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1a.

Vymezení zastavěného území.
V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Zastavěné území je vymezeno k datu 12. 02. 2012 v grafické příloze na výkresech č. N1a, b; N2a, b; N4a,b; N5a,b; O1a,b; O3a,b a
zaujímá plochu celkem 316,7823 ha.
Pro katastrální území Dřevohryzy se ZÚ nestanovuje ani nevymezuje.
1b.
1b.1

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Zásady rozvoje území obce.
Pro zpracování Územního plánu Toužim (dále jen ÚP) jsou definovány následující zásady. Tyto zásady budou respektovány i
při schvalování následných dílčích změn územního plánu, které se mohou v průběhu jeho platnosti zpracovávat.
1.
Vzájemné funkční vazby s dalšími sousedícími sídly jsou ve všech oblastech posilovány a jejich rozvoj vzájemně koordinován.
2.
Stavební rozvoj, obslužné systémy, podnikatelské aktivity a změny ve využívání území směřují k zachování a dalšímu rozvoji
silné vnitřní stránky řešeného území, kterou je fungující výrobní sféra, relativně bohatá rozmanitost pracovních příležitostí a prostorové,
energetické a lidské zdroje jako základ pro další možný rozvoj výrobních kapacit v území.
3.
Technický rozvoj a změny ve využívání území napomáhají ke zkvalitňování všech složek životního prostředí a ochraně
přírodních zdrojů.
4.
Vhodné životní a reprodukční podmínky jsou živé přírodě zajišťovány především v chráněných územích přírody a ve velmi
kvalitním fungujícím místním systému ekologické stability.
5.
Kvalitní přírodní a krajinné zázemí celého správního území obce a zejména povodí Střely je navrženým stavebním rozvojem
plně respektováno, obecně chráněno a vhodně doplňováno.
6.
Typický krajinný ráz řešeného území s dominantním městským správním centrem Toužim je zachován vhodným funkčním
využíváním objektů a ploch, úměrným plošným rozvojem, nízkou intenzitou zastavění v přilehlých katastrech, zachováním vysokého
podílu ploch zeleně a kvalitních stromů, přiměřeným respektováním současné výškové úrovně zástavby v jednotlivých sídlech.
7.
Hlavní funkcí je bydlení, výroba průmyslová, zemědělská a rekreace. Rozvoj ostatních sídelních funkcí a obslužných systémů
je veden jen v souladu s jejich potřebami.
8.
Propojení a funkčnost řešeného území je zajištěna potřebným rozvojem systémů dopravní obsluhy. Přitom je kladen trvale
důraz na dopravní klid v obytných a rekreačních částech řešeného území.
9.
Funkčně rozdrobená území jsou účelně integrována do přehledných smíšených ploch.
10.
Plochy účelových komunikací jsou začleněny do širšího kontextu hlavních funkčních ploch, tak aby bylo možné vnitřní
komunikace řešit uvnitř těchto ploch individuelně dle konkrétních potřeb na základě podrobnější dokumentace.
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1b.2

Plochy dle způsobu využití.
Plošné uspořádání území stanoví územní plán v grafické příloze č. N2a,b - Hlavní výkres, v němž je celé území členěno na
plochy s rozdílným způsobem využitím. Územní plán Toužim vymezuje plochy těchto druhů:
1
Bydlení – v bytových domech
BH
2
Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské
BI
3
Bydlení – v rodinných domech – venkovské
BV
4
Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI
5
Rekreace – zahrádkové osady
RZ
6
Občanského vybavení – veřejná infrastruktura
OV
7
Občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
OM
8
Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS
9
Občanské vybavení – hřbitovy
OH
10
Plochy smíšené obytné - městské
SM
11
Plochy smíšené obytné - venkovské
SV
12
Plochy smíšené obytné specifické - církevní
SX
13
Dopravní infrastruktura – silniční
DS
14
Dopravní infrastruktura specifická - významné místní komunikace
DX
15
Dopravní infrastruktura – drážní
DZ
16
Technická infrastruktura – inženýrské sítě
TI
17
Výroba a skladování – zemědělská výroba
VZ
18
Plochy smíšené výrobní
VS
19
Veřejná prostranství
PV
20
Zeleň – na veřejných prostranstvích
ZV
21
Zeleň - soukromá a vyhrazená
ZS
22
Zeleň – přírodního charakteru
ZP
23
Plochy vodní a vodohospodářské
W
24
Plochy zemědělské
NZ
25
Plochy lesní (hospodářské, ochranné a zvláštního určení)
NL
26
Plochy přírodní
NP
27
Plochy smíšené nezastavěného území
NS
Pro každý typ plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které jsou v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně
přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového
uspořádání – regulace výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách.
1b.3

Plochy dle významu.
Časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví ÚP v grafické příloze č. N2a, b - Hlavní výkres, ve kterém
jsou graficky odlišeny:
1.
stabilizované plochy
2.
plochy změn
3.
plochy územních rezerv
1.
Stabilizované plochy jsou stávající plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých se současné využití a prostorové
uspořádání podstatněji nemění. Stabilizované plochy leží v zastavěném území.
2.
Plochy změn jsou nově navržené plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých je navržena změna současného využití
pozemků nebo jejich prostorového uspořádání. Plochy změn se člení na:
2a.
plochy přestavby – plochy změn ležící celé v zastavěném území
(P)
2b.
zastavitelné plochy – plochy dosud nezastavěné, ležící většinou vně, ale mohou být i uvnitř zastavěného území
(Z)
2c.
plochy změn v krajině (plochy a koridory) – leží vždy vně zastavěné území a vymezují plochy,
kde dochází ke změně využití krajiny
(K)
2d.
plochy změn v krajině – leží vždy vně zastavěné území a vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny
(KR)
3.
Územní rezervy jsou vymezeny jako překryvná funkce nad plochami s rozdílným způsobem využití, a to převážně
v nezastavěném území. Zahrnují plochy v budoucnu potencionálně zastavitelné. Jsou-li vymezeny v zastavěném území, znamená to, že
dosud nedošlo k dohodě o budoucím využití těchto ploch.
1b.4

Prostorové uspořádání.
Pro regulaci intenzity využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví územní plán tyto limity:
--maximální procento zastavění funkční plochy
--maximální výška zastavění ve funkční ploše vyjádřená číselnou hodnotou a počtem podlaží
--minimální výška zastavění ve funkční ploše vyjádřená číselnou hodnotou a počtem podlaží
--minimální procento ozelenění pozemku na funkční ploše
Maximální výška zastavění ve funkční ploše udává maximální výšku nejvyššího bodu objektu či budovy. Anténní systémy se
neuvažují. V terénu stoupajícím o více než 8% se připouští zvýšení o 1 metr.
Minimální výška zastavění ve funkční ploše udává minimální výšku nejvyššího bodu objektu či budovy.
Jednotlivé společensky významné objekty mohou být výjimečně vyšší, než je stanoveno územním plánem jen v případě, že
výška bude prověřena ve schváleném regulačním plánu.
Minimální procento ozelenění udává podíl ploch zeleně v ploše s rozdílným funkčním využitím. Stanoví se v zastavitelných
plochách nebo plochách přestavby jako podíl ploch zeleně na celkové výměře pozemků, které funkčně náleží ke stavbě.
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V případě nové výstavby nebo přístavby ve stabilizovaných plochách, musí být určené procento plochy pozemků, které
funkčně náleží ke stavbě, ponecháno pro zeleň.
V postupném procesu zastavování funkční plochy nesmí dojít ke snížení stanoveného procenta ozelenění sousedních již
zastavěných pozemků (například odprodejem jejich části).
1c.
1c.1
---------------

Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.
Základní urbanistická koncepce.
Řešením územního plánu jsou vytvářeny podmínky pro:
stabilizaci a rozvoj jednotlivých funkčních ploch s cílem zabezpečit udržitelný rozvoj, harmonický vývoj a trvalý soulad všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území
kontinuální rozvoj města jako významného multifunkčního střediska regionu
stabilizaci a rozvoj různých forem bydlení
rozvoj a zkvalitnění dopravní obsluhy obce
potřebné doplnění technické infrastruktury a ploch pro různé formy výroby a skladování
ochranu komplexu složek životního prostředí a funkčnost územních systémů ekologické stability
ochranu stávající sídelní struktury proti přírodním vlivům

S přihlédnutím k významu a funkci obce jako celku v systému osídlení je navržena následující základní urbanistická koncepce.
Město Toužim a katastry spadající do správního území jsou v převážné části stabilizovaným sídlem.
Obec bude dále rozvíjena jako funkční celek městského centra a venkovských sídel.
Stávající zástavba v centrech města i vsí v zastavěném území je v rozhodující míře rovněž stabilizována.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití umožní pružnou regulaci funkčních změn, přestaveb a stavebních úprav.
Některé menší sídelní lokality a samoty jsou stabilizovány, a vzhledem k ostatním základním faktorům územního plánování
jsou navrženy bez dalšího rozvoje.
Vznik samostatných sídelních lokalit bez přímé návaznosti na zastavěné nebo zastavitelné území se nenavrhuje, a je
z hlediska zachování zejména krajinných hodnot území nepřípustný.
1c.2
c.2.1

Koncepce funkčních složek.
Bydlení a občanské vybavení
Rozvoj bydlení je směřován do funkčních ploch bydlení BH, BI a BV, umožněn je i na funkčních plochách smíšeného využití
SM a SV, případně do plochy RI.
Rozvoj občanského vybavení, maloobchodu a služeb je směřován do funkčních ploch OV, OS a OM, v různé intenzitě je ale
umožněn téměř ve všech funkčních plochách, nejintenzivnější se předpokládá v plochách smíšeného využití SM, SV.
Rozvoj občanského vybavení - sportovní zařízení je orientován na celou strukturu uživatelů (trvale žijící obyvatelé, turisté), a
proto kontinuálně navazuje na stávající lokalizaci.
c.2.2

Cestovní ruch
Rozvoj cestovního ruchu a hromadné rekreace je směřován do ploch smíšeného využití SM, dále do ploch smíšeného využití
SV v kombinaci s agroturistikou, individuelní turistikou a předpokládá se i v plochách rekreačního využití RI.
Dále je rozvoj umožněn v malých kapacitách i v plochách bydlení BV a BI pro individuelní turistiku.
c.2.3

Rekreace
Rozvoj individuální pobytové rekreace je v rozhodující míře směřován do ploch rodinného rekreačního využití RI a jen
v omezeném rozsahu do ploch individuální rekreace RZ.
Individuální rekreace je částečně umožněna i v obytných a smíšených funkčních plochách BI, BV, SM, SV.
c.2.4

Výroba
ÚP vymezuje samostatné plochy průmyslové výroby a skladování VS. Nové plochy navazují na stávající funkční plochy VS.
ÚP vymezuje samostatné plochy zemědělské výroby VZ. Bývalé areály zemědělských podniků jsou významnou plošnou
rezervou pro případný rozvoj alternativních a ekologických forem zemědělské výroby a krajinného hospodaření.
Vznik zařízení drobné výroby a služeb je umožněn v různém rozsahu zejména v plochách smíšených území a to SM, SV a SX.
1c.3

Regulace ve stabilizovaných plochách.
Stabilizované plochy jsou stávající plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých se současné využití a prostorové
uspořádání nebudou podstatněji měnit. Stabilizované plochy leží v zastavěném území.
Ve stabilizované ploše je možno stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat a povolovat jejich změny - jen pokud
splňují podmínky tohoto územního plánu a hmota objektu odpovídá hmotám okolní zástavby.
Podrobnější regulační podmínky (regulační, stavební, uliční čáry apod.) pro stavby ve stabilizovaných plochách stanoví
stavební úřad v legislativním procesu povolování staveb v územním nebo stavebním řízení jejich odvozením z okolní zástavby.
1c.4

Regulace v plochách změn.
V plochách změn je možno nové stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat a povolovat jejich následné změny – jen
pokud splňují podmínky tohoto územního plánu. Podrobnější regulační podmínky pro stavby v plochách změn stanoví stavební úřad
v procesu povolování staveb v územním a stavebním řízení jejich odvozením z okolní zástavby. Běžná údržba a nutné opravy
stávajících objektů v plochách změn nejsou omezeny.
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1c.5

Podmínky pro plochy zastavitelné.
Zastavitelné plochy leží převážně mimo zastavěné území, ale mohou být částečně i uvnitř. Jedná se o plochy změn, ve kterých
dojde k nové výstavbě dosud nezastavěného území. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé lokality a jejich podrobnější
podmínky pro využití.
Branišov náves. Plocha smíšená obytná venkovská. Významná plocha je uvnitř ZÚ. Plocha lokality je 0,6528 ha.
1. nepočítat s dalším stavebním vývojem lokality nad rámec vymezené zastavitelné plochy.
2. specifické podmínky:
2a
jednotlivé nové objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně v souladu s principem stávající venkovské zástavby
kolem návsi.
2b
pro umístění jednotlivých domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z1 – SV

Z2 – SV

Dobrá Voda sever. Plochy smíšené obytné venkovské. Plocha vně ZÚ mezi stávajícími plochami SV a komunikací
III/19822. Plocha lokality je 0,6588 ha.
1. urbanisticky významná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie lokalit Z2+Z3 společně.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu.
4. umožnit umístění kapacit pro sportovní vyžití obyvatel přilehlých ploch pro bydlení.
5. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
5a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
5b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.
5c
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
5d
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z3 – BV

Dobrá Voda severovýchod. Plocha pro bydlení individuální venkovské. Plocha vně ZÚ na severovýchodní straně
komunikace III/19822. Plocha lokality je 1,0302 ha.
1. urbanisticky významná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie lokalit Z2+Z3 společně.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.
4c
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
4d
začlenit veřejné prostory se zelení.

Z4 – SX

Dobrá Voda klášter 1. Plochy smíšené obytné specifické – církevní. Plocha východně od ZÚ určená pro další rozvoj
kláštera Trapistů. Plocha lokality je 1,5013 ha.
1. urbanisticky významná plocha ve vztahu ke stávajícímu areálu kláštera.
2. umožnit v urbanistickém řešení umístění všech potřebných funkčně různorodých staveb pro potřeby kláštera
3. specifické podmínky:
3a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.

Z5 – SX

Dobrá Voda klášter 2. Plochy smíšené obytné specifické - církevní. Plocha jihovýchodně od ZÚ určená pro další
rozvoj kláštera Trapistů. Plocha lokality je 0,8802 ha.
1. Platí stejné podmínky jako pro plochu Z4.

