodnění bude upravena 

12. Ministerstvo obrany – 
sekce ekonomická a 
majetková, odbor ochrany 
územních zájmů  

85226/2015-8201-OÚZ-PHA ze 
dne 6. 1. 2016 doručeno dne 6. 1. 
2016 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání návrhu změn územního plánu města Karlovy Vary. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 
2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem změn č.1/2015 k.ú. Tašovice-sever, č.2/2015 k.ú. 
Tašovice-jih, č.3 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlovýr Var, č.4 k.ú. Dvory-OC Varyáda, č.5 k.ú. Dvory-
západ a č.6 k.ú. Dvory- ul.Závodní“. 
Všechna katastrální území se nacházejí v zájmovém území AČR dle zákona č.183/2006 Sb., § 175 (jev 
082). Rozsah a průběh tohoto zájmového území byl předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutno 
dodržet ustanovení § 175, zákona č.183/2006 Sb. 

- bez připomínek 

 

 

13. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

MPO 60072/2015 ze dne 12. 2. 
2016 doručeno dne 16. 2. 2016 

Věc: Návrh Změny č. 1 - 6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary  
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona připomínky.  

- nesouhlas ze změnami č. 1/2015 (k.ú. 
Tašovice -sever), č.2/2015 (k.ú. Tašovice – jih) 
a č. 3/2015 (k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových 
Varů)  
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___________________________ 
MPO 17783/2016 ze dne 25.4.2016, 
doručeno dne 27.4.2016 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
MPO 69247/2016 ze dne 16.1.2017, 
doručeno dne 18.1.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
MPO 69247/2016 ze dne 28.6.2017, 
doručeno dne 29.6.2017 
 

V lokalitě změny č. 1/2015 je záměrem dotčena plocha schváleného prognózního zdroje vyhrazených 
nerostů (P 9 310 200 Tašovice – Dvory). V lokalitě změny č. 2/2015 je záměrem dotčena plocha 
výhradního ložiska nerostných surovin (3 232 500 Tašovice – 1). Změna č. 3/2015 zasahuje severní 
částí do plochy dobývacího prostoru (60032 Sedlec), jižní částí do plochy výhradního ložiska se 
stanoveným chráněným ložiskovým územím (Bohatice – jih, 3 117 400 Bohatice – Bohemia – jih).  
S předloženým návrhem změny územního plánu nesouhlasíme. 
_________________________________________________________________________________ 
V návaznosti na Váš přípis ze dne 24. 3. 2016 ve výše uvedené věci navrhujeme následující postup 
předcházející případnému řešeni rozporu dohodou ve smyslu §, 136 odst. 6 SŘ: 
Sporné lokality je nezbytné projednat se správců výhradních ložisek (u č. 2/2015 a č. 3/2015 s organizací 
Sedlecký kaolin a.s., 1/2015 Ceská geologická služba nebo MŽP), mimo to by se měl OBÚ vyjádřit k 
souladu povolené hornické činnosti a stavebního záměru v dobývacím prostoru (lokalita č. 3/2015). 
Předpokládáme, že se podaří naplnit požadavek § 15 odst. horního zákona, tj. navrhnout řešení 
přijatelné z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství i dalších zákonných zájmů. Ideálním řešením a z 
hlediska zákonnosti správným je např. zrušení dobývacího prostoru a odpis nevyužitelných části 
výhradních ložisek a tím uvolnění ploch pro další využití. 
__________________________________________________________________________________ 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a podle 
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona jsme znovu posoudili rozpornou část územně plánovací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona s přihlédnutím k stanoviskům 
organizací pověřených ochranou a evidenci dotčených ložisek nebo prognózních zdrojů nerostných 
surovin. 
Stávající prognózní zdroje vyhrazených nerostů P 9 310 200 Tašovice — Dvory byl nedávno 
přehodnocen a je nově hodnocen jako prognózní zdroj ostatní a jako takový není již územním limitem 
v ploše změny 1/2015 Tašovice — sever. 
Nadále nesouhlasíme se záměry č. 2/2015 a 3/2015, kterými jsou dotčena výhradní ložiska Tašovice 
—1 (B 3 232 500) a Bohatice — Bohemia — jih (B 3 117 400) s dobývacím prostorem. Uvedená 
výhradní ložiska mají i přes současné omezující limity a stavby význam v surovinové základně kraje. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Věc: Změna č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary – nové stanovisko 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci podle ustanovení § 50 stavebního zákona další připomínky.  
V návaznosti na proběhlá jednání a konzultace rozpracovaného návrhu s upraveným návrhem změny 
územního plánu č. 2/2015 souhlasíme. 
 

- dne 24.3.2016 požádáno o přehodnocení 
stanoviska ke změnám 1/2015, 2/2015 a 
3/2015 

     ↓ 
 
 
________________________________________ 
- pořizovatel si vyžádal vyjádření správců ložisek 

– viz bod č. 42 a 43 a požádal MPO o nové 
stanovisko 

 ↓  
 
 
 
 
 
______________________________________ 
- souhlas se změnou č. 1/2015 
- nesouhlas se změnami č. 2 a č. 3/2015 trvá 
- dne 8.3.2017 proběhlo jednání za účasti 

zástupců MPO, MŽP, ČGS, Karlovarského 
kraje, Těžební unie, EHC s.r.o. a Sedleckého 
kaolinu a.s.  – závěr - rozsah plochy pro výrobu 
bude zmenšen jen na plochy tzv. 
„podnikatelského inkubátoru“ a funkční využití 
bude podmíněno umístěním staveb dočasných 
na dobu nejméně 40 -50 let - dne 18.5.2017 
požádáno o nové stanovisko ke změně č. 
2/2015 

↓ 
____________________________________________ 
- souhlas se změnou č. 2/2015 
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14. Ministerstvo zdravotnictví 

MZDR 78714/2015-2/OZD-ČIL-L 
ze dne 17. 2. 2016 doručeno dne 
19. 2. 2016 

Karlovy Vary - stanovisko k návrhu změn č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6/2015 Územního plánu města Karlovy 
Vary  
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát“), 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 (dále jen „lázeňský zákon“), k návrhu změn      
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen „změny ÚPM“) sděluje:  
Projednávané změny ÚPM vymezují nová specifická polyfunkční území drobné výroby a služeb Vd-1, 
nová polyfunkční území drobné výroby a služeb Vd a nové smíšené území městské Sm, včetně 
doprovodných monofunkčních ploch zeleně a dopravy.  
Řešené lokality se nacházejí ve vnějším území lázeňského místa Karlovy Vary a v ochranném pásmu 
II. stupně II A nebo II. stupně II B jeho přírodních léčivých zdrojů.  
Navrhovaný způsob využití řešených ploch, který je navržen v souladu s regulativy současného 
územního plánu města, není v rozporu s ustanoveními Statutu lázeňského místa Karlovy Vary 
stanoveného nařízením vlády č. 321/2012 Sb. ze dne 29. 8. 2012. Ze způsobu využití řešených ploch 
nevyplývá ani přímá možnost negativního ovlivnění vlastností přírodních léčivých zdrojů ve smyslu § 23 
odst. 3 lázeňského zákona a usnesení vlády č. 257 ze dne 20. 7. 1966, ve znění následných právních 
předpisů, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 
stanovena a v návaznosti na místní geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná opatření. 
Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů a přírodních léčebných lázní lázeňského místa Karlovy 
Vary proto inspektorát neuplatňuje k výrokové části projednávaných návrhů změn ÚPM žádné věcné 
připomínky.  
V textové části odůvodnění žádá inspektorát odstranit formální nedostatek ve výčtu územních limitů u 
jednotlivých změn ÚPM, kde není vždy uvedeno vnější území lázeňského místa a ochranné pásmo 
přírodních léčivých zdrojů. 

- Ochrana přírodních léčivých zdrojů a přírodních 
léčebných lázní lázeňského místa Karlovy Vary 
- BEZ PŘIPOMÍNEK 

Pořizovatel bere na vědomí 

- v textu jednotlivých změn upravit výčet limitů – 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a 
vnější území lázeňského místa 

 

15. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

455/530/16  17909/ENV16 ze dne 
11. 3. 2016, doručeno dne 15. 3. 
2016 

 

 

 

 

V ě c: Stanovisko k návrhu změn č. 1 - 6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary  
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 

17.12.2015 od Magistrátu města Karlovy Vary oznámení (v souladu s § 50 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu) o zahájení řízení o návrhu změny č. 1-6/2005 Územního 
plánu města Karlovy Vary se žádostí o stanovisko.  
Vyjádření z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí:  

K předmětným návrhům změn č. 1-6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary ministerstvo sděluje, 
že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí 
připomínek, neboť jsou poddolovaná území, výhradní ložiska, dobývací prostor i schválený prognózní 
zdroj vyhrazených nerostů v ÚPD respektovány.  
Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:  
Ministerstvo, příslušné dle § 17 odst a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v aktuálním znění (dále jen „zákona“), na základě odborného posouzení předložené dokumentace a 

Vyjádření z hlediska ochrany výhradních 
ložisek nerostných surovin a horninového 
prostředí – bez připomínek 

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu: 

Pořizovatel bere na vědomí: 

- souhlas s návrhem změn ÚPmKV č. 1/2015 
(k.ú. Tašovice - sever), č. 2/2015               (k.ú. 
Tašovice – jih) a č. 3/2015                 (k.ú. 
Bohatice      a Sedlec u Karlových Varů)        č. 
4/2015 (k.ú. Dvory – OC Varyáda)             a č. 
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___________________________ 