Z6 – BV

Kojšovice jih. Plocha pro bydlení v RD – venkovské. Plocha vně ZÚ na jižní straně obce. Plocha lokality 0,9828 ha.
1. urbanisticky hodnotná plocha u hlavní komunikace.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
4b
pro umístění rodinných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.
4c
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4d
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z7 – BV

Kojšovice sever. Plocha pro bydlení v RD – venkovské. Plocha vně ZÚ na severu sídla. Plocha lokality 0,1648 ha.
1. urbanisticky hodnotná a plošně definovaná proluka mezi ZÚ.
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2. zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. specifické podmínky se nestanovují.
Z8 – BV

Komárov sever 1. Plocha pro bydlení v RD – venkovské. Plocha uvnitř ZÚ na severní straně zástavby obce podél
hlavní komunikace. Plocha lokality je 0,2801 ha.
1. urbanisticky definovaná plocha přilehlou komunikací.
2. specifické podmínky:
2a
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
2b
pro umístění rodinných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z09 – RI

Kojšovice – Krásný hrad. Plochy rodinné rekreace. Plocha se nachází na jihu rekreační oblasti Krásný hrad.
Plocha souvisle navazuje na stávající území RI a leží podél příjezdové komunikace. Plocha je vně stávajícího ZÚ. Plocha
lokality je 0,2041 ha.
1. zřetelně urbanisticky vymezená plocha doplňuje rekreační území do kompaktního urbánního tvaru. V řešení počítat
s vysokým podílem vzrostlé zeleně.
2. specifické podmínky se nestanovují.

Z10 – BV

Komárov jih. Plocha pro bydlení v RD – venkovské. Plocha uvnitř ZÚ na jižní straně obytného a rekreačního
solitéru, umístěného v jižní části katastru. Plocha lokality je 0,6694 ha.
1. urbanisticky definovaná plocha přilehlými komunikacemi.
2. specifické podmínky:
2a
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
2b
pro umístění rodinných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z11 – OS

Kosmová sportoviště. Plochy občanského vybavení sportovního zařízení. Plocha navazuje na stávající plochy
sportovní zařízení a hlavní příjezdovou komunikaci do obce II/198. Plocha lokality je 0,3489 ha.
1. urbanisticky jednoznačně vymezená plocha.
2. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely.
3. specifické podmínky:
3a
při případném členění na menší provozní celky zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou
technickou infrastrukturu.
3b
v návrhu zástavby počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně.

Z13 – BI

Kosmová západ. Plocha pro bydlení v RD – městské a příměstské. Plocha vně ZÚ mezi stávající komunikací II/198
a navrženou přeložkou komunikace II/198. Plocha navazuje na stávající území BI. Plocha lokality je 3,9689 ha.
1. urbanisticky významná a rozvojově stěžejní plocha obce.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
4c
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
4d
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z14 – BV

Kosmová jihozápad. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha vně ZÚ mezi stávající komunikací II/198 a
navrženou přeložkou komunikace II/198. Plocha navazuje na stávající území BV. Plocha lokality je 1,0430 ha.
1. urbanisticky významná sousedící s vesnickou památkovou zónou.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
4c
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
4d
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z15 – SV

Kosmová jihovýchod. Plochy smíšené obytné venkovské. Plocha vně ZÚ bezprostředně tvořící parcelaci historické
zástavby obce. Plocha je uvnitř vesnické památkové zóny. Plocha lokality je 0,2469 ha.
1. urbanisticky významná plocha pro dotvoření historického tvaru návsi.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní a architektonické studie.
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v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby (zachování původní stavební čáry,
historické parcelace, půdorysu, orientace, tvaru a sklonu střechy, které budou shodné jako u okolní zástavby).
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
pro umístění objektů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.
4b
preferovat tradiční venkovský dům typický pro tuto obec.
Z17 – RI

Luhov východ. Plochy rodinné rekreace. Plocha se nachází na jih od obce v rekreační oblasti Luhovských rybníků.
Plocha souvisle navazuje na stávající území RI a leží podél příjezdové komunikace. Plocha je ve stávajícím ZÚ. Plocha lokality
je 0,2584 ha.
1. zřetelně urbanisticky vymezená plocha, kde je třeba zohlednit v urbanistickém a dopravním řešení možnost dalšího
stavebního vývoje lokality směrem do východně položených pozemků. V řešení počítat s vysokým podílem vzrostlé zeleně.

Z20 – BV

Políkno severozápad. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha je orientována do hodnotné venkovské návsi –
středu obce. Plocha je uvnitř ZÚ, navazuje na stávající zastavěné plochy a většina plochy je klasifikována dle KN jako
zbořeniště. Plocha lokality je 0,6908 ha.
1. hodnotná a urbanisticky jasně definovaná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z21 – BV

Smilov západ. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha je orientována západně od hlavní komunikace sídla.
Plocha je uvnitř ZÚ, navazuje na stávající zastavěné plochy. Plocha lokality je 0,6017 ha.
1. hodnotná a urbanisticky jasně definovaná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z22 – BV

Smilov jih. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha je orientována východně od hlavní komunikace sídla. Plocha
je uvnitř ZÚ, navazuje na stávající zastavěné plochy, část plochy je dle KN jako zbořeniště. Plocha lokality je 0,5728 ha.
1. hodnotná a urbanisticky jasně definovaná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z24 – OS

Toužim střelnice. Občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Plocha navazuje na stávající plochy
sportovní vybavení – střelnici. Plocha lokality je 0,6737 ha.
1. urbanisticky jednoznačně vymezená plocha.
2. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely.
3.
počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně.

Z25 – VS

Toužim sever. Plochy smíšené výrobní. Plocha navazuje na stávající plochy výroby a skladování a energetické
centrum VN rozvodny Toužim, položené při severním okraji komunikace II/198 Toužim - Smilov. Plocha leží vně ZÚ. Po
západní straně vymezené plochy vede komunikace II/198 Toužim – Bochov. Plocha lokality je 5,2979 ha.
1. urbanisticky významná plocha s možnostmi variantního řešení.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
začlenit potřebnou účelovou zeleň.
4c
respektovat stávající inženýrské sítě vyššího řádu a regionálního významu.
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Z26 – VS

Toužim východ. Plochy smíšené výrobní. Plocha navazuje na stávající plochy výroby a skladování, položené při
jižním okraji komunikace II/198 Toužim - Smilov. Plocha leží vně ZÚ. Po východní straně vymezené plochy vede koridor
přeložky komunikace II/198 Toužim – Bochov. Plocha lokality je 3,8479 ha.
1. urbanisticky významná plocha s možnostmi variantního řešení.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
začlenit potřebnou účelovou zeleň.
4c
respektovat stávající inženýrské sítě vyššího řádu a regionálního významu.

Z27 – BI

Toužim u rybníka. Plocha pro bydlení v RD – městské a příměstské. Velká plocha vně ZÚ východně od stávajícího
rybníka a RBK 9. Plocha navazuje v severním cípu na stávající zastavěné území. Plocha lokality je 8,5236 ha.
1. urbanisticky velmi významná plocha s možnostmi variantního řešení.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
systém zastavění území řešit minimálně ve dvou variantách.
4b
pro umístění domů a ostatních objektů v území vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2
4c
začlenit hodnotné veřejné prostory se zelení do koncepce návrhu.
4d
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4f
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z28 – VS

Toužim jih. Plochy smíšené výrobní. Plocha navazuje na stávající plochy výroby a skladování, položené mezi
železniční tratí a místní komunikací. Plocha leží vně ZÚ. Plocha lokality je 1,9269 ha.
1. urbanisticky jasně vymezená plocha se zástavbou mimo OP železnice.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
začlenit potřebnou účelovou zeleň.
4c
respektovat stávající inženýrské sítě vyššího řádu a regionálního významu.

Z29 – TI

Toužim jihozápad I. Technická infrastruktura. Plocha navazuje na stávající plochy bydlení individuálního. Plocha
leží vně ZÚ. Plocha lokality je 0,395 ha.
1. urbanisticky vymezená plocha pro solární elektrárnu.
2. specifické podmínky:
2a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2b
respektovat stávající inženýrské sítě vyššího řádu a regionálního významu.

Z31, 32 – BI+ZS Toužim pod Šinkou. Plocha pro bydlení v RD – městské a příměstské. Plocha navazuje na stávající plochy bydlení.
Plocha leží vně ZÚ. Plocha lokality celkem je 1,9828 ha. ( Z31 BI je 1,3211 ha, Z31+Z32 ZS je 0,6617 ha).
1. urbanisticky zřetelně vymezená plocha s omezenou možností variantního řešení, se zástavbou mimo OP železnice.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 500 m2.
4c
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Z33 – BV

Třebouň jihozápad. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha vně ZÚ. Plocha navazuje na stávající zastavěné
území BV. Plocha lokality je 1,7466 ha.
1. urbanisticky hodnotná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
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zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.
jednotlivé objekty v zástavbě a jejich osy umisťovat nepravidelně.
začlenit další drobné veřejné prostory se zelení.
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Třebouň severozápad. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha vně ZÚ. Plocha navazuje na stávající
zastavěné území BV. Plocha lokality je 1,7575 ha.
1. urbanisticky hodnotná plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.
4c
jednotlivé objekty v zástavbě a jejich osy umisťovat nepravidelně.
4d
začlenit další drobné veřejné prostory se zelení.
4e
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Třebouň ČS. Technická infrastruktura. Plocha pro umístění čerpací stanice splaškových vod (veřejně prospěšná
stavba P2). Plocha lokality je 0,0846 ha a je bez specifických podmínek.
Z36 – TI
Třebouň ČOV. Technická infrastruktura. Plocha pro umístění čističky splaškových vod (veřejně prospěšná stavba
P1). Plocha lokality je 0,2603 ha a je bez specifických podmínek.
Z37 – TI
Políkno. Technická infrastruktura. Regulační stanice plynu VTL – STL. Plocha 0,0601 ha bez podmínek.
Z38 – TI
Komárov. Technická infrastruktura. Regulační stanice plynu VTL – STL. Plocha 0,0900 ha bez podmínek.

Z35 – TI

Z39 – BI

Kosmová střed. Plocha pro bydlení v RD – městské a příměstské Plocha navazuje na stávající plochy bydlení
hromadného. Plocha leží vně ZÚ. Plocha lokality je 2,1327ha.
1. urbanisticky volně vymezená plocha s možností variantního řešení.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
systém zastavění území řešit minimálně ve dvou variantách.
4b
pro umístění domů a ostatních objektů v území vymezit pozemky o minimální rozloze 500 m2
4c
začlenit hodnotné veřejné prostory se zelení do koncepce návrhu.
4d
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4f
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z40 – TI

Prachomety - vodojem. Technická infrastruktura. Nový vodojem pro obce Prachomety a Bezděkov napájený
z prameniště Kosmová (veřejně prospěšná stavba P10). Plocha lokality je 0,0956ha.
1. bez specifických podmínek.

Z41 – BV

Nežichov. Plocha pro bydlení v RD venkovské. Plocha vně ZÚ. Plocha navazuje na stávající zastavěné území na
východním okraji obce. Plocha lokality je 0,6285 ha.
1. urbanisticky hodnotná plocha.
2. pro plochu zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. pro umístění jednotlivých rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Z42 – SM-ZS
Toužim. Plocha smíšená obytná – městská, a plocha pro zeleň soukromou a vyhrazenou. Plocha je určena pro
rozvoj budoucích aktivit směřujících do spektra městských služeb v kombinaci s převážně městským bydlením. Plocha lokality
je celkem 0,7584 ha. (SM je 0,6181 ha, ZS 0,1403 ha).
1. v následné podrobnější dokumentaci k využití lokality budou splněny platné hygienické požadavky a limity.
2. zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z43 – RZ

Toužim zahrádky I. Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v severozápadní části obce. Plocha
souvisle navazuje na stávající území RZ. Plocha je vně ZÚ. Plocha lokality je 0,1383 ha.
1. zřetelně vymezená plocha. Pro využití plochy budou splněny platné hygienické požadavky a limity s funkcí související.
2. specifické podmínky:
2a
počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.

Z44 – RZ

Toužim zahrádky I. Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v severozápadní části obce. Plocha
souvisle navazuje na stávající území RZ. Plocha je vně ZÚ. Plocha lokality je 1,3072 ha.
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1. zřetelně vymezená plocha. Pro využití plochy budou splněny platné hygienické požadavky a limity s funkcí související.
2. specifické podmínky:
2a
počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.
Z49 – TI
Z50 – TI

Toužim - ČOV. Technická infrastruktura. Plocha pro rozšíření stávající ČOV. Plocha 0,0846ha bez podmínek.
Toužim - ČOV. Technická infrastruktura. Plocha pro rozšíření stávající ČOV. Plocha 0,3657ha bez podmínek.

Z51 – RZ

Toužim zahrádky II. Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v severozápadní části obce. Plocha
souvisle navazuje na stávající území RZ. Plocha je vně ZÚ. Plocha lokality je 0,1064 ha.
1. zřetelně vymezená plocha.
2. specifické podmínky:
2a
počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.

Z52 – BI

Toužim. Plocha pro bydlení v RD – městské a příměstské Plocha navazuje na stávající plochy bydlení v severní
části urbanizovaného území města. Plocha leží vně ZÚ. Plocha lokality je 1,2122ha.
1. urbanisticky zřetelně dopravně vymezená plocha s bez možností variantního řešení.
2. specifické podmínky:
2a
pro umístění domů a ostatních objektů v území vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
2b
začlenit veřejné volené prostory se zelení do návrhu parcelace s možností prostupu do volné krajiny.
2c
zajistit napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.

Z53 – RZ

Toužim zahrádky III. Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v západní části obce u mimoúrovňové
křižovatky. Plocha souvisle navazuje na stávající území RZ podél komunikace. Plocha je vně ZÚ. Plocha lokality je 1,6488 ha.
1. zřetelně vymezená plocha s využitím pouze pro pěstební účely zatížená nadlimitním hlukem z komunikace.
2. specifické podmínky:
2a
počítat s vysokým podílem kulturní a ochranné zeleně a ochranou uživatelů před škodlivými účinky hluku a vibrací

Z54 – VS

Toužim západ. Plochy smíšené výrobní. Plocha navazuje na stávající plochy výroby a skladování u komunikace
I/20. Plocha leží vně ZÚ. Plocha lokality je 3,2674 ha.
1. urbanisticky jasně vymezená plocha.
2. specifické podmínky:
2a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2b
začlenit potřebnou účelovou zeleň.
2c
respektovat stávající inženýrské sítě vyššího řádu a regionálního významu.

1c.6
Podmínky pro plochy přestavby.
P1 – BV
Bezděkov. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Všechny plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na
stávající zastavěné plochy a v drtivé většině jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště. Celkem 9 ploch o výměře 0,6821 ha.
1. hodnotné a urbanisticky jasně definované plochy v systému obce.
2. specifické podmínky:
2a
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně s přihlédnutím ke stávající zástavbě.
2b
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
P2 – BV

Branišov. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající
zastavěné plochy a jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště. Počet ploch celkem 2. Plocha lokality je 0,0421 ha.
1. urbanisticky jasně definované plochy v systému obce bez specifických podmínek.

P3 – BV

Dobrá Voda. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Soubor různě velkých ploch. Všechny plochy
jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající zastavěné plochy a v drtivé většině jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště. Počet
ploch celkem 13. Plocha lokality je 1,4027 ha.
1. hodnotné a urbanisticky jasně definované plochy v systému obce.
2. specifické podmínky:
2a
jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně s přihlédnutím ke stávající zástavbě.
2b
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.

P4 – SV

Dobrá Voda sever. Plochy smíšené obytné – venkovské. Plocha uvnitř ZÚ, uvnitř stávajícího území SV, dle KN jako
zbořeniště. Plocha lokality je 0,0484 ha.
1. urbanisticky zřetelně vymezená plocha.
2. specifické podmínky se nestanovují.

P5 – BV

Kojšovice. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Všechny tři plochy jsou orientovány do návsi –
středu vesnické památkové zóny. Všechny plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající zastavěné plochy a v drtivé většině
jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště. Počet ploch celkem 3. Plocha lokality je 0,6333 ha.
1. hodnotné a urbanisticky jasně definované plochy vesnické památkové zóny.
2. nezbytná podmínka realizace:
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zpracování územní studie.
v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby (zachování původní stavební čáry,
historické parcelace, půdorysu, orientace, tvaru a sklonu střechy, které budou shodné jako u okolní zástavby).
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky:
4a
způsob zástavby a ostatní urbanistické a architektonické prvky sladit s požadavky památkové zóny.
4b
korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene okolní zástavby.
P6 – SV

Kojšovice jihovýchod. Plochy smíšené obytné – venkovské. Plocha uvnitř ZÚ uvnitř stávajícího území SV, dle KN
jako zbořeniště. Plocha lokality je 0,0869 ha.
1. plocha po bývalém zemědělském stavení.
2. specifické podmínky se nestanovují.

P7 – BV

Komárov střed. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plocha je orientována do urbanisticky
hodnotné návsi – středu obce. Plocha je uvnitř ZÚ, navazuje na stávající zastavěné plochy a je klasifikována dle KN jako
zbořeniště. Plocha lokality je 0,1691 ha.
1. hodnotná a urbanisticky jasně definovaná plocha.
2. specifické podmínky:
2a
způsob zástavby, urbanistické a architektonické prvky sladit s charakterem stávající zástavby a historických domů.

P8 – BV

Kosmová. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plochy jsou orientovány do návsi – středu vesnické
památkové zóny. Plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající zastavěné plochy a jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště.
Plocha lokality je 0,2252 ha.
1. hodnotná a urbanisticky jasně definovaná plocha vesnické památkové zóny
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro koncepci zástavby (zachování původní stavební čáry,
historické parcelace, půdorysu, orientace, tvaru a sklonu střechy, které budou shodné jako u okolní zástavby).
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje
na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu. 4. specifické podmínky:
4a
způsob zástavby a ostatní urbanistické a architektonické prvky sladit s požadavky památkové zóny.
4b
korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene okolní zástavby.

P9 – BH

Kosmová. Bydlení – v bytových domech. Plocha je uvnitř stávající zástavby území BH a uvnitř ZÚ. Plocha lokality je
0,0325 ha.
1. plocha bude integrována do stávajícího území BH bez specifických podmínek.

P10 – RI

Lachovice. Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Plochy se nachází v rekreační oblasti RI u bývalé
návsi. Plochy souvisle navazují na stávající území RI. Plochy jsou ve stávajícím ZÚ. Celkový počet ploch 3. Plocha lokality je
0,0682 ha.
1. zřetelně urbanisticky vymezená plocha.
2. specifické podmínky se nestanovují.

P11 – BV

Luhov. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plocha je uvnitř ZÚ, navazuje na stávající zastavěné
plochy a je klasifikována dle KN jako zbořeniště. Plocha lokality je 0,0130 ha.
1. urbanisticky jasně definovaná plocha ve středu obce.
2. specifické podmínky se nestanovují.

P12 – RI

Luhov. Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Plochy se nachází v rekreační oblasti RI v jižní části
katastru. Plochy souvisle navazují na stávající území RI. Plochy jsou v ZÚ. Počet ploch 2. Plocha lokality je 0,0620 ha.
1. zřetelně urbanisticky vymezené plochy.
2. specifické podmínky se nestanovují.

P13 – SV

Nežichov. Plocha smíšená obytná – venkovská. Plocha uvnitř ZÚ, uvnitř stávajícího území SV, dle KN jako
zbořeniště. Plocha lokality je 0,1154 ha.
1. plocha zřetelně urbanisticky vymezená.
2. specifické podmínky:
2a
docílit dotvoření návsi vhodným umístěním a tvarem budoucích objektů.

P14 – BV

Políkno. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plochy jsou orientovány do hodnotné venkovské
návsi – středu obce. Plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající zastavěné plochy a jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště.
Počet souvislých ploch 2. Plocha lokality je 0,3907 ha.
1. hodnotná a urbanisticky jasně definovaná plocha.
2. specifické podmínky:
2a
způsob zástavby a ostatní urbanistické a architektonické prvky sladit s venkovským charakterem sousední zástavby.
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P15 – BV

Prachomety. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Soubor různě velkých ploch pro bydlení
venkovské. Všechny plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající zastavěné plochy a v drtivé většině jsou klasifikovány dle KN
jako zbořeniště. Počet ploch celkem 9. Plocha lokality je 1,7430 ha.
1. hodnotné a urbanisticky jasně definované plochy v systému obce podél komunikací a na návsi.
2. specifické podmínky:
2a
jednotlivé budoucí objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně s přihlédnutím ke stávající zástavbě.

P16 – BV

Radyně. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plochy jsou uvnitř ZÚ, navazují na stávající
zastavěné plochy a jsou klasifikovány dle KN jako zbořeniště. Počet ploch celkem 2. Plocha lokality je 0,0793 ha.
1. urbanisticky jasně definované plochy.
2. specifické podmínky se nestanovují.

P17 – BV

Smilov. Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Plochy jsou rozptýleny v různých částech obce a jsou
různě velké. Plochy jsou uvnitř navrženého ZÚ, navazují na stávající zastavěné plochy a většina ploch je klasifikována dle KN
jako zbořeniště. Počet souvislých ploch 4. Plocha lokality je 0,2161 ha.
1. větší i malé plochy urbanisticky zřetelně definované.
2. specifické podmínky:
2a
způsob zástavby objekty a ostatní urbanistické a architektonické prvky sladit s venkovským charakterem sousední
zástavby a celkovým pojetím sídla.

P19 – DZ

Toužim nádraží. Dopravní infrastruktura – drážní. Plocha zbořeniště uvnitř ZÚ ve stabilizovaném území DZ. Plocha
lokality je 0,0454 ha.
1. plocha pro případnou výstavbu drážního objektu.
2. specifické podmínky se nestanovují.

1c.7

Podmínky pro plochy změn v krajině.
Následující plochy změn v krajině (KR) probíhají mimo ZÚ. Jedná se o nevyužívané urbanizované plochy, které jsou vedeny
KN jako ostatní plochy, zbořeniště, zastavěné plochy apod. a ÚP jsou navrácené do nezastavitelných ploch různého využití. Pro
plochy změn v krajině nejsou stanoveny podrobnější podmínky.
KR 1 – Branišov – plochy přímo sousedící s přírodní památkou PP CZ 0410023 Blažejský rybník. Vyznačené plochy jsou navrženy do
ploch přírodních (NP) a rozšíří stávající plochy přírodní památky a regionálního biocentra. Plocha lokality je 0,0293 ha.
KR 2 – Dobrá Voda – plochy bývalé osady „ Údolíčko “ na východní straně katastru při potoce. Plochy jsou vráceny do plochy smíšené
nezastavěného území (NS). Plochy vně ZÚ. Plocha lokality je 0,3344 ha.
KR 3 Dobrá Voda – plocha bývalé „hájenky“ na jižní straně katastru. Plocha je vrácena do plochy lesní (NL). Plochy vně ZÚ. Plocha
lokality je 0,0274 ha.
KR 4 – Dřevohryzy - plochy po bývalé venkovské zástavbě, která již zcela vymizela. Plochy jsou vráceny do plochy smíšené
nezastavěného území (NS). Jedná se plošně o významnou část středu bývalé obce, která přechází do nezastavitelných ploch. Plocha
lokality je 1,5167 ha.
KR 5 – Lachovice jih – plocha na jihovýchodním okraji vsi vně navrženého ZÚ. Plocha zbořeniště je vrácena do plochy smíšené
nezastavěného území (NS). Plocha lokality je 0,1163 ha.
KR 6 – Lachovice severovýchod - plocha zbořeniště bývalého mlýna nacházející se při cyklostezce. Plocha zbořeniště je navržena do
plochy smíšené nezastavěného území (NS). Plocha vně navrženého ZÚ. Plocha lokality je 0,1366 ha.
KR 7 – Lachovice jihovýchod – plocha zbořeniště bývalého mlýna nacházející se při Skokovské cestě. Plocha zbořeniště je navržena
do plochy přírodní (NP) vzhledem k procházejícímu ÚSESu. Plocha vně navrženého ZÚ. Plocha lokality je 0,0863 ha.
KR 8 – Prachomety I. – plochy na západním okraji katastru obce vně ZÚ. Plochy přímo sousedící s přírodní památkou PP 1572, EVL
Kosatcová louka - LBC č. 30. Vyznačené plochy jsou navrženy do ploch přírodních (NP) a rozšíří stávající plochy přírodní památky. Celá
plocha je součástí projektu Natura 2000. Plocha lokality je 16,8079 ha.
KR 9 – Prachomety II.- plocha na jihozápadním okraji vsi vně ZÚ. Plocha zbořeniště po bývalém statku je vrácena do plochy smíšené
nezastavěného území (NS). Plocha lokality je 0,1452 ha.
KR 10 - Radyně - plochy na západním okraji vsi při příjezdu od Toužimi vně ZÚ. Plocha zbořeniště je vrácena do plochy smíšené
nezastavěného území (NS). Plocha lokality je 0,1185 ha.
KR 12 – Toužim I – plochy na východním okraji obce v místě bývalé skládky. Plochy se nacházejí u polní cesty na okraji lesa. Plochy
jsou vráceny do plochy smíšené nezastavěného území (NS). Plocha lokality je 0,0177 ha.
KR 13 – Toužim II.– plochy na jihovýchodním okraji obce. Navržené plochy jsou vráceny do plochy zemědělské (NZ) a do ploch
přírodních (NP). Plocha lokality je 1,6600 ha.
KR 14 – Toužim silniční obchvat.– plochy na východním okraji obce po upravené trase obchvatu. Plochy jsou vráceny do původních
funkčních ploch a kultur, ze kterých byly převedeny, případně do funkčních ploch stabilizovaných území uvnitř ZÚ (BI, ZS, NZ, PV, W,).
Plocha lokality je 0,7051 ha.
KR 15 – Toužim východ – plochy na východním okraji rybníka Šinky. Jedná se o 2 plochy, které jsou vráceny do plochy smíšené
nezastavěného území (NS) a do plochy zemědělské (NZ). Plocha lokality je 0,0581 ha.
Plochy změn v krajině – plochy pro dopravní stavby (DS).
K1 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice II/198 v Kosmové. (VD1 - označení veřejně prospěšné stavby). Plocha lokality je
4,7203 ha.
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K2 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice II/198 v Prachometech. (VD2 - označení veřejně prospěšné stavby). Plocha
lokality je 6,1789 ha.
K3 - DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka navrhované trasy silnice II/194 (současná II/207 u Smilova) v prostoru Lažan a Štědré
(VD3 - označení veřejně prospěšné stavby). Plocha lokality je 1,2182 ha.
K4 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/20 v Toužimi. (VD4 - označení veřejně prospěšné stavby). Plocha lokality je
13,6772 ha.
K5 – DS Plocha pro dopravní stavbu – východní silniční obchvat města Toužim. (VD5 - označení veřejně prospěšné stavby). Plocha
lokality je 5,5162 ha.
K6 - DS Plocha pro dopravní stavbu - místní komunikace – dopravní napojení lokality Z 27. (WD6 - označení veřejně prospěšné
stavby). Plocha lokality je 0,8328 ha.
K7 – DS Plocha pro dopravní stavbu - Okružní křižovatka u autobusového nádraží. (WD7 - označení veřejně prospěšné stavby). Plocha
lokality je 0,1929 ha.
K8 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice II/198 v prostoru Toužimi pro přemostění železniční tratě. (WD8 - označení
veřejně prospěšné stavby). Plocha
lokality je 1,6248 ha.