583/530/16 22168/ENV/16 ze dne 
31. 3. 2016, doručeno dne 4. 4. 
2016 

znalosti dotčených lokalit, uvádí k jednotlivým lokalitám následující:  
Návrh změny č. 1/2015 – zábor cca 13,31 ha zemědělské půdy, v kultuře „orná“ a „TTP“, řazené do 
III., IV a V. třídy ochrany, s navrhovaným funkčním využitím „specifické území drobné výroby a služeb“. 
Území je v současnosti využíváno převážně jako orná půda. Menší plochu představují louky, které jsou 
minimálně obhospodařovány. Lokalita, s vhodným napojením na rychlostní komunikaci, navazuje na 
zastavěnou část obce. Návrh změny ÚP v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4 
zákona).  
Návrh změny č. 2/2015 – zábor cca 6,96 ha zemědělské půdy, v kultuře „orná“ a „zahrada“, řazené do 
III. a IV. třídy ochrany, s navrhovaným funkčním využitím „území drobné výroby a služeb“. Území je v 
současnosti minimálně obhospodařováno. Lokalita, s vhodným napojením na rychlostní komunikaci, 
navazuje na zastavěnou část obce. Návrh změny ÚP v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF 
(§ 4 zákona).  
Návrh změny č. 3/2015 – území řešené změnou ÚP nezasahuje na pozemky ZPF.  
Návrh změny č. 4/2015 – území řešené změnou ÚP nezasahuje na pozemky ZPF. 
Návrh změny č. 5/2015 – zábor cca 1 ha zemědělské půdy, v kultuře „TTP“, řazené do IV. a V. třídy 
ochrany, s navrhovaným funkčním využitím „území drobné výroby a služeb“. Území je v současnosti 
minimálně obhospodařováno. Lokalita navazuje na zastavěnou část obce. Návrh změny ÚP v tomto 
bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4 zákona).  
Návrh změny č. 6/2015 – zábor cca 1,75 ha zemědělské půdy, v kultuře „orná“, řazené do II. třídy 
ochrany, s navrhovaným funkčním využitím „území smíšené městské“. Pozemky zahrnuté do ZPF jsou 
ornou půdou. V současnosti buď leží ladem, případně je na nich travní porost nepravidelně sečen.  
Ministerstvo konstatuje, že se zde jedná o plochy II. třídy ochrany. V souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona 
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. V předloženém 
návrhu změny ÚP města Karlovy Vary nebylo posouzení rozvojových ploch dle příslušného 
ustanovení § 4 odstavce 3 zákona dohledáno, tedy nelze adekvátně posoudit požadavek na 
vymezení uvedených rozvojových ploch v předmětné územně plánovací dokumentaci z pohledu 
veřejného zájmu na tomto začlenění ve vztahu k veřejnému zájmu na ochraně zemědělského půdního 
fondu. Z uvedeného důvodu s navrženou rozvojovou plochou nelze souhlasit. Návrh změny ÚP v tomto 
bodě odporuje zásadám ochrany ZPF - § 4 odst. 3, dále pak § 4 odst. 1 písm b) zákona. 
__________________________________________________________________________________ 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 
30. 3. 2016 od Magistrátu města Karlovy Vary žádost o změnu stanoviska, vydaného dne 11. 3. 2016, k 
návrhu změny č. 6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary.  

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:  

Ministerstvo, příslušné dle § 17 odst a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v aktuálním znění (dále jen „zákona“), na základě odborného posouzení předložené dokumentace a 

5/2015 (k.ú.Dvory – západ)  

- nesouhlas se změnou č.6/2015 (k.ú.Dvory- ul. 
Závodní)  

- zpracovatel změny č. 6/2015 ÚPmKV doplnil 
na základě požadavku MŽP odůvodnění ZPF 
z hlediska ochrany ZPF - § 4 odst. 3, dále pak 
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona  

- úřad územního plánování na základě doplnění 
odůvodnění, zaslal dne 30. 3. 2016 výše 
uvedenou změnu č. 6/2015 ÚPmKV 
k přehodnocení stanoviska 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

- na základě doplnění odůvodnění konstatuje 
MŽP, že návrh změny č. 6/2016 ÚPmKV 
neodporuje zásadám ochrany ZPF 
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znalosti dotčené lokality, uvádí následující:  

Návrh změny č. 6/2015 – zábor cca 1,75 ha zemědělské půdy, v kultuře „orná“, řazené do II. třídy 
ochrany, s navrhovaným funkčním využitím „území smíšené městské“. Pozemky zahrnuté do ZPF jsou 
ornou půdou. V současnosti buď leží ladem, případně je na nich travní porost nepravidelně sečen.  

Na základě doplněného zdůvodnění ministerstvo konstatuje, že veřejný zájem převažující nad zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu byl v tomto případě dostatečně prokázán. Návrh změny ÚP v 
tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF. 

16. Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského kraje 

SBS/39956/20/201515/OBÚ-08 ze 
dne 14. 1. 2016, doručeno dne  
15. 1. 2016 

Společné jednání o návrhu změn č. 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015 a 6/2015 Územního 
plánu města Karlovy Vary 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 17. 12. 2015 Vaše oznámení o 
konání výše uvedeného jednání dne 19. 1. 2016. 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. 
K návrhu zadání výše uvedených změn se zdejší úřad vyjadřoval pod naším č.j SBS/22065/2015/OBÚ-
08 ze dne 31. 7. 2015. Naše připomínky byly do návrhů změn zapracovány, z hlediska ochrany 
nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského ke zveřejněným 
návrhům změn č. 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015 a 6/2015 Územního plánu města Karlovy 
Vary další připomínky. 

- bez připomínek 

- připomínky podané dne 31. 7. 2015 pod      č.j. 
SBS/22065/2015/OBÚ-08  byly do návrhu 
změn zapracovány  

17. Státní pozemkový úřad 

SPU 077534/2016 ze dne 16. 2. 
2016, doručeno dne 17. 2. 2016 

Stanovisko ke společnému jednání o návrhu změn Územního plánu města Karlovy Vary 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný 
správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 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 jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 
Sdělujeme, že v k.ú. Tašovice a v k.ú. Doubí již byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy (dále jen 
„KoPÚ“) a jejich výsledky byly zavedeny do katastru nemovitostí. Součástí schváleného návrhu KoPÚ 
je plán společných zařízení, který je dle § 2 zákona neopomenutelným podkladem pro územní 
plánování. 
Posuzovanými změnami č. 1-6/2015 je dotčen schválený plán společných zařízení v k.ú. Tašovice, 
který je v navrhovaných změnách ÚP respektován. 

- bez připomínek 
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Ke společnému jednání o návrhu změn Územního plánu města Karlovy Vary nemáme žádné další 
připomínky ani námitky. 

18. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

19. Státní energetická inspekce stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

SOUSEDNÍ OBCE: 

20. Město Horní Slavkov stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

21. Město Loket stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

22. Město Nová Role stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

23. Obec Andělská Hora stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

24. Obec Březová stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

25. Obec Dalovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

26. Obec Děpoltovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

27. Obec Hory 

482/15 ze dne 20. 1. 2016 
doručeno dne 21. 1. 2016 

Připomínky k návrhu změn územního plánu města Karlovy Vary 
Na základě společného jednání o návrhu změn územního plánu města Karlovy Vary konaného dne   
19. 1. 2016 obec Hory předkládá tyto připomínky ke změně č. 1/2015 a č. 2/2015: 
Předložený návrh předpokládá dopravní napojení na kruhový objezd u obchodního střediska Globus 
popř. změny na komunikaci Globus – K. Vary – Doubí. Považujeme toto řešení za velmi zatěžující 
místní poměry, kdy už v současnosti dochází v odpoledních hodinách k neprůjezdnosti a ucpání tohoto 
dopravního uzlu ze všech stran. Nesouhlasíme s tímto řešením také z důvodu budoucí výstavby nad 
obchodním střediskem Makro, která celou situaci zhorší. Tímto řešením trpí obec Jenišov, Hory, K. 
Vary – Tašovice, konkrétně vlivem dopravních kalamit, exhalacemi z motorových vozidel, přibývajícími 
plynovými kotelnami obchodních středisek a zhoršujícím se životním prostředím. 

Připomínce se vyhovuje 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy Ministerstva dopravy ČR, doručeného pod 
č.j. 72/2016-910-UPR/2 ze dne 9. 2. 2016, bude 
na výše uvedené lokality změn č. 1/2015 a 2/2015 
zpracována samostatná dopravní studie, která 
bude projednána s ŘSD ČR a Policií ČR. 

28. Obec Jenišov 

1110/15 ze dne 17. 2. 2016 
doručeno dne 17. 2. 2016 

Věc: Uplatnění připomínek k návrhu změn Územního plánu města Karlovy Vary 
Obec Jenišov vznáší tyto připomínky k návrhu změn ÚP města Karlovy Vary: 
Změna č. 1/2015, k.ú. Tašovice – sever 
Dle sdělení Státní geologické služby leží navrhované území na schváleném prognózním zdroji kaolínu 
č. 93102000, které by bylo nutno odepsat. 
Chybí vyjádření Báňského úřadu. 
Změna č. 2/2015, k.ú. Tašovice – jih 
Dle sdělení Státní geologické služby leží navrhované území na výhradní ploše ložiska kaolínu              
č. 32325000, které by bylo nutno odepsat. 

Vyhodnocení: 

a) Stanovisko Obvodního báňského úřadu bylo 
úřadu územního plánování doručeno pod    č.j. 
SBS/39956/20/201515/OBÚ-08 dne 14. 1. 
2016 (doručeno dne 15. 1. 2016) 

požadavek nad rámec podrobnosti územního 
plánu 
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Změna č. 3/2015, k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Vary 
Dle sdělení Státní geologické služby leží navrhované území na výhradní ploše ložiska č. 311740001 a 
na okraji chráněné oblasti ložiska kaolínu, které by bylo nutno odepsat. 
Vzhledem k tomu, že obec Jenišov se potýká se stejným problémem nastávajícího masivního 
povolování a těžby kaolínu v těsné návaznosti na obytné zóny obce, se všemi negativními dopady na 
okolní prostředí, obec Jenišov nesouhlasí se změnami č. 1/2015, č. 2/2015, č. 3/2015 v Územním 
plánu města Karlovy Vary. 

Zdůvodnění: 
1) Zcela odlišný přístup k okolním obcím a městu Karlovy Vary v otázkách odpisu zásob kaolinu 
2) Obce zatížené těžbou a jejich obyvatelé jsou vystaveny negativům těžby a z ní vyplývající 

masivní dopravy bez jakékoli pomoci kraje a státu. Město Karlovy Vary si je vědomo všech 
negativních důsledků těžby (viz. SWOT analýza Karlovarského kraje), a proto je těžba 
účelově vytlačována, aby ji strpěly okolní obce. 

3) Jakékoli další rozšiřování výrobních ploch v oblasti Tašovice významně zhorší již tak 
komplikovanou dopravní situaci na komunikaci Tašovice – Jenišov, kruhovým objezdem a 
nájezdech na průtah městem. Kapacity kruhových objezdů jsou na hraničních hodnotách již 
dnes. Územní plán města KV zřejmě neber dostatečně v potaz plánovaný koridor obchvatu 
města Karlovy Vary, který lokalitu Tašovice a Jenišov enormně zatíží další dopravou – 
víceúrovňová křižovatka při sjezdu z obchvatu Karlových Varů, kruhové objezdy v k.ú. 
Jenišov, hlavní sjezd z průtahu a stávajícího obchvatu města KV na Plzeň. 

4) Město Karlovy Vary plánuje rozšiřovat území drobných služeb a výroby v těsném sousedství 
okolních obcí, které jsou již dnes zatíženy dopravou, hlukem, prašností a ostatními 
negativními aspekty v souvislosti s dopravou na hranici norem. 