RS1 – W
RS3 – W
RS4 – W
RS5 - W
RS6 - W
RS7 - W

Plochy změn v krajině – plochy pro opatření ke zvyšování retenční schopnosti území (W).
Plocha pro nový rybník Dobrá Voda – vodní plocha. Část pozemků je v ZÚ a část pozemků je mimo ZÚ. Nová vodní
plocha není veřejně prospěšné opatření. Plocha lokality je 0,7878 ha.
Plocha pro nový rybník Nežichov – vodní plocha na jižní straně obce v údolíčku na místní vodoteči. Nová vodní
plocha není veřejně prospěšné opatření. Plocha lokality je 0,3482 ha.
Plocha pro nový rybník Radyně – vodní plocha umístěná na východní straně obce. Nová vodní plocha není veřejně
prospěšné opatření. Plocha lokality je 0,3606 ha.
Plocha pro zámecký rybník Toužim – vodní plocha. Vodní plocha se nachází západně od historického středu města.
Nová vodní plocha není veřejně prospěšné opatření. Plocha lokality je 0,6323 ha.
Plocha pro zámecký rybník Toužim – vodní plocha. Vodní plocha se nachází západně od historického středu města.
Nová vodní plocha není veřejně prospěšné opatření. Plocha lokality je 1,5899 ha
Plocha pro zámecký rybník Toužim – vodní plocha. Vodní plocha se nachází západně od historického středu města.
Nová vodní plocha není veřejně prospěšné opatření. Plocha lokality je 0,3962 ha

1c.8

Koncepce systému sídelní zeleně.
Vymezení hranice tzv. intravilánu k 1. 6. 1966 uzavřelo v zastavěném území obce některé plochy zeleně o různých
velikostech. Některé tyto plochy jsou územním plánem zahrnuty do systému sídelní zeleně.
ÚP rozšiřuje druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovené vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území o plochy sídelní zeleně:
--plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích
ZV
--plochy sídelní zeleně soukromé a vyhrazené
ZS
Do ploch sídelní zeleně na veřejných prostranstvích jsou zařazeny tradiční udržované parky, udržované plochy zeleně podél
vodních toků a potoků v obci, ostatní méně udržované nebo přírodní plochy neoplocené zeleně volně přístupné veřejnosti.
Jako plochy sídelní zeleně soukromé jsou vymezeny soukromé zahrady s výrazně omezenou zastavitelností.
V návrhu ÚP nejsou navrženy nové rozvojové plochy ZV a ZS.
Základní principy pro ostatní funkční plochy:
--Všude, kde to umožní prostorové podmínky, budou současné i nově budované uliční prostory doplňovány alespoň
jednostrannou alejovou zelení, minimálně skupinami stromů.
1c.9

Územní rezervy.
ÚP vymezuje následující územní rezervy o celkové ploše 19,9745 ha:
R01 – BI
územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské v části města Toužim – sever I.
Plocha lokality je 1,9197 ha.
R02 – VS
územní rezerva pro plochy smíšené výrobní v části města Toužim – východ I. Plocha lokality je 3,7394 ha.
R03 – BI
územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské v části města Toužim – jih I. Plocha
lokality je 1,8270 ha.
R04 – VS
územní rezerva pro plochy smíšené výrobní v části města Toužim – západ I. Plocha lokality je 7,5299 ha.
R05 – NS
územní rezerva pro plochy smíšené nezastavěného území v části města Toužim pro dopravní stavbu komunikace
I/20. Plocha lokality je 1,8663 ha.
R06 – BI
územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské v Kosmové při severovýchodní
straně komunikace II/198. Plocha lokality je 3,0922 ha.
1d.
1d.1

Koncepce veřejné infrastruktury.
Občanské vybavení.
Struktura občanského vybavení je v obci založena poměrně vyváženě. Potřeby občanského vybavení veřejné infrastruktury
jsou v obci nejvíce ovlivněny dvěma základními faktory - vývojem počtu trvalých obyvatel, a změnami v jeho věkové struktuře. Z toho
vyplývají následující zásady v návrhu ÚP.
a)
předpokládaný nárůst počtu obyvatel (s přihlédnutím k současnému stavu a k vývoji věkové struktury) nezvýší potřeby
občanského vybavení veřejné infrastruktury v oblastech vzdělávání a výchovy, veřejné správy a ochrany obyvatelstva. ÚP
proto stabilizuje plochy veřejné vybavenosti beze změny a rozšíření dalších ploch nenavrhuje.
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ÚP stabilizuje beze změny stávající stav v plochách pro veřejné pohřebiště a související služby. Podle dostupných informací
nebylo pro hřbitov v Kosmové vyhlášeno konkrétní ochranné pásmo, platí obecné ustanovení o ochranném pásmu této funkce.
ÚP stabilizuje stávající plochy pro tělovýchovu a sport v řešeném území. Nově navržené, případně upravené budou plochy
v Kosmové a v Toužimi.
malé plochy pro tělovýchovu a sport, sloužící hlavní funkci bydlení, jsou součástí hlavních funkčních území BV, SV, SM.
nová zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury v oblastech sociálních a zdravotních služeb a kultury mohou také
vznikat v ostatních plochách (v plochách bydlení a smíšených obytných apod.)
Dopravní infrastruktura.
Zásady.
Navrhovaná koncepce dopravní infrastruktury vychází z konkrétních potřeb řešeného správního území, respektuje požadavky
na dopravní infrastrukturu ZÚR KK 2010 a zohledňuje geografickou polohu území obce.
Základní dopravní potřeby území bude i do budoucna zajišťovat v převážné míře silniční doprava s podporou dopravy
železniční.
Železniční doprava nebude v následujícím časovém horizontu výrazně posilována jak v osobní, tak v nákladní dopravě.
Komunikační kostra silnic I., II. a III. třídy je dlouhodobě stabilizovaná.
Zlepšení dopravní propustnosti a bezpečnosti dopravní struktury na většině stávajících komunikací je nutno dosáhnout dílčími
úpravami a navazujícími neurbanistickými prostředky (rozšíření, doplnění chodníků v úsecích vedených v zastavěném území,
zkvalitnění povrchů včetně zlepšení odvodnění vozovek, organizace dopravy, dopravní značení apod.).
Dopravní skelet silniční dopravy je ve výkrese technické infrastruktury – doprava (č.v. N-4) vyjádřen trasami silnic I., II. a
III. třídy a trasami hlavních přístupových komunikací.
Nejvýznamnější dopravní stavby.
Přeložka silnice I/20 Toužim – Žalmanov, vedoucí v západní části od města Toužim včetně napojení na systém silnic II. a III.
třídy. Přeložka je součástí komunikačního systému Karlovarského kraje.
K4
Přeložka silnice II/198 u Kosmové
K1
Přeložka silnice II/198 u Prachomet
K2
Přeložka navrhované trasy silnice II/194 (současná II/207 Smilov) v prostoru Lažan a Štědré
K3
Přeložka silnice II/198 v obci Toužim (obchvat Toužim)
K5
Místní komunikace – dopravní napojení lokality Z 27.
K6
Okružní křižovatka u autobusového nádraží.
K7
Přeložka silnice II/198 v prostoru Toužimi – přemostění železniční tratě
K8

1d.3

Podrobnější podmínky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury.
Pro realizaci dopravních staveb plošného charakteru (plochy dopravy v klidu, dopravní zařízení apod.) nejsou vymezeny
samostatné plochy.
Pro realizaci liniových staveb navržené dopravní koncepce, které procházejí řešeným územím, jsou ÚP vymezeny plochy a
koridory dopravní infrastruktury jako jeden z druhů změnových ploch. Dále jsou uvedeny podrobnější podmínky pro další přípravu,
umístění a realizaci konkrétních staveb dopravní infrastruktury.
K1 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice II/198 v Kosmové - VD1. (dle ZÚR KK č. VPS č. D. 54) - II/198 - přeložka silnice
II/198 v prostoru Kosmové. Plocha lokality je 4,7203 ha.
1.
specifické podmínky:
--počítat s vysokou mírou vzrostlé doprovodné zeleně podél komunikace
K2 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice II/198 v Prachometech - VD2. (dle ZÚR KK č. VPS č. D. 53) - II/198 - přeložka
silnice II/198 v prostoru Prachomet. Plocha lokality je 6,1789 ha.
1.
specifické podmínky:
--počítat s vysokou mírou vzrostlé doprovodné zeleně podél komunikace
K3 - DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka navrhované trasy silnice II/194 (současná II/207) v prostoru Lažan a Štědré, část u
Smilova - VD3. (dle ZÚR KK č. VPS č. D. 57). Plocha lokality je 1,2182 ha. Plocha je VPS č. D57 dle ZÚR KK.
Bez stanovených specifických podmínek.
K4 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice I/20 v Toužimi - VD4. (dle ZÚR KK č. VPS č. D. 06c). Plocha lokality je 11,0747
ha. Bez stanovených specifických podmínek.
K5 – DS Plocha pro dopravní stavbu – východní silniční obchvat města Toužim - VD5. (dle ZÚR KK č. VPS č. D. 55 a VPS č. D. 56)
Plocha lokality je 5,5162 ha.
1.
specifické podmínky:
--počítat s vysokou mírou vzrostlé doprovodné zeleně podél komunikace vně ZÚ
K6 - DS Plocha pro dopravní stavbu - místní komunikace – dopravní napojení lokality Z 27. (WD6 - označení veřejně prospěšné
stavby). Plocha lokality je 0,7307 ha.
a)
nezbytná podmínka realizace je zpracování územní studie komunikace společně s územními studiemi pro zastavitelné plochy
lokality Z27. V případě, že územní studie pro tyto zastavitelné plochy budou zpracované dříve, je třeba řešení trasy napojení
v návrhu zohlednit včetně řešení křižovatek a napojení.
b)
lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na
dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu.
c)
v návrhu komunikace počítat s vysokou mírou vzrostlé doprovodné zeleně podél komunikace mimo ZÚ.
K7 – DS Plocha pro dopravní stavbu - Okružní křižovatka u autobusového nádraží - WD7. Plocha lokality je 0,0727 ha.
a)
nezbytná podmínka realizace je zpracování územní studie této křižovatky společně s napojením na přeložku II/198.
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b)

lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na
dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu.
c)
specifické podmínky:
--technicky a urbanisticky náročnější území spojené se změnou dopravního napojení autobusového nádraží.
K8 – DS Plocha pro dopravní stavbu - přeložka silnice II/198 v prostoru Toužimi pro přemostění železniční tratě - VD8. (dle ZÚR KK č.
VPS č. D. 73. Plocha lokality je 1,6248 ha. Bez stanovených specifických podmínek.
1d.4

Technická infrastruktura.
Územní plán stanoví základní koncepce vodního hospodářství, zásobování energiemi, telekomunikací a nakládání s odpady
ve vazbě na plánované veřejně prospěšné stavby (VPS) nadřazené územně plánovací dokumentace. Další rozvoj těchto systémů se
bude řídit dále uvedenými zásadami.
1d.4.1

Vodní hospodářství, kanalizace.
Koncepce zásobování vodou a odkanalizování.
a)
ÚP vymezuje části území, ve kterých se dlouhodobě nepočítá s hromadným zásobováním vodou a centrálním
odkanalizováním. Tato území budou řešena individuálně dle místních podmínek a technologických možností. Z hlediska zásobování
vodou se jedná se o obce Branišov, Dobrá Voda, Lachovice, Luhov, Smilov - ze studní individuálních, případně studny obecní.
b)
Na kanalizaci a ČOV pro obec Toužim bude napojeno sousední správní území obce Útvina. Plochy pro rozšíření ČOV Toužim
jsou dostatečné.
c)
ÚP prověřil kapacity stávajících ČOV (Toužim, Kosmová) ve vztahu k nárůstu rozvojových ploch. Vzhledem k poměrně
malému předpokládanému nárůstu obyvatel v Toužimi se jeví stávající ČOV jako kapacitní – zejména s ohledem na současně
probíhající rekonstrukci. ČOV pro obec Kosmová v určité fázi přestane kapacitně vyhovovat a bude nutné její rozšíření. Vzhledem k její
současné poloze, bude rozšíření možné ve stávajících plochách, respektive v těsné blízkosti.
d)
ÚP vymezuje plochy technické infrastruktury pro umístění ČOV a čerpací stanice odpadních vod v katastru Třebouň. Stávající
kanalizace bude ponechána jako dešťová. Pro splaškové vody bude realizována nová kanalizace.
e)
U všech zbývajících obcí správního území se i v budoucnu předpokládá individuální zneškodňování splaškových odpadních
vod, a to od roku 2020 téměř výhradně odvozem na čistírnu odpadních vod do Toužimi.
f)
Hlavním zdrojem pitné vody pro řešené území bude i nadále skupinový vodovod Žlutice, který zásobuje obce Nežichov,
Polikno, Radyně, Třebouň, Toužim, Komárov. Nově bude napojena obec Kojšovice. Využíváno bude i v budoucnu prameniště Kosmová,
na které budou nově napojeny obce Bezděkov a Prachomety.
Stávající studny budou dále využívány v částech území dle bodu a).
g)
Obec Kojšovice bude napojena vodovodním řadem z Toužimi vedeným podél komunikace. Posilovací čerpací stanice bude
realizována u posilovací stanice pro výškové budovy na sídlišti.
Mezi obcemi Bezděkov a Prachomety, na úpatí Prachometského vrchu, se navrhuje vybudování nového vodojemu cca 100,0
m3. Do vodojemu bude voda dopravena výtlačným potrubím vedeným podél komunikace z vodojemu Toužim-starý, kde bude
realizována čerpací stanice. Výtlačný řad přes Bezděkov bude mít již profil řadu zásobního – vodojem za spotřebištěm. Zásobení obcí
z vodojemu bude již gravitační.
h)
Hromadná kanalizace bude rozšiřována jako splašková. Dešťová kanalizace bude zřízena jen pro souvislejší zástavbu
v Toužimi a Kosmové. Při řešení bude preferováno zaústění přímo do vodotečí – mimo splaškovou čistírnu. Případné parkovací plochy
budou ošetřeny v souladu s platnou legislativou.
ch)
Ze zásobovacích vodovodů a kanalizačních stok jsou v územním plánu vymezeny (a uvedeny jako veřejně prospěšné stavby)
jen páteřní vedení. Ostatní doplňující trasy nejsou závazně stanoveny.
1d.4.2

Zásobování energiemi
Koncepce zásobování elektrickou energií, plynem a teplem.
a)
Zásobování elektrickou energií bude i nadále zajištěno z 22kV rozvodného systému venkovními vedeními z rozvodny
110/22kV Toužim.
b)
Zálohování systému zásobování elektrickou energií je zajištěno propojením venkovních vedení 22 kV v katastru Toužim.
c)
Nové trasování rozvodné sítě 110 kV a vyšších se nenavrhuje.
d)
Nové trasování venkovních vedení 22 kV se ve větším rozsahu rovněž nenavrhuje. Stávající trasy ve stabilizovaných územích
jsou vyhovující a přizpůsobeny současné potřebě. Přeložky a nové trasy kabelových, případně vzdušných přípojek budou navrženy jako
součást územních studií rozvojových, případně přestavbových ploch a budou přizpůsobeny potřebě uvolnit zastavitelné plochy.
e)
Nárůst spotřeby elektrické energie ve stabilizovaných i rozvojových územích bude kryt posílením výkonu na stávajících
trafostanicích a doplněním nových transformačních stanic na kabelových rozvodech 22 kV v místech soustředěné spotřeby.
f)
K vytápění bude v místech koncentrované spotřeby tepla pro vytápění a ohřev TUV přednostně využito stávajících, případně
nových menších zdrojů centrálního zásobování teplem a následně zemní plyn.
ÚP nenavrhuje žádnou novou konkrétní soustavu centrálního vytápění. Navrhované aktivity v nových zastavitelných plochách
především venkovských sídel na území obce budou vytápěny individuálně s důrazem na ekologicky přípustné palivo.
g)
ÚP zapracovává trasu vysokotlakého plynovodu z katastru Toužim do katastru Políkno. Trasa je součástí nadřazené územně
plánovací dokumentace Karlovarského kraje.
f)
Územní plán nenavrhuje plynofikace dalších sídel nad rámec zásobování stávajících. Úprava a případné rozšíření místní sítě
v již plynofikovaném sídle je v souladu s ustanovením tohoto odstavce.
Vytápění v sídlech bez plynu bude řešeno individuálně dle místních podmínek a technologických možností. Preferovány jsou
způsoby šetrnější k životnímu prostředí.
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1d.4.3