5) V dotčené lokalitě Jenišov – Tašovice vzniknou v blízké budoucnosti nejméně 4 další 
obchodní centra, která opět zatíží okolí enormní dopravou, hlukem a prašností. Kapacity 
dosavadních komunikací nebudou v případě další zóny pro výrobu a drobné služby 
dostatečné. 

6) Obec Jenišov požaduje k návrhům změn ÚP KV č. 1/2015. č. 2/2015 a č. 3/2015 stanovisko a 
posouzení Krajské hygienické stanice Karlovy Vary. 

Obec Jenišov si je vědoma, že se jedná o navrhované změny ÚP města Karlovy Vary, ale je 
nepřijatelné nerespektovat ÚP okolních obcí a nebrat je v potaz. 

1) Připomínce se nevyhovuje 
Požadavek je mimo možnou podrobnost změn 
územního plánu. 
Uzemni plán je dokument, který navrhuje 
základní koncepci rozvoje území. Základním 
cílem územního plánovaní je zajistit trvale 
udržitelný rozvoj.  
Územní plán není institut, který řeší odlišný 
přístup k okolním obcím a městu Karlovy Vary 
v otázkách odpisu zásob kaolinu. 

2) Připomínce se nevyhovuje 
Požadavek je mimo možnou podrobnost změn 
územního plánu. 
Uzemni plán je dokument, který navrhuje 
základní koncepci rozvoje území. Základním 
cílem územního plánovaní je zajistit trvale 
udržitelný rozvoj.  
Územní plán není institut, který řeší účelné 
vytlačování těžby do okolních obcí. 

3) Připomínce se vyhovuje 
Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon) v platném znění, postupují 
orgány územního plánování ve vzájemné 
součinnosti s dotčenými orgány chránícími 
veřejné zájmy podle zvláštních právních 
předpisů. 
Na základě doručeného stanoviska dotčeného 
orgánu státní správy Ministerstva dopravy ČR, 
pod č.j. 72/2016-910-UPR/2 ze dne 9. 2. 2016, 
bude na výše uvedené lokality změn č. 1/2015 
a 2/2015 zpracována samostatná dopravní 
studie, která bude projednána s ŘSD ČR a 
Policií ČR. 

4) Připomínka bude řešena 
V návaznosti na okolní obce bude na základě 
stanoviska Ministerstva dopravy ČR 
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zpracována samostatná dopravní studie, která 
vyřeší dopravní napojení. Ostatní limity budou 
řešeny v koordinaci s Krajskou hygienickou 
správou Karlovarského kraje a budou zde 
navržena opatření, která budou eliminovat 
negativní vliv na veřejné zdraví. 

5) Připomínce se nevyhovuje 
Konstatování, není v moci změn územního 
plánu, řešit zátěže vyplývající z budoucí 
výstavby na území obce Jenišov. Řešení 
zatížení a dopravy je v moci dané obce, ve 
které bude probíhat tato výstavba. 
Požadavek je mimo možnou podrobnost změn 
územního plánu. 
U změn č. 1/2015 a 2/2015 ÚPmKV bude 
řešena samostatná dopravní studie na základě 
stanoviska dotčeného orgánu. 

6) Připomínce se vyhovuje 
Stanovisko Krajské hygienické stanice 
Karlovarského kraje bylo úřadu územního 
plánování doručeno dne 12.2.2016 pod č.j. 
KHSKV18735/2015/HOK/Vrb a dne 23.12.2016 
pod č.j. KHSKV4587/2016/HOK/Vrb  

29. Obec Kolová stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

30. Obec Mírová stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

31. Obec Otovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

32. Obec Pila stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

33. Obec Sadov stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

34. Obec Šemnice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

35. Obec Stanovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

36. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 

Stanovisko krajského úřadu - správního orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 4/2015 a 
Změny č. 5/2015 Územního plánu města Karlovy Vary, ORP Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, 

Pořizovatel bere na vědomí, následující 
požadavky: 
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rozvoje 

373/RR/16 ze dne 31. 3. 2016 
doručeno dne 4. 4. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlovarský kraj  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 29. 3. 2016 žádost o 
posouzení návrhu Změny č. 4/2015 a Změny č. 5/2015 Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen 
„ÚPM“), a podklady: návrhy obou změn zpracované v 11/2015, registrační listy obou změn, a podklad: 
„Změny č. 1-6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků projednání návrhu 
změn ÚPmKV po společném jednání, které se konalo dne 19. 1. 2016 - stanoviska dotčených orgánů“, 
zpracovaný pořizovatelem 29. 3. 2016. 
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení územního 
plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje změny ÚPM v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a) 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, zmocněný ust. § 7 odst. 1 písm. 
g), a ust. § 178 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, vydává v přenesené působnosti stanovisko krajského úřadu - 
správního orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 4/2015 a Změny č. 5/2015 ÚPM 
Karlovy Vary a k obdrženým podkladům.  
1. Základní údaje:  
Návrhy změn ÚPM byly zpracovány v 11/2015, firmou 4D PROSTOR s. r. o., Praha, zodpovědnou 
projektantkou Mgr. Ing. arch. Pavlínou Čapkovou, aut. arch.. Záměr na pořízení změn ÚPM byl 
schválen Zastupitelstvem statutárního města Karlovy Vary dne 23. 6. 2015. Zadání změn ÚPM bylo 
Zastupitelstvem statutárního města Karlovy Vary schváleno dne 8. 9. 2015. Společné jednání o návrhu 
změn ÚPM proběhlo dne 19. 1. 2016.  
Změna č. 4/2015 ÚPM K. Vary, k. ú. Dvory - OC Varyáda, část p. p. č. 102/1, navrhuje změnu z plochy 
s funkčním využitím plocha dopravní - parkoviště, na plochu s funkčním využitím Specifické území 
drobné výroby a služeb VD-1, na ploše o výměře 0,74 ha. 
Změna č. 5/2015 ÚPM K. Vary, k. ú. Dvory - západ, p. p. č. 512/10 a 516/1, navrhuje změnu z plochy 
s funkčním využitím plochy zemědělsky využívané půdy, na plochu s funkčním využitím část Plocha 
zeleně, a část Území drobné výroby a služeb, o rozloze 0,99 ha. 
2. Posouzení souladu návrhů změn ÚPM a předložených podkladů z hlediska koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami 
územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR): 
Na základě předložených podkladů zdejší úřad sděluje, že k nim nemá zásadní připomínky. 
Upozorňujeme, že byla schválena Vládou ČR Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen 
„aPÚR“), pořizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která je závazná od 17. 4. 2015 (viz 
metodické sdělení MMR:  
http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-
d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf , 
aPÚR je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (odkaz:  

- v úvodním odstavci na str. 4 změn ÚPM je 
potřeba doplnit za citovaný správní řád                
a vyhlášku č. 500/2006 Sb., dovětek: „… , ve 
znění pozdějších předpisů, …“, taktéž 
v kapitole 4., na str. 8, změn ÚPM, i u vyhl. č. 
501/2006 Sb.. 

- dále je do úvodního odstavce změn ÚPM před 
citovaný § 55 stavebního zákona, doplnit ust. § 
43 odst. 4 stavebního zákona, a k § 55 
doplnit odst. 2 stavebního zákona. 

- na konec úvodního odstavce změn ÚPM je 
nutno doplnit: „…, ve spojení s § 188 odst. 3 a 
4 stavebního zákona,…“. 

- do Pokynu pro zpracování úpravy návrhu 
Změny č. 5/2015 ÚPM K. Vary pro řízení              
o změně ÚPM bude na základě požadavku 
uplatněného ve stanovisku Krajské hygienické 
stanice Karlovarského kraje ze dne 27. 1. 2016, 
cit.: „…V případě změny        č. 5/2015 bude 
posouzeno možné zatížení navazujících ploch 
(Sm) hlukem v souvislosti s budoucím 
dopravním napojením lokality.“, zapracována 
do podmíněně přípustného využití této plochy 
např. tato věta: „Drobná výroba a služby jsou 
v této lokalitě přípustné, pokud bude v dalším 
stupni prokázáno, že nebude překročena 
přípustná hladina hluku (tzn. bude pořízena 
hluková studie), navazujících ploch (Sm), 
v souvislosti s budoucím dopravním napojením 
změnou řešené lokality.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-a30b-d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf
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http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-
9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf). 
Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „aZÚR“). Dokumentace je v současné době k nahlédnutí na 
webových stránkách Karlovarského kraje (odkaz:                   
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx). 
Projednávání aZÚR je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním 
změn ÚPM, bude potřeba je uvést do souladu s ní. 
3. Požadavky: (zdejší úřad je uplatňuje na základě ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona - ustanovení o 
státním dozoru ve věcech územního plánování) 
- v úvodním odstavci na str. 4 změn ÚPM je potřeba doplnit za citovaný správní řád a vyhlášku č. 

500/2006 Sb., dovětek: „… , ve znění pozdějších předpisů, …“, taktéž v kapitole 4., na str. 8, 
změn ÚPM, i u vyhl. č. 501/2006 Sb. 

- dále je do úvodního odstavce změn ÚPM před citovaný § 55 stavebního zákona, doplnit ust. § 43 
odst. 4 stavebního zákona, a k § 55 doplnit odst. 2 stavebního zákona. 

- na konec úvodního odstavce změn ÚPM je nutno doplnit: „…, ve spojení s § 188 odst. 3 a 4 
stavebního zákona,…“. 

- - do Pokynu pro zpracování úpravy návrhu Změny č. 5/2015 ÚPM K. Vary pro řízení o změně 
ÚPM bude na základě požadavku uplatněného ve stanovisku Krajské hygienické stanice 
Karlovarského kraje ze dne 27. 1. 2016, cit.: „…V případě změny č. 5/2015 bude posouzeno 
možné zatížení navazujících ploch (Sm) hlukem v souvislosti s budoucím dopravním napojením 
lokality.“, zapracována do podmíněně přípustného využití této plochy např. tato věta: „Drobná 
výroba a služby jsou v této lokalitě přípustné, pokud bude v dalším stupni prokázáno, že nebude 
překročena přípustná hladina hluku (tzn. bude pořízena hluková studie), navazujících ploch (Sm), 
v souvislosti s budoucím dopravním napojením změnou řešené lokality.“ Pokud by tento 
požadavek KHS nebyl řešen např. navrženým způsobem, bude nutno s tímto dotčeným orgánem 
řešit rozpor dle ust. § 136 správního řádu. 