Telekomunikace
Současná koncepce pevné ani mobilní telekomunikace se nemění a je určena jejich provozovateli.
a)
Primárními systémy zajišťující telekomunikační služby, především šíření televizního signálu a signály mobilních operátorů, jsou
stabilizované a předpokládá se, že se měnit nebudou.
b)
V rámci stabilizované radiové sítě jsou přenášeny digitální signály pozemní TV – DVB signály z vysílače Krašov pro stávající a
plánovaná území smíšené, bytové či rodinné zástavby.
c)
Pevná veřejná telekomunikační síť obcí bude i nadále zajištěna z ATÚ Toužim. Pro obce Toužim, Kosmová, Prachomety,,
Radyně, Smilov a Třebouň jsou stávající napojení zajištěná zemními telekomunikačními sítěmi, ostatní kromě Dřevohryz a Lachovic
vrchními vedeními, (kabely zavěšenými na sloupech). Tyto trasy se doplní o další závěsné kabely, vycházející ze stávajících
napojovacích bodů z obcí napojených zemními kabely. Napojovací body těchto sítí jsou kapacitně omezené. Napojení Dřevohryz a
Lachovic je možné pouze přes mobilní operátory. Jednotlivé ústředny jsou napojené na optické kabely.
d)
Navrhovaná nová území pro bytovou, rodinnou či smíšenou zástavbu bude možné pouze lokálně, dle místních podmínek,
napojit na stávající kabelová telekomunikační vedení, ve kterých jsou ještě stále rezervy. Po vyčerpání stávající kapacity v kabelových
telekomunikačních sítích, bude možné další datové služby realizovat pouze prostřednictvím mobilních operátorů nebo rozšířením pevné
telekomunikační sítě. Hlasové služby již v převážné míře jsou plně pokryty mobilními operátory.
e)
Rozvoj pevných telekomunikačních služeb je možný modernizací stávajících ústředen a novými trasami kabelových vedení
podél stávajících i nových komunikací.
1d.4.4
a)
b)
c)

Nakládání s odpady
Současná koncepce likvidace odpadů se nemění.
Tuhý komunální odpad je i nadále shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo řešené území.
Separované části odpadu - sklo, plasty a papír se odváží k likvidaci mimo řešené území.
Obdobně jako sběr separovaného odpadu je také organizován sběr nebezpečného odpadu.

1e.
1e.1

Koncepce uspořádání krajiny.
Zásady uspořádání krajiny.
Plochy přírodní (NP) zajišťují vhodné podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Při regulaci činností je prioritou ochrana přírody.
V těchto plochách je přípustné provádět jakékoli zásahy jen se souhlasem a dle pokynů orgánů ochrany přírody.
Plochy zemědělské (NZ) jsou určeny především pro tržní rostlinnou zemědělskou produkci na zemědělském půdním fondu.
V těchto plochách je přípustné provozovat lesnickou produkci a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby
zemědělské produkce, a uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny.
Plochy lesní (NL) jsou určeny především pro lesní hospodaření na plochách určených k plnění funkcí lesa. V těchto plochách
je přípustné provozovat rostlinou zemědělskou produkci a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby lesního
hospodářství, a uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny.
Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou výrazně polyfunkční část krajiny, ve které nelze nebo není nutno stanovit
převažující krajinnou funkci. Ve všech plochách, zónách jsou přípustné „ základní krajinné funkce “, to je funkce zemědělské a lesnické
produkce, vodohospodářské a ochrany přírody. Tyto plochy nejsou v ÚP dále děleny a zahrnují v sobě polohy krajinné, sportovní a
rekreační.
Vymezení ploch.
a)
Plochy lesnické (NL) jsou vymezeny na plochách lesní půdy dle katastru nemovitostí.
b)
Plochy zemědělské (NZ) jsou vymezeny na plochách, které budou trvale užívány k tržní zemědělské produkci na orné půdě
nebo trvalých travních porostech.
c)
Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny na plochách všech kategorií regionálního a nadregionálního systému ÚSES.
d)
Plochy smíšené nezastavěného území (NS) ve všech výše uvedených polohách vytvářejí přirozenou zónu přechodu
urbanizovaného území do krajiny, dále jsou vymezeny na plochách umožňujících různé formy rekreace v krajině a mohou být takto
specifikovány i plochy pro případná extenzívní sportoviště přírodního charakteru. Plochy smíšené nezastavěného území s možností
výhledové urbanizace jsou vymezeny rozptýleně v malém plošném rozsahu v mnoha částech katastru.
1e.2
Plochy nezastavěného území dle způsobu využití.
Plošné uspořádání území obce stanoví ÚP v grafické příloze č. N2a, b - Hlavní výkres, v němž je celé území obce členěno na
plochy s rozdílným způsobem využití. ÚP vymezuje v nezastavěném území plochy těchto druhů:
1.
plochy přírodní
NP
2.
plochy zemědělské
NZ
2.
plochy lesní
NL
3.
plochy smíšené nezastavěného území
NS
4.
plochy vodní a vodohospodářské
W
5.
plochy dopravní infrastruktury silniční
DS
6.
plochy dopravní infrastruktury specifické – významné místní komunikace
DX
7.
plochy dopravní infrastruktury železniční
DZ
Pro každý druh plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které jsou v ní přípustné, nepřípustné nebo
podmíněně přípustné umisťovat.
1e.3
Územní systém ekologické stability- ÚSES.
1e.3.1 Nadregionální ÚSES
Ve správním území obce se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací prvky nadregionálního ÚSES:
a)
Nadregionální biokoridory procházející územím obce osou – NRBK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
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47
U.115
Kladská - Zahrádky
Nadregionální biokoridory zasahující území obce ochranným pásmem – NRBK
ÚSES číslo VPO
trasa
47
U.115
Kladská - Zahrádky
c)
Nadregionální biocentra se ve správním území obce nenachází.
Všechny regionální a místní prvky ÚSES a prostory s vyšším stupněm ekologické stability v ochranné zóně jsou zároveň
součástí nadregionálního biokoridoru. V ochranné zóně bude podporován koridorový efekt, zaměřený na ochranu a rozšiřování prvků
s vyšším stupněm ekologické stability.
b)

1e.3.2

Regionální ÚSES
Ve správním území obce se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací prvky regionálního ÚSES:
a)
Regionální biokoridory procházející územím obce osou – RBK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
funkčnost
1023
U. 516
RBC 535 Údolí Střely – RBC 1130 Střela pod Čerťákem
funkční
1024
U. 517
RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí střely
funkční
1051
U. 526
RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
funkční
20016 U. 540
RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka.
navržený, funkční
b)
Regionální biocentra zasahující správní území obce - RBC
ÚSES číslo VPO ZÚR
název
funkčnost
535
U. 64
Údolí Střely
funkční
1097
U. 79
Meandry Úterského potoka.
funkční
1098
U. 73
Třebouňský vrch
funkční
1130
U. 63
Střela pod Čerťákem
funkční
10009 U. 92
Blažejský rybník.
funkční
1e.3.3 Lokální ÚSES
Rozvržení biocenter je koncipováno tak, aby byla zajištěna existence všech významnějších společenstev, které se mohou na
území obce rozvíjet. Vymezení tras biokoridorů akcentuje co největší přiblížení přirozeným podmínkám, biokoridory jsou proto vedeny ve
shodě s charakterem biotopu.
a)
Lokální (místní) biokoridory procházející územím obce osou – LBK
číslo
trasa
funkčnost
1
Spojnice hranice obce - LBC 30 (Kosatcová louka)
navržený
2
Spojnice LBC 30 (Kosatcová louka) - LBC 31 (V kopřivách)
navržený
číslo
trasa
funkčnost
3
Spojnice LBC 31 (V kopřivách) - LBC 33 (Na rašelině)
navržený
4
Spojnice LBC 33 (Na rašelině) - LBC 34 (Pod strání)
funkční
5
Spojnice LBC 34 (Pod strání) - LBC 20 (Pod Kosmovou)
navržený
6
Spojnice LBC 20 (Pod Kosmovou) - LBC 22 (Pod Cihelnou)
navržený
7
Spojnice LBC 22 (Pod Cihelnou) - LBC 21 (Pod nádražím)
navržený
8
Spojnice LBC 21 (Pod nádražím) - LBC 2 (U zámku)
navržený
9
Spojnice LBC 2 (U zámku) - LBC 3 (Střední mlýn)
navržený
10
Spojnice LBC 3 (Střední mlýn) - hranice obce
navržený
11
Spojnice hranice obce - ústí Luhovského potoka
funkční
12
Spojnice hranice obce - LBC 54 (Na potoce)
funkční
13
Spojnice LBC 54 (Na potoce) - LBC 56 (U cihelny)
funkční
14
Spojnice LBC 56 (U cihelny) - LBC 57 (Röllerův mlýn)
navržený
15
Spojnice LBC 57 (Röllerův mlýn) - hranice obce
navržený
16
Spojnice LBC 83 (Homole) - LBC 63 (Branišovský mlýn)
navržený
17
Spojnice LBC 63 (Branišovský mlýn) - bc 52 (Blažejský rybník)
funkční
18
Spojnice LBC 52 (Blažejský rybník) - LBC 53 (Pod mezí)
navržený
19
Spojnice LBC 53 (Pod mezí) - LBC 42 (Luhovské rybníky)
navržený
20
Spojnice LBC 42 (Luhovské rybníky) - LBC 41 (Dolní Luhov)
funkční
21
Spojnice LBC 41 (Dolní Luhov) - LBC 26 (Luhovská niva)
funkční
22
Spojnice LBC 26 (Luhovská niva) - hranice obce u ústí potoka do Střely
funkční
23
Spojnice LBC 1 (Síťkový rybník) - hranice obce
navržený
24
Spojnice LBC 1 (Síťkový rybník) - LBC 2 (U zámku)
navržený
25
Spojnice LBC 24 - LBC 19 (Malzerův rybník)
navržený
26
Spojnice LBC 7 (Krásný Hrad) - LBC 9 (Pod Saharou)
navržený
27
Spojnice Střela - LBC 6 (Pod vsí)
navržený
28
Spojnice LBC 6 (Pod vsí) – Střela
navržený
29
Spojnice LBK 26 - LBK 27
navržený
30
Spojnice LBC 67 (K Pěčkovicům)
navržený
31
Spojnice LBK 26 - LBC 12 (V poli)
navržený
32
Spojnice LBC 12 (V poli) - Luhovský potok
navržený, funkční
33
Spojnice LBK 32 - LBC 68 (Lachovický les)
navržený
34
Spojnice Střela - LBC 15 (Toužimské rybníky)
funkční
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
číslo
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
95
96
97
98
99
100

Spojnice LBC 9 (Pod Saharou) - LBC 15 (Toužimské rybníky)
Spojnice LBC 15 (Toužimské rybníky) - LBC 24 (Na soutoku)
Spojnice LBC 15 (Toužimské rybníky) - LBC 21 (Pod nádražím)
Spojnice LBC 9 (Pod Saharou) - Luhovský potok
Spojnice LBC 16 (Na tokovně) - LBK 36
Spojnice LBC 16 (Na tokovně) - LBK 38
Spojnice Luhovský potok - hranice obce
Spojnice Střela - LBC 36 (Podhoře)
Spojnice Střela - LBC 36 (Podhoře) - LBC 72 (Záveský les)
Spojnice Toužimský potok - LBC 23 (Rybníčky)
Spojnice LBC 23 (Rybníčky) - Luhovský potok
Spojnice Střela - LBC 38 (K Luhu)
Spojnice Toužimský potok - LBC 37 (Mezi strouhami)
Spojnice Toužimský potok - LBC 27 (K Luhovu)
Spojnice LBC 27 (K Luhovu ) - Luhovský potok
Spojnice Luhovský potok - LBK 53
Spojnice LBK 41 - hranice obce
Spojnice hranice obce - LBC 28 (Za mezí)
Spojnice LBC 28 (Za mezí) - LBK 43
Spojnice LBC 28 (Za mezí) - hranice obce
Spojnice Střela - LBC 50 (U remízku)
Spojnice Střela - LBC 35 (Za vodárnou)
Spojnice LBC 35 (Za vodárnou) - LBC (Záveský les)
Spojnice LBC 35 (Za vodárnou) - LBC 50 (U remízku)
trasa
Spojnice LBK 43 - LBC 37 (Mezi strouhami)
Spojnice LBC 35 38 (K Luhu) - LBC 39 (Třebouň)
Spojnice LBC 38 (K Luhu) - LBC 40 (U zastávky)
Spojnice LBC 39 (Třebouň) - LBC 40 (U zastávky)
Spojnice LBC 39 (Třebouň) - Luhovský potok
Spojnice LBC 40 (U zastávky ) - Luhovský potok
Spojnice LBK 43 - hranice obce
Spojnice LBK 44 - hranice obce
Spojnice LBK 2 - LBC 45 (Na klášterském)
Spojnice LBC 45 (Na klášterském) - LBC 46 (V údolíčku)
Spojnice LBC 46 (V údolíčku) - LBC 47 (Za kopcem)
Spojnice LBC 45 (Na klášterském) - LBC 55 (U vodního zdroje)
Spojnice LBC 55 (U vodního zdroje) - LBC 48 (Suchá voda)
Spojnice LBC 48 (Suchá voda) - LBC 49 (U rybníka)
Spojnice LBC 47 (Za kopcem) - LBK 86
Spojnice LBC 49 (U rybníka) - LBC 50 (U remízku)
Spojnice LBC 50 (U remízku) - LBC 51 (Branišovské pastviny)
Spojnice LBC 49 (U rybníka) - LBK 75
Spojnice LBK 18 - LBC 64 (Mezi lesy)
Spojnice hranice obce - Telecí potok
Spojnice Telecí potok - LBC 58 (K Vidžínu)
Spojnice LBC 58 (K Vidžínu) - LBC 59 (Za lesem)
Spojnice LBC 56 (U cihelny) - hranice obce
Spojnice LBC 55 (U vodního zdroje) - LBK 81
Spojnice LBC 60 (V kopřivách) - Telecí potok
Spojnice LBC 61 (Na suché stráni) - LBK 83
Spojnice LBC 48 (Suchá voda) - LBC 61 (Na suché stráni)
Spojnice LBC 61 (Na suché stráni) - LBK 87
Spojnice LBC 51 (Branišovské pastviny) - LBC 83 (Homole)
Spojnice LBK 17 - LBC 64 (Mezi lesy)
Spojnice LBC 60 (V kopřivách) - Telecí potok
Spojnice LBC 74 (K Hrádku) - LBC 73 (Dolní Luhov II)
Spojnice LBC 75 (U spálené hájenky) - LBC 74 (K Hrádku)
Spojnice LBC 75 (U spálené hájenky) - hranice obce
Spojnice Telecí potok - hranice obce
Spojnice Střela - LBC (U seníku)
Spojnice LBC 1 (Síťkový rybník) - LBC 19 (Malzerův rybník)
Spojnice LBC 43 (Na mezích) - LBC 74 (K Hrádku
Spojnice LBC 42 (Luhovské rybníky) - LBC 76 (Prasečí leč)
Spojnice LBC 58 (K Vidžínu) - Telecí potok
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navržený
navržený, funkční
navržený
funkční
navržený
navržený
navržený, funkční
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený, funkční
navržený
navržený
navržený, funkční
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
funkčnost
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
funkční, navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
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b)
číslo
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
80
82
c)

101
Spojnice LBC 47 – LBC 81
navržený
Lokální (místní) biocentra zasahující správní území obce – LBC.
Biocentra na lesní půdě vymezil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Karlovy Vary.
název
funkčnost
číslo
název
Síťkový rybník
funkční
2
U zámku
Střední mlýn
funkční
4
Niva Střely
Pod malým mlýnem
funkční
6
Pod vsí
Krásný hrad
navržené
8
Šibeniční vrch
Pod Saharou
funkční
10
Pod silnicí
U křížku
funkční
12
V poli
Pod Čerťákem
navržené, místy funkční
14
Pod kapličkou
Toužimské rybníky
funkční
16
Na tokovně
Radyňský mlýn
funkční
18
Suchý rybník
Malzerův rybník
funkční
20
Pod Kosmovou
Pod nádražím
funkční
22
Pod cihelnou
Rybníčky
navržené
24
Na soutoku
Pod Šmidlesy
navržené
26
Luhovská niva
K Luhovci
navržené
28
Za mezí
V údolí
navržené
30
Kosatcová louka
V kopřivách
navržené
32
Ložisko u Prachomet
Na rašelině
funkční
34
Pod strání
Za vodárnou
funkční
36
Podhoře
Mezi strouhami
navržené
38
K luhu
Třebouň
navržené
40
U zastávky
Dolní Luhov
funkční
42
Luhovské rybníky
Na mezích
funkční
44
Skládky na Hrádku
Na klášterském
navržené
46
V údolíčku
Za kopcem
funkční
48
Suchá voda
U rybníka
funkční
50
U remízku
Branišovské pastviny
funkční
52
Blažejský rybník
Pod mezí
navržené
54
Na potoce
U vodního zdroje
navržené
56
U cihelny
Röllerův mlýn
funkční
58
K Vidžinu
Za lesem
funkční
60
V kopřivách
Na suché stráni
funkční
62
Pod skálou
Branišovský mlýn
funkční
64
Mezi lesy
Pod Krásným hradem
navržené
66
Nad Svinovem
K Pěčkovicům
navržené
68
Lachovický les
Pod Bochovským potokem
funkční
70
U železnice
Na spáleništi
navržené
72
Záveský les
Dolní Luhov II
navržené
74
K Hrádku
U spálené hájenky
navržené
76
Prasečí leč
Ostřetín
navržené
78
U tanku
Dřevohryzy
navržené
81
Prachometský vrch
U seníku
navržené
83
Homole
interaktivní prvky liniové a plošné nejsou v ÚP vymezeny.
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funkčnost
navržené
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
navržené
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
funkční
funkční
funkční
navržené
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
navržené
navržené
navržené
navržené
navržené

1e.4

Opatření pro prvky ÚSES.
Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění a udržení funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se,
že tyto zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např.
urbanistických studií, územních plánů, pozemkových úprav, projektů ÚSES.
Jednotlivé prvky ÚSES vymezené na výhradních ložiscích nebudou bránit případnému budoucímu využití ložiska. Po dobu
těžby bude dočasně pozastavená funkce těchto prvků ÚSES, která bude v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor opět
obnovena.
1e.4.1 Biocentra.
Číslo biocentra : 535
Název : Údolí Střely
Katastrální území : Kojšovice
Biogeografický význam
: regionální BC
Charakteristika
: údolí přirozeného úseku Střely s vlhkými pcháčovými i mezofilními loukami, nepravidelnými porosty dřevin
a lesními porosty na strmých svazích. V lesních porostech převládá umělá výsadba smrku ztepilého, jen místy s příměsí borovice a
listnáčů.
Funkčnost
: funkční BC
Návrh opatření
: zachovat přirozený charakter řeky, chránit porosty dřevin, vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné
obhospodařování luk, v lesních porostech nahrazovat smrk listnáči a jedlí.
Číslo biocentra : 1097 Název : Meandry Úterského potoka Katastrální území : Branišov
Biogeografický význam
: regionální BC

Textová část – návrh.