__________________________________________________________________________________ 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 3.11.2016 žádost o 
stanovisko k návrhu Změny č. 6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen „ÚPM“), s 
podklady: „Změny č. 1-6/2015 Územního plánu města Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků projednání 
návrhu změn po společném jednání, které se konalo 19.1.2016“, zpracovaného pořizovatelem dne 
4.4.2016, a aktualizovaného dne 2.11.2016, a s návrhem Změny č. 6/2015 ÚPM. 
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení úřadu územního 
plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje změnu ÚPM v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a) 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, zmocněný ust. § 7 odst. 1 písm. g), a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
- pořizovatel bere na vědomí uvedené 

požadavky – návrh k veřejnému projednání 
bude upraven 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf
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ust. § 178 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 50 
odst. 7 stavebního zákona, vydává v přenesené působnosti stanovisko krajského úřadu - správního 
orgánu územního plánování k návrhu změny ÚPM a k obdrženým podkladům. 
1. Základní údaje: 
Záměr na pořízení Změny č. 6/2015 ÚPM, k. ú. Dvory - Závodní ul., byl schválen Zastupitelstvem 
městem Karlovy Vary (dále jen „ZMKV“) dne 23.6.2015. Zadání změny ÚPM bylo ZMKV schváleno dne 
8.9.2015. Společné jednání o návrhu změny ÚPM proběhlo dne 19.1.2016. 
Projektantem změny ÚPM je firma 4DProstor s.r.o., Praha, projektantkou je Mgr. Ing. arch. Pavlína 
Čapková, aut. arch.. 
Návrh změny ÚPM byl zpracován v 09/2016, řeší z větší části území změny ÚPM v k. ú. Dvory, a z 
menší části v k. ú. Tašovice. (V tomto smyslu může být podrobnější název změny ÚPM matoucí.) 
Návrh změny ÚPM navrhuje zapracovat do ÚPM novou plochu s funkčním využitím Specifické smíšené 
území centrální Sc-9, a Plochy zeleně, výčet změnou ÚPM dotčených pozemků viz návrh změny ÚPM. 
V platném ÚPM jsou pozemky v současné době zapracovány zčásti jako plochy s funkčním využitím 
Plochy občanského vybavení s převahou zeleně, a zčásti jako Specifické území rekreace s převahou 
zeleně. Současně návrh změny ÚPM stanoví pro plochu Sc-9 nové regulativy, tj. nové hlavní využití, 
přípustné využití, podmíněně přípustné využití, a nepřípustné využití (podrobněji viz text návrhu změny 
ÚPM). Území Sc-9 má výměru 5,99 ha. Území má být určeno převážně pro obchodní, hospodářské, 
správní, a kulturní zařízení sloužící pro potřeby celého města a jeho spádového území. Celková 
rozloha území řešeného změnou ÚPM je 11.30 ha. Část změnou ÚPM řešeného území, na kterém je 
aktivní zóna záplavového území, je nezastavitelná. 
2. Posouzení souladu návrhu změny ÚPM a předložených podkladů z hlediska koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1 (dále jen „A1PÚR“), a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami 
územního rozvoje Karlovarského kraje („ZÚR“): 
Na základě předložených podkladů zdejší úřad sděluje, že nemá k navrhované změně ÚPM a 
předloženým podkladům připomínky.  Upozorňujeme, že Vládou ČR byla schválena A1PÚR, 
pořizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která je závazná od 17.4.2015 (viz metodické sdělení 
MMR:  
http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d-
a30bd06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf , 
A1PÚR je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (odkaz: 
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e-
9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf). 
Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „A1ZÚR“). Dokumentace je v současné době k nahlédnutí na 
webových stránkách Karlovarského kraje (odkaz:  
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 
Projednávání A1ZÚR je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním 
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284/RR/16 ze dne 16.3.2017 
doručeno dne 16.3.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

změny ÚPM, bude změna ÚPM uvedena do souladu s ní. 
3. Požadavky: (zdejší úřad je uplatňuje na základě ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona - ustanovení o 
státním dozoru ve věcech územního plánování) - v celém textu návrhu změny ÚPM nedoporučujeme 
používat pro tuto dokumentaci zkratku: „ÚP“, vzhledem k tomu, že tato zkratka může být použita pouze 
u dokumentací pořízených od 1.1.2007. Platný územní plán pro město Karlovy Vary byl pořízen za 
platnosti zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako územní plán sídelního útvaru, 
s názvem Územní plán města Karlovy Vary (zkratka „ÚPM“). 
- na základě metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru územního plánování, má 
úvodní odstavec opatření obecné povahy změny ÚPM znít takto: „Zastupitelstvo města Karlovy Vary, 
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „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, ve znění 
pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, vydává….“. 
- doporučujeme aktualizovat výčet pozemků, pro které je změna ÚPM pořizována, např. p. p. č. 528, k. 
ú. Dvory, nebyl v katastru nemovitostí nalezen.  
- na str. 12, v kapitole 5.3 ochrana před povodněmi, je použit zastaralý termín: „zátopové území“, 
doporučujeme jej nahradit, a v celém odstavci ujednotit na: „záplavové území“. 
- vzhledem ke složitosti změnou ÚPM řešeného území doporučujeme zpracování koordinačního 
výkresu. 
- přesnější znění článku odůvodnění změny ÚPM 13, by mělo znít: „Změna ÚPM nenavrhuje žádné 
záležitosti nadmístního významu, neřešené v ZÚR.“ 
__________________________________________________________________________________ 
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona - návrh Změny č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel dne 
16. 2. 2017 žádost o vyjádření k návrhu Změny č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary (dále 
jen „Změna ÚPM“). Žádost zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební 
úřad (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje Změnu ÚPM v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“). Přílohami k žádosti jsou „návrh Změny č. 1/2015 Územního plánu města 
Karlovy Vary“ a „vyhodnocení výsledků projednání změny č. 1/2015 po společném jednání – 
aktualizace k 15. 2. 2017“. 
Základní údaje o pořizované Změně ÚPM: 
Záměr na pořízení Změny ÚPM byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 23. 6. 2015. 
Zadání Změny ÚPM bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno dne 8. 9. 2015. Návrh Změny 
ÚPM zpracovala projekční kancelář 4D PROSTOR, s.r.o., Praha, Mgr. Ing. arch. Pavlína Čapková, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
- připomínky budou zapracovány do návrhu 
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autorizovaná architektka, v lednu 2016. Společné jednání o návrhu Změny ÚPM se konalo dne 19. 1. 
2016. V listopadu 2016 byla zpracována úprava návrhu Změny ÚPM, která byla předložena krajskému 
úřadu jako podklad k vydání stanoviska dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
Návrh Změny ÚPM vymezuje nové specifické polyfunkční území drobné výroby a služeb Vd-11 a 
menší doprovodné monofunkční plochy (zeleň a doprava), vše v katastrálním území Tašovice. 
Podmínkou využití území pro požadovaný účel je odpis části prognózního ložiska kaolínu č. 523922. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán 
územního plánování příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu  s ust. § 50 odst. 7 
stavebního zákona vydává k návrhu Změny ÚPM stanovisko: 
1/ Posouzení souladu návrhu Změny ÚPM z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy: 
Území řešené Změnou ÚPM se dotýká sousedního území obce Jenišov. Obec Jenišov má platný 
Územní plán sídelního útvaru Jenišov s jeho 27 vydanými změnami. 
Návrh Změny ÚPM z výše uvedeného hlediska nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousední 
obce. 2/ Posouzení souladu návrhu Změny ÚPM s Politikou územního rozvoje České republiky, ve 
znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“): 
Z PÚR ČR pro správní území města Karlovy Vary vyplývá následující: 
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, která je charakterizována silnou koncentrací 
obyvatelstva a ekonomických činností a kde podporujícím faktorem rozvoje je poloha na připravované 
dálnici II. třídy D6 Praha-Karlovy Vary-Cheb-hranice ČR, - vymezení koridoru konvenční železniční 
dopravy ŽD3 Karlovy Vary-Ostrov, 
- vymezení koridoru kapacitní silnice D6 v úseku Nové Strašecí-Karlovy Vary, 
- vymezení plochy mezinárodního letiště Karlovy Vary L2. 
Území řešené Změnou ÚPM není ve střetu s plochou a koridory dopravní infrastruktury ŽD3, D6 a L2. 
Návrh Změny ÚPM není v rozporu s PÚR ČR. 
3/ Posouzení souladu návrhu Změny ÚPM s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. 
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 
Ze ZÚR KK pro území řešené Změnou ÚPM vyplývá následující: 
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti nadregionálního významu OB12 Karlovy Vary, jako zpřesnění vymezení 
rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR 2008, 
- katastrální území Tašovice je začleněno do vymezené specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu 
SR8 Karlovarsko, do specifické oblasti lázeňství SL1 Karlovy Vary a do specifické oblasti krajinných 
hodnot a ochrany přírody SK9 Loketsko, 
- vymezení veřejně prospěšné stavby D81 – stavba přeložky dálnice II. třídy D6 (obchvat Karlových 
Varů) v úseku Jenišov-silnice I/13 – okrajově zasahuje do řešeného území Změny ÚPM. 
Návrh Změny ÚPM není v rozporu se ZÚR KK. 
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Vzhledem k tomu, že stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, lze zahájit řízení o Změně 
ÚPM dle §§ 51 až 53 stavebního zákona. 
Připomínky uplatněné na základě ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě ust. § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru ve 
věcech územního plánování: 
1/ V textové části odůvodnění návrhu Změny ÚPM v kapitole 2. požadujeme opravit údaj týkající se 
rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice ČR/Německo (-Bayreuth) 
vyplývající z PÚR ČR. Území řešené Změnou ÚPM neleží v rozvojové ose OS7 vymezené v PÚR ČR. 
PÚR ČR rozvojovou osu OS7 vymezuje pouze pro obce mimo rozvojové oblasti. Správní území města 
Karlovy Vary spadá do rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary a není proto již zahrnuto do rozvojové osy 
OS7. 
Kapitolu 2. textové části odůvodnění návrhu Změny ÚPM zároveň požadujeme doplnit: 
- o vyhodnocení souladu návrhu Změny ÚPM s republikovými prioritami, které PÚR ČR stanovuje, 
nikoli s obecnými cíli pro územní rozvoj, jak je v odůvodnění popisováno, - o vyhodnocení souladu 
návrhu Změny ÚPM s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
vyplývající ze ZÚR KK, 
- o vyhodnocení souladu návrhu Změny ÚPM s podmínkami pro rozhodování o změnách v území v 
rozvojové oblasti nadregionálního významu OB12 Karlovy Vary vyplývající ze ZÚR KK. 
2/ Výkres č. 1 Plán využití území návrhu Změny ÚPM požadujeme upravit dle metodického 
doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ústavu územního rozvoje „Změna územního plánu – 
obsah“ z prosince 2014, kde se uvádí, že grafická část změny územního plánu obsahuje grafické 
znázornění pouze těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Ve výroku změny územního 
plánu se měněné části jevů zakreslí do čistého mapového podkladu (katastrální mapy). 
3/ Ve výkresech č. 2 Širší vztahy, č. 3 Doprava a dopravní zařízení a č. 7 Zeleň a ÚSES požadujeme 
doplnit legendy o jevy, které jsou na jednotlivých výkresech zobrazeny.  
4/ Po vydání Změny ÚPM pořizovatel pro obec zajistí na základě § 55 odst. 5 stavebního zákona 
vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení 
opatří záznamem o účinnosti. Bez vyhotovení právního stavu po změně není možné spolehlivě 
rozhodovat, zejména vydávat územní rozhodnutí, ani pořídit a vydat navazující další změnu. 
5/ Informujeme, že krajský úřad v současné době pořizuje Územní studii severozápadní části 
obchvatu Karlových Varů (dále jen „ÚS“), která se svým řešeným územím dotýká území řešeného 
Změnou ÚPM. V případě, že využití ÚS bude schváleno před vydáním Změny ÚPM, bude potřeba 
Změnu ÚPM zkoordinovat s touto ÚS jako s územně plánovacím podkladem, který ověřuje možnosti a 
podmínky změn v území. 
6/ Informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK. 
Dokumentace návrh Aktualizace č. 1 ZÚR KK je v současné době k nahlédnutí na webové stránce 
Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-
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___________________________ 
1064/RR/17 ze dne 28.8.2017 
doručeno dne 28.8.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx nebo cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz Témata – 
Rozvoj regionu a územní plánování Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje – návrh (CZ). Pořizování Aktualizace č. 1 
ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚPM, 
bude potřeba Změnu ÚPM uvést do souladu s ní. 
__________________________________________________________________________________ 
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona – návrh Změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel dne 
20. 7. 2017 oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary 
– k.ú. Tašovice – jih (dále jen „Změna ÚPM“) a konání veřejného projednání o návrhu Změny ÚPM, 
které proběhlo dne 28. 8. 2017. 
Změnu ÚPM v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „pořizovatel“). 
Základní údaje o pořizované Změně ÚPM: 
Záměr na pořízení Změny ÚPM byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 23. 6. 2015. 
Zadání Změny ÚPM bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno dne 8. 9. 2015. Návrh Změny 
ÚPM zpracovala projekční kancelář 4D PROSTOR, s.r.o., Praha, Mgr. Ing. arch. Pavlína Čapková, 
autorizovaná architektka, v listopadu 2015. Společné jednání o návrhu Změny ÚPM se konalo dne 19. 
1. 2016. V květnu 2017 byla zpracována úprava návrhu Změny ÚPM, která byla předložena krajskému 
úřadu jako podklad k vydání stanoviska dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Veřejné projednání návrhu 
Změny ÚPM, zpracovaného v červenci 2017, proběhlo dne 28. 8. 2017. 
Návrh Změny ÚPM řeší: 
- vymezení nového specifického území drobné výroby a služeb Vd – 10, 
- vymezení plochy zeleně – ostatní nelesní zeleň, 
- stanovení podmínek pro využití plochy specifické území drobné výroby a služeb Vd – 10. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán 
územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 3 
stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání 
změněny, stanovisko: 
1/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 
Návrh Změny ÚPM nemá vazby na území sousedních obcí. 
2/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, s 
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“): 
Části řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu s PÚR 
ČR. 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
- pořizovatel bere na vědomí 
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3/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 
(dále jen „ZÚR KK“): 
Části řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, nejsou v rozporu se 
ZÚR KK. 
Připomínky na závěr uplatněné na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru ve 
věcech územního plánování: 
Upozorňujeme pořizovatele na § 55 odst. 5 stavebního zákona, kde je uvedeno, že „pořizovatel pro 
obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto 
vyhotovení opatří záznamem o účinnosti“. Bez vyhotovení právního stavu po změně územně 
plánovací dokumentace není možné spolehlivě rozhodovat, zejména vydávat územní rozhodnutí, ani 
pořídit a vydat navazující další změnu. 
Informujeme, že bylo zahájeno řízení o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK dle § 39 stavebního 
zákona. Dokumentace upraveného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK pro veřejné projednání je v 
současné době k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx nebo cesta na tutéž 
stránku: www.kr-karlovarsky.cz Témata – Rozvoj regionu a územní plánování Region menu – 
Územní plánování – Dokumentace kraje. Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a 
pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚPM, bude potřeba Změnu ÚPM 
uvést do souladu s ní. 

 

Vyhodnocení veřejného projednání: 

vyhodnocení výsledků projednání  po veřejném jednání, které se konalo dne 28.8.2017  
– STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ,  SOUSEDNÍCH OBCÍ A KRAJSKÉHO ÚŘADU;   

DOTČENÉ ORGÁNY: 

Orgán, organizace  
Číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska 

 
Vyhodnocení 

 

37. Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

38. Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

39. Krajská veterinární správa 
pro Karlovarský kraj 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx
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40. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství     

1787/DS/17 ze dne 24.7.2017, 
doručeno dne 26.7.2017 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 20.7.2017 
žádost o stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2/2015 Územního plánu města 
Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k veřejnému projednání návrhu 
Změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary připomínky. 

- bez připomínek 

41. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor kultury, 
památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 

489/KR/17 ze dne 25.8.2017, 
doručeno dne 28.8.2017 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
obdržel dne 20. 7. 2017 oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 2/2015 Územního plánu 
města Karlovy Vary (dále jen „ÚP“). 
K uvedenému oznámení vám sdělujeme, že krajský úřad uplatňuje dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, 
nejde-li o působnost ministerstva kultury. Proto krajský úřad není v této věci dotčeným orgánem 
státní správy v oblasti státní památkové péče, neboť se v řešeném území nenachází památková 
zóna ani nemovitá národní kulturní památka. 
Krajský úřad již k dané věci vydal vyjádření pod č. j. 796/KR/15 ze dne 5. 8. 2015, ve kterém bylo 
upozorněno, že předmětná plocha je územím s archeologickými nálezy. Území týkající se změny č. 
2/2015 se nachází z hlediska archeologie ve velmi exponovaném katastru, v blízkosti archeologické 
památkové rezervace Tašovice, která byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 
16417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 a je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod 
číslem 36560/4-1055. 
Pro stavební činnost pro území s archeologickými nálezy platí režim ust. § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči („Má-li se provádět stavební činnost na území s 
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž 
podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící 
archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, 
kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologickýchvýzkumů.“) a dále též obecná ustanovení 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (viz. Sbírka mezinárodních smluv č. 99/2000 
Sb.m.s.). 

- konstatování – změna respektuje území s 
archeologickými nálezy  - viz kap. 5.8 ochrana památek 

- bez připomínek 

42. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství    

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 20.07.2017 
Oznámení o veřejném projednání o návrhu Změny Územního plánu města Karlovy Vary, ozn. č. 
2/2015 k.ú. Tašovice - jih a k tomuto vydává následující stanovisko: 
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2504/ZZ/17/KK-54807/17 ze dne 
7.8.2017, doručeno dne 8.8.2017 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 
Bez připomínek. 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 
K návrhu Územního plánu města Karlovy Vary ozn. č. Změny č. 2/2015 k. ú. Tašovice – jih 
nemáme připomínky. K zadání návrhu Změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary 
vydal 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, stanovisko zn. 2128/ZZ/15 ze dne 07.08.2015 s tím, že nemá z hlediska 
posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č. 2/2015 Územního 
plánu města Karlovy Vary na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Toto 
stanovisko zůstává nadále v platnosti. 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Z předloženého „Návrhu změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary“ nevyplývají žádná 
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) ve smyslu ustanovení § 48a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dokumentace neumisťuje rekreační ani sportovní stavby na 
PUPFL). Bez připomínek. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. et Ing. Benešová/204) 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
obdržel dne 20.7.2017 oznámení Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a 
stavebního úřadu pod č. j. 7867/SÚ/17 ze dne 19.07.2017 o zahájení řízení o návrhu Změny č. 
2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary. Jako orgán státní správy naúseku ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) 
oznámení posoudil a sděluje následující. V souladu s ustanovením § 17 písm. a) zákona o ochraně 
ZPF, uplatňuje stanovisko, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, k územním plánům obcí, ve 
kterých je sídlo kraje, Ministerstvo životního prostředí. 
Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová/221) 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) 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 Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí. 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 
Bez připomínek. 
Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293) 
K návrhu změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary nemáme připomínek. Pro doplnění 

Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí – bez připomínek  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií – bez 
připomínek 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství – 
bez připomínek 

Ochrana zemědělského půdního fondu – bez připomínek 

Odpadové hospodářství – stanovisko bylo vyžádáno, 
připomínky nebyly uplatněny 

Ochrana ovzduší – bez připomínek 

Vodní hospodářství – bez připomínek 
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uvádíme, že se v předmětné lokalitě se nenachází stanovené záplavové území, ani zde nejsou 
evidovány lokality rizikové z hlediska vzniku povodní z přívalových srážek (viz 
http://webmap.krkarlovarsky.cz/rizikovauzemi/). Zároveň se předmětná lokalita nachází v dosahu 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. 

43. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy  

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

44. Magistrát města Karlovy 
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní 
úřad 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

45. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního 
prostředí 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

46. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor památkové 
péče 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

47. Ministerstvo dopravy stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

48. Ministerstvo obrany – 
sekce ekonomická a 
majetková, odbor ochrany 
územních zájmů  

96297/2017-8201-OÚZ-PHA ze 
dne  4.9.2017, doručeno dne  
4.9.2017 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání Návrhu Změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary (k.ú. Tašovice)  
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, 
písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů.  
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 
2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem Změny č. 2/2015 Územního plánu města 
Karlovy Vary“.  
Katastrální území Tašovice se nachází v zájmovém území AČR dle zákona č.183/2006 Sb., § 175 
(jev 82). Rozsah a průběh těchto zájmových území byl předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je 
nutno dodržet ustanovení § 175, zákona č.183/2006 Sb., viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“. 

- bez připomínek 

 

49. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

MPO48415/2017 ze dne 
28.8.2017, doručeno dne 
30.8.2017 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a 
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona další připomínky. 

S projednaným a upraveným návrhem změny územního plánu č. 2/2015 souhlasíme.  

- bez připomínek 
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50. Ministerstvo zdravotnictví stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

51. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

52. Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského kraje 

SBS/24296/2017/OBÚ-08 ze dne 
11.8.2017, doručeno dne 
14.8.2017 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 20. 7. 2017 Vaše oznámení o 
konání výše uvedeného projednání dne 28. 8. 2017. 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. 
Zdejší úřad prostudoval zveřejněné podklady. Většina dotčeného území leží v ploše výhradního 
ložiska kaolinu Tašovice 1. Ve výrokové části návrhu je uvedena podmínka přípustnosti pouze 
staveb dočasných na dobu nejvýše 50 let, s možností vytěžení ložiska v budoucnosti.  
Z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje 
Karlovarského k veřejnému projednání návrhu Změny Územního plánu města Karlovy Vary ozn. č. 
2/2015 k.ú. Tašovice - jih žádné připomínky. 