str. 23

Územní plán TOUŽIM

12/2013

Charakteristika
: údolí přirozeného úseku Úterského potoka s mozaikou lučních biotopů, nepravidelných dřevinných
porostů a lesních porostů na strmých svazích. V lesních porostech převládá umělá výsadba smrku ztepilého, jen s malou příměsí
listnatých dřevin.
Funkčnost
: funkční BC
Návrh opatření
: zachovat přirozený charakter toku, chránit porosty dřevin, vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné
obhospodařování luk, v lesních porostech nahrazovat smrk listnáči, borovicí a jedlí.
Číslo biocentra : 1098 Název : Třebouňský vrch
Kat. území
: Bezděkov, Nežichov, Třebouň
Biogeografický význam
: regionální BC
Charakteristika
: izolovaná zalesněná kupa trachybazaltu. Převládá smrk ztepilý, jen místy s příměsí borovice, buku a
dalších listnáčů.
Funkčnost
: funkční BC
Návrh opatření
: omezovat smrk a modřín ve prospěch buku, jedle, borovice a dalších listnáčů, podporovat přirozenou
obnovu autochtonních dřevin.
Číslo biocentra : 1130 Název : Střela pod Čerťákem
Katastrální území : Lachovice
Biogeografický význam
: regionální BC
Charakteristika
: zaříznuté údolí Střely s úzkou nivou a navazující prudké svahy místy se skalními výchozy. Lesní porosty
převážně smrkové ve směsi s borovicí a příměsí listnatých dřevin.
Funkčnost
: funkční BC
Návrh opatření
: v lesních porostech zvýšit podíl listnáčů a jedle na úkor smrku, podporovat přirozenou obnovu. Zachovat
přirozený charakter řeky s břehovými porosty.
Číslo biocentra : 10009 Název : Blažejský rybník
Kat. území
: Branišov, Nežichov
Biogeografický význam
: regionální BC
Charakteristika
: rozsáhlý rybník s pobřežními porosty a navazujícími vlhkými loukami s drobnými rašeliništi (zčásti
odvodněnými) a nepravidelnými dřevinnými porosty včetně porostů vrbových křovin.
Funkčnost
: funkční BC
Návrh opatření
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání luk, zachovat dřevinné porosty, přerušit některá
odvodnění.
Biocentra MÚSES.
Pořadové číslo : 1
Katastr. území : Toužim
Název
: Síťkový rybník
Popis
: Soustava rybníků se zarůstajícími břehy a pásmem mokřin, nevyužívaná zarůstající louka s dřevinami, smíšené
lesní porosty (ale místy smrčiny).
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, kontakt různých ekosystémů, refugium obojživelníků a vodního
ptactva.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Je možné omezené rybniční hospodaření při zachování přirozených břehů, omezené hnojení a krmení. Je možné sekání
louky při zachování dřevin. V lesních porostech je potřeba omezovat smrk ve prospěch listnáčů a jedle a podporovat přirozenou obnovu.
Je potřeba vyloučit kultivaci introdukovaných dřevin, chemizaci a provoz těžkých mechanizmů.
Pořadové číslo : 2
Katastr. území : Toužim
Název
: U zámku
Popis
: Niva Střely s nevyužívanými loukam, občasnými porosty dřevin a malým rákosištěm.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržené
Opatření : Doplní se doprovodné porosty Střely, prostor rákosiště se ponechá spontánnímů vývoji. Ostatní plochy lze využívat jako
extenzivní louky, bez mechanických úprav.
Pořadové číslo : 3
Katastr. území : Toužim
Název
: Střední mlýn
Popis
: Nivní louky využívané i opuštěné, přirozený tok Střely s břehovými porosty, svahy s převahou smrkových porostů.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně extenzivního využívání luk. V lese vyloučit introdukované dřeviny ( včetně modřínu ) a zvýšit
podíl listnáčů, jedle a borovice.
Pořadové číslo : 4
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Niva Střely
Popis
: Niva Střely s loukami, místy zarůstajícími, přirozený meandrující tok s bohatými břehovými porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně extenzivního využívání luk. Část luk ve východní části ponechat spontánnímu zarůstání vytvoření měkkého luhu.
Pořadové číslo : 5
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Pod malým mlýnem
Popis
: Niva Střely s loukami, přirozený meandrující tok s břehovými porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně využívání luk.
Pořadové číslo : 6
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Pod vsí
Popis
: Údolí s malými potůčky, travními porosty a bohatou rozptýlenou zelení. Pod rybníkem je typický údolní mokřad
(úpolín nejvyšší a pod.).
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: funkční
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Opatření : Ruční údržba rybníka, likvidace bolševníku, mokřad s úpolínem ručně posekat cca 1x za dva roky, redukce nežádoucích
dřevin - bez černý, smrk, pámelník.
Pořadové číslo : 7
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Krásný hrad
Popis
: Na dně udolí potůčku mokré louky a nesouvislý dřevinný porost, na svazích sušší louky s mezemi a menšími
lesními porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů, ukázka vyvážené kulturní krajiny.
Funkčnost
: navržené
Opatření : Louky na svazích lze využívat polokulturním způsobem, na dně udolí pouze 1x ročně sekat. Při potoku ponechat pás pro
spontánní zarůstání, meze zachovat. V lesních porostech postupně omezovat podíl smrku ve prospěch buku, případ. i jedle a zachovat,
případně rozšířit, příměs ostatních dřevin např. břízy, jeřábu, borovice, javoru.
Pořadové číslo : 8
Katastr. území : Toužim
Název
:Šibeniční vrch
Popis
: Suchá travnatá návrší s mezemi, remízkem a jednotlivými dřevinami.
Význam : V řešeném území ojedinělá ukázka subxerotermních společenstev.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Je potřeba zachovat propojení obou návrší. Louky lze extenzivně využívat při zachování stávajícího rozsahu dřevinných
porostů.
Pořadové číslo : 9
Katastr. území : Kojšovice, Toužim, Radyně
Název
: Pod Saharou
Popis
: Bývalá těžebna, zamokřené až bažinaté travnaté plochy, živý porost rašeliníku, nesouvislé dřevinné porosty.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, kontakt různých ekosystémů, ukázka sekundární sukcese, refugium
vzácných rostlinných druhů.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Území zachovat bez zásahu, zabránit vysušení území.
Pořadové číslo : 10
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Pod silnicí
Popis
: Niva Střely - přirozený tok s břehovými porosty, opuštěné zarůstající louky.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 11
Katastr. území : Lachovice
Název
: U křížku
Popis
: Niva Střely s přirozeným tokem a loukami, zbytek slepého ramene řeky s tůňkami a dřevinným porostem.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně využívání luk.
Pořadové číslo : 12
Katastr. území : Kojšovice
Název
: V poli
Popis
: Rozsáhlé území orné půdy.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Převést na trvalý travní porost, při jižním okraji vysadit nepravidelný pás dřevin.
Pořadové číslo : 13
Katastr. území : Lachovice
Název
: Pod Čerťákem
Popis
: Úzký zářez meandrující Střely v okolí soutoku s Lachovickým potokem - úzká potoční niva převážně s břehovými
porosty a přilehlé prudké svahy s místy vystupujícími skalními bloky a balvany. Starší porosty převážně smrkové,nejstarší ve směsi s
borovicí (zřejmě autochtonní až 135 let), místy příměs modřínu, osiky, jeřábu či břízy. V mladých porostech i buk a dub.
Význam : protierozní, vodoochranný, genofondový, krajinotvorný (estetický).
Funkčnost
: navržená (místy až funkční)
Opatření : Kvalitní (autochtonní) porosty přednostně obnovovat přirozaně, uměle obnovovat výhradně provenienčně vhodným
materiálem. Postupně zvýšit podíl listnáčů (buků, javorů, jasanů, jilmů, místy i dubů, lip, olší) a jedlí. Redukovat plevelné dřeviny a
vyloučit introdukované (včetně modřínu). Trvale zachovat event. doplnit břehové porosty. Vyloučit technologie narušující půdní povrch s
následnými erozními jevy. Vyloučit chemizaci - včetně nadměrného hnojení a pesticidů (i na zemědělskych půdách nad hranou svahů) a
kontaminaci PHM. Údolní travní plochy 1 - 2x ročně sekat, omezit pastvu.
Pořadové číslo : 14
Katastr. území : Lachovice
Název
: Pod kapličkou
Popis
: Niva Luhovského potoka s břehovými porosty a loukami, slepé rameno s dřevinným porostem navazujícím na
březový háj.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat současný stav včetně využívání luk. Březový háj lze postupně měnit na smíšený les, nikoliv na smrkovou
monokulturu ! Slepé rameno bude zachováno a v případě zanesení i částečně vyhloubeno.
Pořadové číslo : 15
Katastr. území : Toužim
Název
: Toužimské rybníky
Popis
: Kaskádovitá soustava rybníků s břehovými porosty, olšinami a zarůstajícími loukami, porosty rákosu.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, hojný výskyt obojživelníků a vodního ptactva - „ ostrov “ v devastované
krajině.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat přirozené břehy rybníků a dřevinné porosty, omezit porosty smrků, nesouvislou výsadbou stabilizovat severní okraj
biocentra proti polím. Je možné přiměřené rybářské využití (s omezenným hnojením) a extenzivní využívání travních porostů.
Pořadové číslo : 16
Katastr. území : Radyně
Název
: Na tokovně
Popis
: Údolíčko s loukami a pastvinami, dřevinné porosty. V dolní části rybníček obklopený souvislým porostem.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů, ukázka funkčních ekosystémů podmíněných lidskou činností.
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Funkčnost
: funkční
Opatření : Přiměřeně dosazovat dřeviny na hraně a na dně údolí. Jinak území využívat jako extenzivní travní porosty. Rybníček a jeho
přirozené břehy zachovat.
Pořadové číslo : 17
Katastr. území : Radyně, Smilov Název
: Radyňský mlýn
Popis
: Niva Luhovského potoka s břehovými porosty, mokré, místy intenzivně zarůstající louky. Na svazích zbytky velmi
starých autochtonních porostů borovice (až 152 let) s příměsí smrku a jedle.
Význam : Ekostabilizační prvek, genofondový význam.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat přirozený tok potoka a dřevinné porosty. Louky lze extenzivně využívat. V lese preferovat přirozenou obnovu
starých porostů, případně zvýšit podíl listnáčů, jedlí a borovica vyloučit introdukované dřeviny.
Pořadové číslo : 18
Katastr. území : Radyně
Název
: Suchý rybník
Popis
: Rybník na Luhovském potoce s okolními porosty - zasahuje do k.ú. Brložec.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachování stávajícího stavu.
Pořadové číslo : 19
Katastr. území : Toužim
Název
: Malzerův rybník
Popis
: Soustava rybníků protékaná drobným potůčkem, s místy zarůstajícími břehy. Mezi rybníky jsou různověké smíšené
porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů, refugium obojživelníků.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav rybníků, udržovat kosenou loučku. Les obnovovat výhradně autochtonními ekotypy s vysokým
podílem listnáčů (javor, jasan, lípa, olše, dub, buk), jedlí a borovic.
Pořadové číslo : 20
Katastr. území : Kosmová
Název
: Pod Kosmovou
Popis
: Niva Střely s loukami, přirozený tok má jen občasné břehové porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: navržené
Opatření : Doplnit břehové porosty včetně keřového patra, založit drobný remízek charakteru lužního lesa, extenzivní využití luk.
Pořadové číslo : 21
Katastr. území : Toužim
Název
: Pod nádražím
Popis
: Niva Střely s přirozeným tokem řeky s břehovými porosty, na které navazují málo využívané louky se skupinami
dřevin.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 22
Katastr. území : Toužim, Třebouň
Název
: Pod Cihelnou
Popis
: Niva Střely s přirozeným tokem řeky s bohatými břehovými porosty, na které navazují sklízené louky s pásy dřevin.
Na jižním okraji je stráň s dřevinnými porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů, krajinářsky působivá lokalita.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně sklízení luk.
Pořadové číslo : 23
Katastr. území : Polikno
Název
: Rybníčky
Popis
: Soustava dvou malých rybníčků protékaná drobným potůčkem a okolní louky s nesouvislýmii pásy dřevin.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: navržená
Opatření : Ručně udržovat rybníčky, pásy dřevin zachovat a louky dále sklízet. U horního rybníčku doplnit dřeviny.
Pořadové číslo : 24
Katastr. území : Radyně, Smilov Název
: Na soutoku
Popis
: Niva Luhovského potoka s přirozeným tokem s břehovými porosty, na které navazují vlhké,málo využívané louky
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav. Louky je vhodné extenzivně využívat.
Pořadové číslo : 25
Katastr. území : Polikno, Komárov
Název
: Pod Šmidlesy
Popis
: Niva Luhovského potoka s přirozeným tokem s břehovými porosty, na které navazují louky.V severovýchodní části
jsou louky upravené a s kanalizovanou vodotečí.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: navržené
Opatření : Zachovat přirozený tok Luhovského potoka a otevřít zatrubněný úsek levého přítoku. Louky lze extenzivně využívat. Na
jihozápadě na hranici s ornou půdou vysadit pás dřevin.
Pořadové číslo : 26
Katastr. území : Polikno, Komárov
Název
: Luhovská niva
Popis
: Niva Luhovského potoka s přirozeným tokem s břehovými porosty, na které navazují většinou vlhké nevyužívané
zarůstající louky s výskytem úpolínu nejvyššího.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav. Louky lze udržovat pouze kosením.
Pořadové číslo : 27
Katastr. území : Polikno
Název
: K Luhovci
Popis
: Rybník v poli se zarůstajícími břehy
Význam : Ekostabilizační prvek, výskyt vodního ptactva
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Funkčnost
: navržená
Opatření : Kolem břehů rybníka rozšířit pás neobdělávané půdy. V jihozápadní části, směrem ke zrušené polní cestě, vysadit skupinky
dřevin.
Pořadové číslo : 28
Katastr. území : Komárov
Název
: Za mezí
Popis
: Kamenité pahorky s dřevinami, mezi kterými je louka s mechanicky upraveným povrchem. Nad rybníkem je porostlá
mez a suchá stráň.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: navržená
Opatření : Zachovat stávající porosty. Při jihovýchodní hranici vysadit řadu dřevin. Louky využívat polokulturním způsobem, tzn. bez
chemických prostředků a bez mechanických úprav terénu.
Pořadové číslo : 29
Katastr. území : Prachomety
Název
: V údolí
Popis
: Uměle upravené koryto Otročínského potoka, na které navazují upravené, ale zřejmě málo využívané louky.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: navržená
Opatření : Na pravém břehu potoka vysadit dvě řady dřevin. Louky extenzivně využívat.
Pořadové číslo : 30
Katastr. území : Prachomety
Název
: Kosatcová louka
Popis
: Vlhká louka s hojným výskytem kosatce sibiřského, na jihozápadním okraji s rozvolněným dřevinným porostem.
Význam : Ekostabilizační prvek, přírodní památka, EVL
Funkčnost
: funkční
Opatření : Občasným pokosením zabránit šíření nežádoucích rostlinných druhů.
Pořadové číslo : 31
Katastr. území : Prachomety
Název
: V kopřivách
Popis
: Bývalá těžebna s příkopy a valy, hustě porostlá kopřivami
Význam : Ekostabilizační prvek, ukázka spontánního vývoje upravených ploch.
Funkčnost
: navržená
Opatření : Částečně ponechat spontánní revitalizaci a částečně osázet dřevinami při zachování terénní nerovnosti.
Pořadové číslo : 32
Katastr. území : Kosmová
Název
: Ložisko u Prachomet
Popis
: Rašeniliště a slatiniště - travnaté, v jižní části souvislé porosty rákosu. Území částečně postiženo odvodněním.
Význam : Unikátní ekosystém, výskyt vzácných rostlinných druhů, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zabránit dalšímu vysoušení např. přehrazením odvodňovacích struh a ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 33
K. ú.
: Prachomety, Kosmová, Bezděkov Název
: Na rašelině
Popis
: Opravený rybníček s navazujícím močálem s travinami a s lemem listnatého lesa. Niva střely s přirozeným tokem a
druhově bohatými loukami. V západním cípu suchá travnatá plocha.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, kontakt různých ekosystémů, výskyt vzácných rostlinných druhů.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Louky občas pokosit, údržbu rybníčku provádět jen ručně, jinak ponechat spontánnímu vývoji
Pořadové číslo : 34
Katastr. území : Kosmová
Název
: Pod strání
Popis
: V nivě Střely s přirozeným tokem nesouvislé, místy velmi husté porosty dřevin. Na jižním okraji porostlý svah a mez
u polní cesty.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav
Pořadové číslo : 35
Katastr. území : Kosmová
Název
: Za vodárnou
Popis
: Rybník s přirozenými břehy, na které navazují louky s nesouvislými dřevinnými porosty. Vodní zdroj.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav, louky občas částečně pokosit.
Pořadové číslo : 36
Katastr. území : Třebouň
Název
: Podhoře
Popis
: Bývalá těžebna s několika periodickými tůňkami a jednotlivými dřevinami na okraji.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: navržené
Opatření : Divokou skládku zlikvidovat. Zachovat, popř. prohloubit tůňky. Při jižním okraji vysadit nepravidelné pásy dřevin.
Pořadové číslo : 37
Katastr. území : Třebouň
Název
: Mezi strouhami
Popis
: Březový hájek, cíp nevyužívané půdy a orná půda mezi melioračními strouhami.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržené
Opatření : Hájek rozšířit severním směrem až ke strouze a kolem hájku doplnit keřový plášť. Na pravém břehu hlavní strouhy vysadit
řadu dřevin. Východní část biocentra využívat jako trvalý travní porost.
Pořadové číslo : 38
Katastr. území : Třebouň, Polikno
Název
: K Luhu
Popis
: Bývalé louky v údolí Toužimského potoka, které jsou nyní rozorány. Potok je zatrubněn.
Význam : Ekostabilizační prvek.
Funkčnost
: navržené
Opatření : Potok převést do otevřeného koryta. Na jeho březích a na bývalé mezi při západní hranici vysadit řady dřevin. Bývalé
rozorané louky převést na trvalý travní porost.
Pořadové číslo : 39
Katastr. území : Třebouň
Název
: Třebouň
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Popis
: Rybník v odvodněných polích.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: navržené
Opatření :Lokalitu převést na trvalý travní porost. Kolem rybníka nepravidelně vysadit dřeviny, při jihozápadní hranici vysadit řadu
dřevin.
Pořadové číslo : 40
Katastr. území : Luhov
Název
: U zastávky
Popis
: Dva borové lesíky s výskytem prhy arniky a navazující orná půda z bývalých pastvin, (t.č. pícniny na orné půdě ).