- bez připomínek 

53. Státní pozemkový úřad 

SPU 390136/2017 ze dne 
25.8.2017, doručeno dne 
25.8.2017 

 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně 
příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 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 jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje následující: 
V katastrálním území Tašovice již byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy a jejich výsledky 
byly zavedeny do katastru nemovitostí. 
K veřejnému projednání o návrhu změny Územního plánu města Karlovy Vary ozn. č. 2/2015 k.ú. 
Tašovice - jih nemáme žádné další připomínky ani námitky. 

- bez připomínek 

54. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

55. Státní energetická inspekce stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 
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SOUSEDNÍ OBCE: 

56. Město Horní Slavkov stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

57. Město Loket stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

58. Město Nová Role stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

59. Obec Andělská Hora stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

60. Obec Březová stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

61. Obec Dalovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

62. Obec Děpoltovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

63. Obec Hory stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

64. Obec Jenišov stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

65. Obec Kolová stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

66. Obec Mírová stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

67. Obec Otovice stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

68. Obec Pila stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

69. Obec Sadov stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

70. Obec Šemnice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

71. Obec Stanovice stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

72. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 
rozvoje 

1064/RR/16 ze dne 28.8.2017, 
doručeno dne 28.8.2017 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), 
obdržel dne 20. 7. 2017 oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 2/2015 Územního 
plánu města Karlovy Vary – k.ú. Tašovice – jih (dále jen „Změna ÚPM“) a konání veřejného 
projednání o návrhu Změny ÚPM, které proběhlo dne 28. 8. 2017. 
Změnu ÚPM v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
pořizuje Magistrát města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad (dále 
jen „pořizovatel“). 
Základní údaje o pořizované Změně ÚPM: 

 
- návrh změny není v rozporu s PÚRČR 
- návrh změny není v rozporu s ZÚRKK 
- návrh změny nemá vazby na území sousedních obcí 

 

Připomínky na závěr:  pořizovatel bere na vědomí 
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Záměr na pořízení Změny ÚPM byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 23. 6. 
2015. Zadání Změny ÚPM bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno dne 8. 9. 
2015. Návrh Změny ÚPM zpracovala projekční kancelář 4D PROSTOR, s.r.o., Praha, Mgr. 
Ing. arch. Pavlína Čapková, autorizovaná architektka, v listopadu 2015. Společné jednání o 
návrhu Změny ÚPM se konalo dne 19. 1. 2016. V květnu 2017 byla zpracována úprava 
návrhu Změny ÚPM, která byla předložena krajskému úřadu jako podklad k vydání 
stanoviska dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Veřejné projednání návrhu Změny ÚPM, 
zpracovaného v červenci 2017, proběhlo dne 28. 8. 2017. 
Návrh Změny ÚPM řeší: 
- vymezení nového specifického území drobné výroby a služeb Vd – 10,  
- vymezení plochy zeleně – ostatní nelesní zeleň, 
- stanovení podmínek pro využití plochy specifické území drobné výroby a služeb Vd – 10. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní 
orgán územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s 
§ 52 odst. 3 stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu Změny ÚPM, které byly 
od společného jednání změněny, stanovisko: 
1/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání 
změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 
Návrh Změny ÚPM nemá vazby na území sousedních obcí. 
2/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání 
změněny, s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“): 
Části řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, nejsou 
v rozporu s PÚR ČR. 
3/ Posouzení souladu částí řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání 
změněny, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje 
Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 
Části řešení návrhu Změny ÚPM, které byly od společného jednání změněny, nejsou 
v rozporu se ZÚR KK. 
Připomínky na závěr uplatněné na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním 
dozoru ve věcech územního plánování: 
Upozorňujeme pořizovatele na § 55 odst. 5 stavebního zákona, kde je uvedeno, že 
„pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání 
jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti“. Bez vyhotovení právního stavu 
po změně územně plánovací dokumentace není možné spolehlivě rozhodovat, zejména 
vydávat územní rozhodnutí, ani pořídit a vydat navazující další změnu. 
Informujeme, že bylo zahájeno řízení o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK dle § 39 
stavebního zákona. Dokumentace upraveného návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR KK pro veřejné 
projednání je v současné době k nahlédnutí na webové stránce Karlovarského kraje: 
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http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx nebo cesta 
na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz Témata – Rozvoj regionu a územní plánování 
Region menu – Územní plánování – Dokumentace kraje. Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK 
je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním Změny ÚPM, 
bude potřeba Změnu ÚPM uvést do souladu s ní. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/UPD_KK.aspx
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5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

5.1 civilní ochrana a obrana státu 

Požadavky nebyly stanoveny. 

5.2 horninové prostředí 

Plochy řešené změnou ÚPm leží jako celek v poddolovaném území po starých dobývkách na hnědé 

uhlí. (Tašovice č. 508) V současnosti je horninové prostředí stabilní, k pohybům a propadům 

nedochází.  

V dalším stupni územní přípravy bude nutné provést podrobnější průzkumy a návrh odpovídajících 

opatření. Výskyt starých důlních děl není překážkou plánovanému využití území. 

V řešeném území se nachází výhradní ložisko kaolínu Tašovice - 1. Na ploše ložiska je přípustné 
stavět pouze dočasné stavby na dobu 50 let, jak je uvedeno ve výrokové části. Toto navržené 
opatření umožní případné budoucí vytěžení ložiska, např. s využitím v současnosti netradičních 
báňských technologií šetrných k okolní zástavbě a přírodnímu prostředí. 

5.3 ochrana před povodněmi 

Změnou řešené území nezasahuje do záplavového území Q100 ani aktivní zóny záplavového území 

řeky Ohře. Nově vymezené plochy nejsou ani v poloze ohrožené lokálními povodněmi z přívalových 

dešťů.  

Plochy řešené změnou č. 2/2015 ÚPm zasahují do záplavového území zvláštní povodně pod vodním 

dílem. Zvláštní požadavky na ochranu před povodněmi není třeba stanovovat. V dalších stupních 

investiční přípravy území je třeba řešit systém včasného varování pro případ havárie na vodním díle. 

5.4 ochrana vod 

Změnou řešené území leží v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje II., stupně II.B. a 
vodohospodářsky zranitelné oblasti Tašovice. Požadavky vyplývající z podmínek ochrany přírodního 
léčivého zdroje a vodohospodářsky zranitelné oblasti budou zapracovány do následujících stupňů 
projektové přípravy. 

Územím prochází bezejmenná technicky upravená a napřímená vodoteč, která slouží jako hlavní 
meliorační zařízení. Navrhuje se její rekultivace a začlenění jako vodního prvku do ploch areálové 
zeleně.  

5.5 ochrana veřejného zdraví 

Změna č. 2/2015 zohledňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Využití ploch pro výrobu a 

skladování bude možné jen v takovém případě, bude-li prokázán soulad s požadavky právních 

předpisů. Změna stanovuje jako nezbytnou podmínku realizace zastavitelné plochy zpracování 

územní studie, která průkaz souladu s požadavky právních předpisů ukládá jako jednu ze specifických 

podmínek. Na úrovni územního plánu dopravní zátěž u liniových zdrojů hluku nelze stanovit, takže 

zpracování hlukové a rozptylové studie není možné. 

5.6 ochrana ZPF 

Území řešené změnou ÚPm leží převážně na zemědělské půdě a bude vyžadovat trvalý zábor ZPF o 

výměře 6,96 ha. 

Postupy k zajištění ochrany ZPF stanovené §§ 3 a 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a její přílohou č. 3 vyhlášky byly dodrženy. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny ÚPm na ZPF je provedeno 

podle aktuálního společného metodického doporučení MMR a MŽP „Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu, Věstník MŽP 09/2011, 

níže v kapitole 14 Odůvodnění změny ÚPm. 

5.7 ochrana přírody a krajiny 

Plochy řešené změnou ÚPm nezasahují a ani nijak nepříznivě neovlivňují významné krajinné prvky 

dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a jejich ochranné a bezpečnostní pásma dle 

platných předpisů. 

Změnou nejsou dotčeny prvky ÚSES. 

Drobná vodoteč protékající územím od severozápadu na jihovýchod k Ohři má charakter meliorační 

strouhy. V dalším stupni přípravy území může být vodoteč zahrnuta jako prvek areálové zeleně. 

5.8 ochrana památek 

Změna ÚPm plně respektuje principy ochrany památek a památkově chráněných území stanovené 

zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Změnou není dotčena žádná 

kulturní památka. Plochy řešené změnou leží v území s archeologickými nálezy III. kategorie. Veškeré 

zásahy do území musí tuto skutečnost respektovat. 

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

Změna č. 2/2015 nevyžaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí a tudíž ani vlivů na udržitelný 

rozvoj území. (viz. stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství k zadání změny ÚPm čj. 2128/ZZ/15 ze dne 7.8.2015) 

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. 

8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. 

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Změna ÚPm č. 2/2015 nebyla prověřována ve variantách. 

Změna ÚPm č. 2/2015 vymezuje nové specifické území drobné výroby a služeb Vd-10 s výše 

uvedenými regulativy o výměře 2,86 ha. 

V ploše výhradního ložiska se vymezuje plocha zeleně o výměře 4,72 ha, která sahá až k silnici I/20, 

podél které prochází lokální biokoridor a trasa VTL plynovodu s ochranným a bezpečnostním 

pásmem. 

Celková výměra ploch změny č. 2/2015 je 7,58 ha. 

Území je určeno pro zařízení drobné výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na bydlení. V tomto 

území je přípustné umisťovat:  

– stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby 

– stavby skladů pro potřeby hlavního využití 

– související stavby pro administrativu, sociální zařízení, šatny a stravování zaměstnanců 

– stavby a zařízení pro výrobu energie pro vlastní potřebu území 
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– stavby a zařízení pro vědu a výzkum 

– stavby a zařízení pro maloobchod a pro nerušící služby 

– 1 služební byt správce nebo majitele umístěný v rámci stavby hlavní 

– stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury 

– stavby a zařízení pro civilní ochranu 

– plochy zeleně 

– vodní plochy, vodní toky 

Území řešené změnou č. 2/2015 přiléhá na jihozápadě k silnici I/20. Dopravní napojení z této 

komunikace je možné doplněním křižovatky s ulicí Českou na průsečnou křižovatku. Vzdálenost od 

křižovatky s ulicí Závodní je osově 180 m. Od ulice Závodní je území odděleno pásem převážně 

rodinné zástavby. Dopravní napojení z ulice Závodní je možné po severovýchodním okraji rodinné 

zástavby. 

V nově vymezeném území pro drobnou výrobu a služby se počítá s vhodným řešením areálové 

zeleně. Směrem k okolním plochám v zastavěném území a směrem do volné krajiny bude součástí 

pozemků vysoká zeleň. Nabízí se začlenění drobné bezejmenné vodoteče, která protéká územím od 

severu k jihu, po její revitalizaci do krajinářských úprav. Podrobnější řešení musí být součástí 

následujícího stupně územní přípravy. 

Využití území pro drobnou výrobu musí respektovat dané územní limity: 

- Ochranná pásma pozemních komunikací 

- Ochranná pásma letiště – hluková 

- Ochranné pásmo letiště výškové – celé řešené území 

- Podmínky poddolovaného území – celé řešené území 

- Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a VVTL plynovodu a zařízení na něm 

- Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22 kV a zařízení na něm  

- Ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMÚ 

- Ochranná zóna neregionálního biokoridoru 

- Vnější lázeňské území 

- Ochranné pásmo výrobního zařízení 

- Ložisko nerostných surovin 

- Vodohospodářsky zranitelná oblast 

- Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

- Území zvláštní povodně pod vodním dílem 

- Území s archeologickými nálezy 

Napojení na sítě technické infrastruktury je možné ze stávajících vedení vodovodu a plynovodu i 

distribučního rozvodu VN. V kontaktu s územím se nachází splašková kanalizace. Kapacita čistírny 

odpadních vod není touto změnou ÚPm řešena. 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch  

Nově vymezená plocha změny ÚPm naplňuje část dlouhodobé potřeby rozvoje výrobních, obchodních 

a komerčních ploch. Představuje především nárůst nových pracovních příležitostí. Bude naplňovat i 

další ekonomické a funkční potřeby města jako celku. 

Území srovnatelné velikosti vymezené schváleným územním plánem pro drobnou výrobu město již 

v současnosti volné nemá. 

Podle Politiky územního rozvoje ČR, Aktualizace č. 1 spadá správní území města Karlovy Vary do 

rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary. 

PÚR ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování 

podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat jejich přínosy a minimalizovat jejich 
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negativní dopady. Z uvedeného dokumentu vyplývá mimo jiné i úkol vytvářet v území podmínky k 

odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 

příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto 

územích. 

Lokalizace území drobné výroby a služeb je zároveň i v souladu se ZÚR KK, které stanovují jako 

jednu z priorit vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných 

ploch pokud možno mimo chráněná území nebo využíváním přestavbových ploch bez přílišného 

narušení jejich chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy 

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje).  

Platný územní plán vymezuje pro celé správní území města Karlovy Vary celkem cca 136 ha 

zastavitelných ploch pro výrobu (údaj převzat z doplňujících průzkumů a rozborů 3/2011). Převážná 

většina je již využita. Nejsilněji jsou tyto funkční plochy zastoupeny v k.ú. Dvory, Bohatice, Stará Role, 

Rybáře a Drahovice. Plochy tradičního karlovarského průmyslu jsou v řešeném území převážně 

stabilizovány. V mnoha případech jsou průmyslová zařízení nevhodně umístěna, resp. leží v místech, 

která byla postupně obestavěna obytnými domy, neboť se předpokládalo, že budou ze stávajících 

lokalit vymístěna, což se dosud nestalo (Drahovice, Růžový vrch, Stará Role).  

Posuzovaná změna nárokuje vymezení cca 7,4 ha nových ploch drobné výroby a služeb, což 

představuje 5,4 % stávající nabídky územního plánu.  

Skutečnou potřebu ploch drobné výroby a služeb lze velmi obtížné stanovit. Nabídka rozvojových 

ploch by neměla být rovna jejich potřebě, ale měla by ji do určité míry převyšovat. To znamená, že i v 

oblasti drobné výroby má být nabídka pozemků mírně vyšší než poptávka po nich.  

V rámci sociálního pilíře a zajištění soudržnosti společenství obyvatel území lze konstatovat, že město 

Karlovy Vary má řadu velmi dobrých a příznivých územních podmínek pro sociální rozvoj, na druhé 

straně však vykazuje několik nepříznivých trendů (index stáří – rychlé stárnutí obyvatelstva, klesající 

trend největšího sektoru zaměstnanosti).  

Cílem řešení je stabilizace obyvatel a spádovosti podnikatelských a společenských aktivit obyvatel 

města se zpětnou vazbou na posílení města jako přirozeného centra intelektuální kultivace nových 

generací.  

Navržené řešení je také plněním podmínek, úkolů a podnětů Strategického plánu města Karlovy Vary, 

kde je jednou z priorit právě vytváření nových pracovních míst a lokalit pro průmyslovou a drobou 

výrobu pro podnikatelskou sféru – priorita č. 4.5 posílení místní ekonomiky. 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 

Nově vymezená zastavitelná plocha se neuplatňuje v širších územních vztazích. Řešení platného 

ÚPm z hlediska širších územních vztahů se nemění. 

12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Návrh změny č. 2/2015 ÚPm splňuje požadavky schváleného zadání vč. vyhodnocení požadavků 
a připomínek k návrhu zadání.  
 
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení  

Změna ÚPM nenavrhuje žádné záležitosti nadmístního významu, neřešené v ZÚR. 
 
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa  
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V ploše změny se nacházejí v severní části glejové půdy zbažinatělé (HPJ 64), středně těžké až 

těžké. Jsou zařazeny do třídy ochrany III. Jižní část území je krytá hnědými půdami oglejenými, 

těžkými až velmi těžkými (HPJ 54), které jsou zařazeny do IV. třídy ochrany. 

Území je v současnosti využíváno převážně jako orná půda. Menší plochu představují louky, které 

jsou obhospodařovány sporadicky. 

Tabulka vyhodnocení záborů ZPF: 

Katast. 
území 

Označní 
lokality 

Způsob 
využití plochy 

Zábor ZPF (ha) Třída ochrany (ha) Investice 
do půdy 

(ha) TTP zahr. orná III. IV V 

Tašovice 

631060 

Tašovice 
- jih 

Území drobné 
výroby  Vd 

0 1,85 0,40 2,13 0,12 0 ne 

Plocha zeleně 0 0 5,35 1,51 3,84 0 ne 

Celkem: 0 1,85 5,75 3,64 3,96 0 0 

 

Přehled po pozemcích: 

Parc. 
číslo Kultura 

Výměra 
v území 

Území 
drob. 

výroby 
Plocha 
zeleně 

Třída 
ochrany 

III 

Třída 
ochrany 

IV 

86/27 zahrada 558 558 
 

558 
 86/28 zahrada 6216 6216 

 
6216 

 327 ostatní plocha 3846 

    436 orná 12014 

 
12014 

 
12014 

437 orná 1755 

 
1755 

 
1755 

439 orná 33373 

 
33373 12402 20971 

440 zahrada 11716 11716 
 

10490 1226 

441 ostatní plocha 287 

    442 orná 4000 4000 
 

4000 
 447 orná 290 

 
290 290 

 474 orná 6088 

 
6088 2435 3653 

503 
zastav. plocha 
a nádv. 534 

    

504 
zastav. plocha 
a nádv. 223     

501/1 
zastav. plocha 
a nádv. 67     

505/2 
zastav. plocha 
a nádv. 64     

506 
zastav. plocha 
a nádv. 568     

507/1 
zastav. plocha 
a nádv. 476     

507/2 
zastav. plocha 
a nádv. 88     
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Postupy k zajištění ochrany ZPF stanovené §§ 3 a 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a její přílohou č. 3 jsou na úrovni územně 

plánovací dokumentace dodrženy. 

Lesní pozemky nejsou změnou ÚPm č.2/2015 dotčeny. 

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění  

Námitky proti návrhu změny č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary nebyly podány. 

O námitkách proto nebylo potřeba rozhodnout. 

16. Vyhodnocení připomínek  

K návrhu změny byly v rámci pořizování uplatněny připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona – 

viz tabulka. 

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu a požádal pod č.j. 10131/SÚ/17 ze dne 6.9.2017 dotčené orgány a nadřízený 
orgán územního plánování o stanovisko. K návrhu vyhodnocení nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 

Připomínky dle § 52 odst. 3 nebyly podány.  
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PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V SOULADU  S  § 50 ODST.  3 

73. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 

14323-ŘSD-16-11110 ze dne    
26.1.2016, doručeno dne 
29.1.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

30338-ŘSD-16-11110 ze dne 
13.12.2016, doručeno dne 
20.12.2016 

Návrh Zm. č. 1-6/2015 územního plánu Karlovy Vary 

ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy zasílá následující připomínky k Návrhu Zm. č. 

1-6/2015 územního plánu (dále jen ÚP) Karlovy Vary. 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává 

vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a 

modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 

samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. 

Správním územím města Karlovy Vary procházejí trasy stávajících silnic I. třídy I/6, resp. D6, I/13 a 

I/20. 

K návrhu zadání Zm. č. 1-6/2015 ÚP Karlovy Vary zaslalo ŘSD ČR připomínky dopisem č.j.: 14323-

ŘSD-15-11110 ze 4. 8. 2015, ve kterém byl m.j. uplatněn požadavek využít pro připojení nově 

navrhovaných zastavitelných ploch Vd – plochy drobné výroby a služeb stávajících sjezdů. 

Z návrhu změn č. 1/2015 a 2/2015 ÚP Karlovy Vary vyplývá, že pro připojení předmětných 

zastavitelných ploch Vd je předpokládáno vybudování minimálně 2 nových sjezdů: Zm. č. 1/2015 

napojením novou větví z rotační křižovatky při MÚK proti areálu Glóbusu a Zm. č. 2/2015 doplněním 

křižovatky s ulicí Českou na průsečnou křižovatku. 

S takto navrhovaným dopravním řešením týkajícím se zm. č. 1/2015 a 2/2015 ÚP Karlovy Vary nelze 

souhlasit. Připojení předmětných ploch požadujeme řešit samostatnou dopravní studií 

projednanou a odsouhlasenou Policií ČR a ŘSD ČR. 

________________________________________________________________________________ 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává 

vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice [třídy, zabezpečuje výstavbu a 

modernizaci dálnic a silnic I.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 

samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. 

Správním územím města Karlovy Vary procházejí trasy stávajících silnic I.třídy 1/6, 1/13 a 1/20 a 

dálnice D6. 

K Návrhu zadání Zm.č.1-6/2015 ÚP Karlovy Vary zaslalo ŘSD ČR připomínky dopisem č.j.: 14323-

Připomínce se vyhovuje 

návrhy změn č. 1/2015 a 2/2015 budou doplněny o 

podmínku zpracovat samostatnou dopravní studii, 

která bude projednána a odsouhlasena ŘSD ČR a 

Policií ČR  

 

↓ 

dne 24.11.2016 požádáno o nové vyjádření 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

- souhlas se změnami č. 1 a 2/2015 

- kap. 9 odůvodnění bude upravena 
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ŘSD-15-11110 ze 4.8.2015, ve kterém byl m.j. uplatněn požadavek využít pro připojení nově 

navrhovaných zastavitelných ploch Vd — plochy drobné výroby a služeb stávajících sjezdů. 

Z Návrhu změn č.1/2015 a 2t2015 ÚPm Karlovy Vary vyplývá, že pro připojení předmětných 

zastavitelných ploch Vd je preferováno vybudování minimálně 2 nových sjezdů: Zm.č.1/2015 

napojením novou větví z rotační křižovatky při MUK proti areálu Globusu a Zm.č.2/2015 doplněním 

křižovatky s ulicí Českou na průsečnou křižovatku. K Návrhu změn č.1/2015 a 2/2015 ÚPm Karlovy 

Vary zaslalo ŘSD ČR připomínky dopisem č.j. 1473-ŘSD-1611110 z 26.1.2016 s požadavkem řešit 

připojení předmětných ploch samostatnou dopravní studií projednanou a odsouhlasenou Policií ČR 

a ŘSD ČR. 

Na základě uvedeného požadavku ŘSD ČR byl doplněn či. 6 textové části Návrhu Zm.č.1/2015 a 

2/2015 ÚPm Karlovy Vary o „Specifické podmínky územní studie", kde je m.j. uvedeno: „e. zajistit 

vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu". S takto  upraveným 

Návrhem Zm.č.1/2015 a 2/2015 ÚPm Karlovy Vary lze ze strany ŘSD ČR souhlasit.  

Upozorňujeme, ale na část č1.9 Odůvodnění Zm.č.1/2015 ÚPm, kde je m.j. uvedeno: „Území bude 

využívat výhodné napojení na silnici 1/20 v blízkosti MUK a to napojením novou větví z rotační 

křižovatky při MÚK proti areálu Globusu a dalším napojením v místě stávající křižovatky s místní 

komunikací naproti obytné zástavbě Tašovic." Uvedenou formulaci požadujeme doplnit  o 

podmínku prověření navrhovaného řešení vypracováním dopravně — technické studie 

odsouhlasené ŘSD ČR a Policií ČR. 

74. EHC CZECH s.r.o., se 
sídlem Závodní 278, 
Karlovy Vary 

ze dne 28. 1. 2016 doručeno dne 
29. 1. 2016  

 

Věc: Námitky k návrhu změny územního plánu č. 2/2015 

Jako vlastník dotčených pozemků parc. č. 86/27; 86/28; 327; 440; 441; 442; 503; 504; 505/1; 505/2; 

506; 507/1; 507/2 v katastrálním území Tašovice podáváme níže uvedenou námitku k návrhu změny 

územního plánu č. 2/2015: 

Nesouhlasíme, s podmínkou návrhu změny závazné části ÚP cit. 

„Funkční území a plochy vymezené změnou č. 2/2015 musí být vzhledem k rozloze území prověřeny 

samostatnou územní studií.“ 

Lhůta pro pořízení územní studie se stanovuje max. 2 roky od nabytí účinnosti 2/2015. Studie bude 

schválena pořizovatelem ÚP a data o studii budou vložena do evidence územně plánovací činnosti“. 

A žádáme, aby pro pozemky ve vlastnictví společnosti EHC CZECH s.r.o. nebyla tato podmínka 

Připomínce se nevyhovuje 

Pořizovatel posoudil podanou připomínku z hlediska 

uplatněných stanovisek ke společnému jednání.  

Na základě doručených stanovisek dotčených 

orgánů byla doručena následující stanoviska ke 

změně č. 2/2015 –Tašovice – jih: 

- stanovisko Ministerstva dopravy ČR, které bylo 
doručeno pod č.j. 72/2016-910-UPR/2  dne 9. 2. 
2016, ve kterém dotčený orgán požaduje 
zpracování samostatné dopravní studie na výše 
uvedenou změnu. 

- stanovisko Krajské hygienické stanice, které bylo 
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vůbec uplatněna. 

Odůvodnění: 

Podle příslušných ustanovení stavebního zákona „Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje 

možná řešení vybraných problémů, případně úprav, nebo rozvoj některých funkčních systémů 

v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly 

významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.“ 

Společnost EHC CZECH s.r.o. vlastní v katastrálním území Tašovice areál, kde realizuje záměr 

podnikatelského inkubátoru. Jeho 1. etapa je dokončena a úspěšně provozována (administrativní a 

vývojově provozní hala). Pro 2. Etapu je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se podání žádosti o 

stavební povolení. 

3. etapa výstavby bude realizována na pozemcích zahrnutých do území, pro které je pořizována 

změna územního plánu č. 2/2015. Tato závěrečná etapa má předurčené řešení z titulu 1. A 2. Etapy, 

areál je dopravně napojen a napojení pozemků na inženýrské sítě pro 3. Etapu bylo vyřešeno již 

v rámci 1. A 2. Etapy. 

Pořizování územní studie pro 3. Etapu podnikatelského inkubátoru je nadbytečné a znamenalo by 

významné zdržení a tím i ekonomické ztráty nejen pro společnost EHC CZECH s.r.o., ale z hlediska 

vzniku nových pracovních míst také pro město Karlovy Vary. 

doručeno pod č.j. KHSKV18735/2015/HOK/Vrb 
dne 27.1. 2016, kde dotčený orgán má výhrady 
z hlediska dopadů na životní prostředí a to 
z hlediska nových významných zdrojů hlukových 
emisí (obslužná doprava) a  zdrojů zhoršujících 
kvalitu ovzduší v neprovětrávaném území bez 
možnosti rozptylu, které je již v současné době z 
hlediska ochrany zdraví významně exponováno 
negativními jevy z existujících liniových zdrojů, tj. 
dvou hlavních komunikací a řadou již existujících 
stacionárních zdrojů. Kromě významného 
zvýšení obslužné dopravy na již značně 
zatížených úsecích komunikací a s tím spojeného 
navýšení znečišťujících složek ovzduší (zejména 
koncentrací NOx). 

- nové stanovisko Krajské hygienické stanice, které 
bylo doručeno pod č.j. 4587/2016/HOK/Vrb dne 
23.12.2016, kde dotčený orgán s návrhem změn 
Územního plánu Karlovy Vary č. 1/2015 a změny 
č. 2/2015 se s o u h l a s í .  

Souhlas se váže na naplnění výsledků 

dohadovacího jednání, tj. že pro plochu 

posuzovaných změn budou stanoveny specifické 

omezující podmínky budoucího využití, 

spočívající v podmínce zpracování územní 

studie, která na základě předem definovaných 

vstupů konkrétního záměru prokáže možnost 

využití plochy pro výrobu a skladování (Vd) při 

zajištění parametrů ochrany veřejného zdraví 

vyplývajících z požadavků platných právních 

předpisů. 

Z hlediska výše uvedených stanovisek nelze upustit 

od zpracování územní studie ve změně č. 2/2015 – 

Tašovice – jih. 

Územní plán není institut, který by řešil ekonomické 
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ztráty společnosti. V tomto ohledu je tato připomínka 

mimo možnou podrobnost změny ÚPmKV. 

75. Sedlecký kaolin a.s., se 
sídlem Božíčany 167,  
Božíčany 

ze dne 25. 1. 2016 doručeno dne 
29. 1. 2016 

Připomínky k návrhu Změny č. 2/2015 – k.ú. Tašovice – jih Územního plánu Města Karlovy 

Vary 

Popis připomínky: 

Plochy zeleně na pozemcích p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice ve vlastnictví Sedleckého kaolinu 

a.s., zapsaných na LV 530 

Odůvodnění připomínky: 

Jako vlastník pozemků p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice nesouhlasíme s navrženými plochami zeleně 

na částech pozemků p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s.. 

Požadujeme, aby pozemky p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice byly v návrhu změny č. 2/2015 a 

zároveň v novém ÚP Karlovy Vary zaneseny po celé jejich ploše jako území drobné výroby a 

služeb. 

Plochy zeleně jsou na těchto pozemcích neopodstatněné, neboť podél pozemku p.č. 437 je 

komunikace s ochrannou zelení na p.p.č. 356 a naproti přes komunikaci je navazující plocha 

občanské vybavenosti, přičemž jde o prodejnu a servis automobilů na p.p.č. 88 a st.p.č. 547, vše 

v k.ú. Tašovice. Z výše uvedených důvodů jsou plochy zeleně na p.p.č. 437 a 438 nadbytečné, 

žádádme o jejich změnu na Vd – plochy drobné výroby a služeb. 

Pořizovatel posoudil podanou připomínku z hlediska 

uplatněných stanovisek ke společnému jednání a 

všech dostupných informací a konstatuje, že: 

- pozemek p.č. 437 v k.ú. Tašovice je změnou č. 
2/2015 – Tašovice – jih vymezen jako plocha 
zeleně – ostatní nelesní zeleň 

- pozemek p.č. 438 v k.ú. Tašovice je celý dle 
platného Územního plánu města Karlovy Vary 
vymezen jako území drobné výroby a služeb Vd. 

Připomínce se nevyhovuje 

Pozemek parc. č. 437 byl návrhem změny ke 

společnému jednání částečně vymezen jako plochy 

zeleně a částečně jako plochy drobné výroby a 

služeb Vd. K takovému řešení vydaly dotčené 

orgány příslušné k  ochraně nerostných surovin 

nesouhlas, neboť se v řešeném území nachází 

výhradní ložisko kaolínu Tašovice - 1.  Na základě 

dohody s příslušnými orgány byl návrh změny 

přehodnocen a upraven tak, že pozemek parc.č. 

437 je ponechán jako plochy zeleně. 
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Grafická část odůvodnění Změny č. 2 územního plánu města Karlovy Vary 

 
 
Grafická část odůvodnění změny obsahuje: 
 
Širší vztahy        1 : 50 000 

Zákres do výkr. „Doprava a dopravní zařízení“, výřez   1 : 10 000 

Vyhodnocení ztrát  ZPF a LPF, výřez     1 : 10 000 
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Poučení: 

Proti změně č. 2/2015 Územního plánu města Karlovy Vary, vydané formou opatření obecné povahy, 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ……………………………………… 
 Čestmír Bruštík       Ing. Petr Kulhánek 
 
        1. náměstek primátora           Primátor města Karlovy Vary 
           města Karlovy Vary 
 