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Oba lesíky propojit nesouvislou výsadbou a formovat je jako borové s příměsí listnáčů včetně bříz, osik a lísek. Při západním
okraji lesíku ponechat cca 20 m široký pás pro spontánní revitalizaci, který bude zároveň sloužit jako ochrana arniky. Ostatní plochu
lokality využívat jako trvalý travní porost.
Pořadové číslo : 41
Katastr. území : Luhov, Komárov Název
: Dolní Luhov
Popis
: Niva Luhovského potoka s přirozeným tokem s občasnými břehovými porosty, na které navazují málo využívané
louky a lužní porosty.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav. Louky lze extenzivně využívat nebo ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 42
Katastr. území : Luhov
Název
: Luhovské rybníky
Popis
: Druhově bohaté louky se souvislými i nesouvislými dřevinnými porosty. Rybníky s přirozenými břehy. Zarůstající cíp
s Lesním rybníkem se suchopýrem.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů, refugium obojživelníků.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav. Louky lze extenzivně využívat. Chránit břehy rybníků, zejména Lesního.
Pořadové číslo : 43
Katastr. území : Komárov
Název
: Na mezích
Popis
: Polokulturní a extenzivní louky oddělené bohatě porostlými mezemi, které místy přecházejí ve smíšený les.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, kontakt různých ekosystémů.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Louky lze extenzivně využívat. Lesní porost koncipovat jako smíšený s omezeným zastoupením smrku.
Pořadové číslo : 44
Katastr. území : Komárov
Název
: Sklárna na Hrádku
Popis
: Olšový les s příměsí dalších dřevin při Boreckém potoku
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 45
Katastr. území : Prachomety
Název
: Na klášterském
Popis
: Travnaté údolíčko s rybníkem a lemem olší, smrkový lesík, ve východní části porostlé meze.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Rybníček zachovat, louky extenzivně využívat. Smrkový lesík postupně převést na smíšený. V severní části biocentra vysadit
nepravidelně skupiny dřevin.
Pořadové číslo : 46
Katastr. území : Prachomety
Název
: V údolíčku
Popis
: Údolíčko s vlhkými loukami s jednotlivými dřevinami, Louky jsou ohraničeny nesouvisle porostlými mezemi. U lesa
malý rybníček, který zarůstá vodními rostlinami.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 47
Katastr. území : Prachomety
Název
: Za kopcem
Popis
: V mělkém údolíčku nevyužívané travnaté plochy, nesouvislé dřevinné porosty a zarůstající rybník
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů
Funkčnost
: funkční
Opatření : Odvodňovací strohy zasypat, travnaté plochy lze extenzivně využívat, jinak ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 48
Katastr. území : Dobrá Voda
Název
: Suchá voda
Popis
: Souvislý porost dřevin i travnaté plochy se skupinkami dřevin
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : V severovýchodním cípu dosadit skupinky dřevin, jinak ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 49
Katastr. území : Bezděkov
Název
: U rybníka
Popis
: Rybník s okolními nesouvislými porosty
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Běžná údržba rybníka při zachování břehů, jinak ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 50
Katastr. území : Bezděkov
Název
: U remízku
Popis
: Louka ohraničená od severozápadu a severovýchodu pásy a skupinami dřevin.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
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Opatření : Louku lze využívat polokulturním nebo extenzivním způsobem. Při jižní hranici lokality dosadit skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 51
Katastr. území : Branišov, Bezděkov
Název : Branišovské pastviny
Popis
: Málo využívané pastviny, které zarůstají dřevinami jednotlivě i ve skupinkách. Bohatá bylinná vegetace vlhčích i
sušších stanovišť.
Význam : Významný ekostabilizační a krajinářsky hodnotný prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Pastviny občas extenzivně využívat.
Pořadové číslo : 52
Katastr. území : Nežichov, Branišov
Název : Blažejský rybník
Popis
: Rozsáhlý rybník s travnatými břehy s hojným výskytem kosatce žlutého. Na břehy navazují rašelinné louky a
dřevinné porosty částečně odvodněné, se spontánní revitalizací. Na levém břehu rybníka stojí zřícenina kostela sv. Blažeje a památný
strom Blažejská lípa.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, centrum biodiverzity, kontakt různých ekosystémů, refugium vzácných rostlinných druhů a
vodního ptactva.
Funkčnost
: funkční
Opatření : Vyčlenit plochy luk pro extenzivní využívání, jinak ponechat lokalitu spontánnímu vývoji. Některé odvodňovací strouhy
přerušit hrázkami, zachovat břehy rybníka.
Pořadové číslo : 53
Katastr. území : Nežichov
Název
: Pod mezí
Popis
: Zatravněné údolí ohraničené dvěma porostlými mezemi.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržené
Opatření : Louky je vhodné extenzivně využívat, meze ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 54
Katastr. území : Dřevohryzy
Název
: Na potoce
Popis
: Údolní olšiny při Telecím potoku a nevyužívaný travnatý svah na pravém břehu.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 55
Katastr. území : Dobrá Voda
Název
: U vodního zdroje
Popis
: Louka, patrně nevyužívaná, s jednotlivými dřevinami, prostor po melioracích
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Vyčlenit část louky pro extenzivní využívání, jinak ponechat lokalitu spontánnímu vývoji
Pořadové číslo : 56
Katastr. území : Dřevohryzy, Dobrá Voda Název : U cihelny
Popis
: Soutok Telecího a bezejmenného potoka s nesouvislými břehovými porosty. Na břehy potoků navazují louky, ve
východní části nevyužívané. Vývěr minerálního pramene.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Doplnit doprovodný porost při potocích, jinak zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 57
Katastr. území : Dřevohryzy
Název
: Röllerův mlýn
Popis
: Niva Telecího potoka s přirozeným tokem s břehovými porosty, na které navazují louky částečně sklízené a
částečně opuštěné a zarůstající. Částečně zarostlý rybníček nad zříceninou mlýna.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 58
Katastr. území : Dřevohryzy
Název
: K Vidžinu
Popis
: Odvodněné rašeliniště - travnatá plocha s nesouvislými porosty dřevin
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Lokalita včetně západního cípu rybníka ponechána spontánímu vývoji.
Pořadové číslo : 59
Katastr. území : Dřevohryzy
Název
: Za lesem
Popis
: Opuštěné louky s nesouvislými porosty dřevin.
Význam : Ekostabilizační prvek, kvalitní ukázka sekundární sukcese
Funkčnost
: funkční
Opatření : Lokalitu ponechat spontánímu vývoji. V případě výrazného rozšíření pámelníku a bezu černého tyto likvidovat.
Pořadové číslo : 60
Katastr. území : Dobrá Voda
Název
: V kopřivách
Popis
: Údolí potůčku nevyužívané zarůstající louky. Při toku a pod cestou rozmanité porosty dřevin. Na svazích zbytky
starých porostů borovic s příměsí smrku až 145 let starých, patrně autochtonních, a mladší porosty smrkové s příměsí.
Význam : Ekostabilizační a genofondový prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Údolí ponechat spontánnímu vývoji. V lese obnovit nejstarší porosty přirozeným zmlazením, zvýšit podíl listnáčů, borovic a
jedlí a vyloučit intrudukované dřeviny.
Pořadové číslo : 61
Katastr. území : Dobrá Voda
Název
: Na suché stráni
Popis
: Suché louky s bohatou bylinnou vegetací, které začínají zarůstat dřevinami. V údolí potůčku nevyužívané vlhké
louky a doprovodný porost.
Význam : Ekostabilizační prvek, unikátní ukázka kontrastnosti ekosystémů na malém prostoru.
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Funkčnost
: funkční
Opatření : Pravý břeh potůčku ponechat spontánnímu vývoji. Louky na levém břehu občas kosit - 1x ročně až 1x za dva roky. Dřeviny,
budou-li se příliš rozšiřovat, odstraňovat.
Pořadové číslo : 62
Katastr. území : Branišov
Název
: Pod skálou
Popis
: Zarůstající pastviny s xerotermními společenstvy. Výše v lese skaliska a kamenité svahy se smíšenými porosty.
Místy staré porosty smrku s příměsí jedle (až 125 let) a borovice (až 135 let ), patrně autochtonní. Rozlehlé mladší porosty smrku s
příměsí borovice, břízy, jeřábu a modřínu.
Význam : Významný ekostabilizační prvek, unikátní ekosystém
Funkčnost
: funkční
Opatření : V lese redukovat smrk a nahradit ho javorem a bukem, zvýšit podíl jedle a borovice a vyloučit introdukované dřeviny včetně
modřínu. U starých porostů preferovat přirozenou obnovu. Zachovat bezlesé plošky s křovinami. Mimo les lokalitu sekat nebo využívat
jako extenzivní pastvinu. Omezit rozsah janovce a šeříku.
Pořadové číslo : 63
Katastr. území : Branišov
Název
: Branišovský mlýn
Popis
:Louky, v nivě Úterského potoka vlhké, a pastviny kolem přirozeného toku Úterského potoka s břehovými porosty. U
bývalého mlýnského náhonu pás dřevin.
Význam : Ekostabilizační prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : V bočním údolíčku při bývalé polní cestě vysadit řadu dřevin, jinak zachovat stávající stav
Pořadové číslo : 64
Katastr. území : Branišov
Název
: Mezi lesy
Popis
: LOky se systémem mezí, místy bohatě porostlými.
Význam : Ekostabilizační prvek, kontakt různých ekosystémů
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat využívání luk.
Pořadové číslo : 65
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Pod Krásným hradem
Popis
: Převážně prudký krátký svah nad údolní nivou meandrující Střely. Zbytek starého smíšeného porostu smrku a
borovice - patrně autochtonního původu ( 135 let ) s mladšími porosty smrku s příměsí borovice a místy i modřínu.
Význam : Protierozní, genofondový, krajinotvorný, vodoochranný
Funkčnost
: navržené
Opatření : Starý porost obnovovat přirozeným zmlazováním s postupným vyloučením introdukovaných dřevin a redukováním
plevelných. Umělou obnovu provádět pouze místními ekotypy se zvýšeným podílem listnáčů a jedlí, event. i borovice. Při obnově
vyloučit chemizaci a postupy vedoucí k půdní erozi.
Pořadové číslo : 66
Katastr. území : Kojšovice
Název
: Nad Svinovem
Popis
: Úzký hřbet s prudkými svahy porostlými převážně smrkovými porosty, místy s příměsí borovice i modřínu, zčásti
patrně autochtonními a uznanými ke sběru semen.
Význam : Protierozní, genofondový, krajinotvorný (estetický), vodoochranný
Funkčnost
: funkční
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu hlavně nejstarších porostů. Umělou obnovu provádět pouze místními ekotypy dřevin se
zvýšením podílu listnáčů a jedle. Postupně redukovat plevelné dřeviny a vyloučit introdukované. Při obnově vyloučit chemizaci včetně
kontaminace PHM, a postupy vedoucí k půdní erozi.
Pořadové číslo : 67
Katastr. území : Kojšovice
Název
: K Pěčkovicům
Popis
: Prudké svahy se zbytky starých smrkových porostů s příměsí borovice ( až 130 let), místy, v mladších porostech, se
vyskytuje olše a bříza či modřín.
Význam : Protierozní, genofondový, krajinotvorný (estetický), vodoochranný prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Kvalitní zbytky porostu obnovit přirozeným zmlazením. Umělou obnovu provádět pouze místními ekotypy dřevin se zvýšením
podílu listnáčů a jedle a event. i borovice. Postupně redukovat
plevelné dřeviny a vyloučit introdukované včetně
modřínu.. Při obnově vyloučit chemizaci a
postupy vedoucí k půdní erozi.
Pořadové číslo : 68
Katastr. území : Lachovice
Název
: Lachovický les
Popis
: Zbytky starých (až 130 let) smrkových porostů s příměsí borovic, v některých kulturách i buků, a v bočním zářezu s
drobnou vodotečí i olše a břízy. Převážně prudké svahy spadající k meandru řeky Střely a jejímu bočnímu přítoku. Podél vody místní
břehové porosty a nivními loučkami.
Význam : Protierozní, genofondový, krajinotvorný, vodoochranný prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Staré (autochtonní) porosty postupně obnovovat přirozeným zmlazováním. Umělou obnovu provádět pouze místními ekotypy
se zvýšeným podílem listnáčů a jedlí, event. i borovic a s vyloučením introdukovaných dřevin a s redukováním plevelných.
Pořadové číslo : 69
Katastr. území : Lachovice
Název
: Nad Bochovským potokem
Popis
: Prudký svah nad meandrem řeky Střely. Převládající staré (až 135 let) smíšené porosty smrku a borovice (patrně
autochtonní), místy s příměsí modřínu, v mlazinách, i dubu.
Význam : Protierozní, genofondový, krajinotvorný (estetický), vodoochranný prvek
Funkčnost
: funkční
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu starých smíšených porostů. Umělou obnovou s použitím autochtoních ekotypů zvýšit podíl
listnáčů, event. jedle a borovice. Vyloučit introdukované dřeviny.
Pořadové číslo : 70
Katastr. území : Polikno, Toužim Název
: U železnice
Popis
: Samostatný lesík nad Střelou a tratí s luční enklávou a porosty s charakterem remízů při okrajích. Převládá smrk s
příměsí borovice, místy i olše a dubu. Na hřbítku chudší, sušší stanoviště s porosty patrně cizí provenience.
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Význam : Protierozní, genofondový, krajinotvorný (estetický),
Funkčnost
: navržené
Opatření : Převážně umělou obnovu provádět výhradně autochtonními proveniencemi se zvýšením podílu listnáčů a jedle. Redukovat
plevelné dřeviny i ruderální vegetaci převážně podél trati. Při obnově vyloučit kultivaci introdukovaných dřevin, chemizaci i možnost
vzniku erozích jevů.
Pořadové číslo : 71
Katastr. území : Polikno
Název
: Na spáleništi
Popis
: Zvlněná plošina se zářezy vodoteče a plochými vyvýšeninami. Převážně smrkové porosty s příměsí buku, lípy, olše,
dubu, jasanu i borovice, většinou středního a mladšího věku.
Význam : Genofondový, krajinotvorný (estetický), vodoochranný
Funkčnost
: navržené
Opatření : Obnovu provádět výhradně autochtonními ekotypy se zvýšením podílu listnáčů, zvl. buku, javoru a jasanu, jedle a borovice.
Vyloučit introdukované dřeviny, chemizaci i zhutnění půd těžkou mechanizací. Starou odvodňovací síť dle potřeby vyčistit.
Pořadové číslo : 72
Katastr. území : Kosmová
Název
: Záveský les
Popis
:Isolovaný lesík na hřbítku v polích. Převážně smrkový porost mladšího až středního věku s příměsí borovice i jedle,
dubu, javoru, olše a olše šedé, osiky a břízy patrně cizí provenience.
Význam : Genofondový, krajinotvorný (estetický), půdoochranný prvek
Funkčnost
: navržená
Opatření : Obnovu převážně umělou (i vyvýšená sadba) provádět výhradně materiálem autochtonního původu se zvýšeným podílem
listnáčů, jedle a borovice. Vyloučit introdukované dřeviny, chemizaci i možnost vzniku erozních jevů, redukovat plevelné dřeviny. Starší
odvodňovací příkopy (mělké) dle potřeby obnovit a vyloučit dlouhodobou stagnaci povrchové vody. Vyloučit zhutnění půdního profilu
těžkou mechanizací a pod..
Pořadové číslo : 73
Katastr. území : Komárov, Luhov Název
: Dolní Luhov II
Popis
: Zbytek starého (patrně autochtonního) porostu smrku s příměsí borovice (130 let) a mladší porosty smrku s příměsí
borovice, olše, lípy i buku v úžlabí s vodotečí. Přiléhající mladší smrkový porost uznaný ke sběru semen. (80 let)
Význam : Protierozní, genofondový, estetický, vodohospodářský
Funkčnost
: navržené
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu v nejstarším a uznaném porostu. V ostatních částech umělou obnovou s použitím
autochtonních ekotypů zvýšit podíl listnáčů i jedle a borovice ve stabilizačních segmentech. Vyloučit introdukované dřeviny, chemizaci
(včetně kontaminace PHM) i možnost vzniku erozních jevů, redukovat plevelné dřeviny. Udržovat trvalou průtočnost koryta vodoteče.
Pořadové číslo : 74
Katastr. území : Komárov
Název
: K Hrádku
Popis
: Zbytky starých (patrně autochtonních) smíšených porostů smrku a borovice (až 135 let) s mladšími porosty smrku
(včetně uznaných ke sběru semen) i borovice s příměsí břízy a modřínu.
Význam : Genofondový, krajinotvorný (estetický), vodohospodářský
Funkčnost
: navržená
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu autochtonních porostů a umělou obnovu s použitím místních ekotypů se zajištěním zvýšeného
podílu listnáčů i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny včetně modřínu. Vyloučit chemizaci (včetně kontaminace PHM) i možnost vzniku
erozních jevů a zhutnění půd.V okrajích dle potřeby obnovit mělké odvodňovací příkopy a zamezit stagnaci povrchové vody.
Pořadové číslo : 75
Katastr. území : Komárov
Název
: U spálené hájenky
Popis
: Rozlehlý smrkový porost uznaný jako vynikající ke sběru semen (kat. II.a - 105 let), možná i autochtonního původu,
se skupinami mladšího porostu s příměsí jedle obrovské a douglasky, borovice i modřínu, vyskytujicích se i na okrajích lokality.
Význam : Genofondový, krajinotvorný (estetický), vodohospodářský
Funkčnost
: navržené
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu. Uměle obnovovat stabilizační prvky z listnáčů, jedlí a borovic. Postupně redukovat až vyloučit
introdukované dřeviny včetně modřínu a douglasky. Vyloučit chemizaci a zhutňování půdního profilu.V okrajích udržovat průtočnost
koryta vodoteče i navazujících mělkých příkopů.
Pořadové číslo : 76
Katastr. území : Nežichov
Název
: Prasečí leč
Popis
: Zbytky starých porostů smrku, místy s příměsí borovice (125 - 135 let), patrně autochtonních, s mladšími porosty
smrku s příměsí borovice, olše, i buku na zvlněné plošině s pokleslinami.
Význam : Genofondový, krajinotvorný (estetický), vodohospodářský
Funkčnost
: navržená
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu starých porostů. Mladší porosty převážně uměle obnovovat pouze místními ekotypy se
zvýšeným podílem listnáčů, jedle a borovice, soustředěnými do stabilizačních prvků. Při obnově vyloučit zhutňování půdního profilu
nevhodnými technologiemi (např. těžkými mechanizmy). Vyloučit chemizaci (včetně kontaminace PHM), kultivaci introdukovaných
dřevin, i vznik podmínek pro půdní erozi. Udržovat, případně obnovit a doplnit mělké odvodňovací příkopy, a tím zamezit dlouhodobou
stagnaci povrchové vody.
Pořadové číslo : 77
Katastr. území : Branišov
Název
: Ostřetín
Popis
: Zbytky starých smrkových porostů (až 135 let) patrně autochtonního původu s pruhy náseků mladších smrků s
doprovodem olšových porostů na krátkém, místy prudkém svahu nad potokem na okraji plošší kotliny.
Význam : Genofondový, krajinotvorný (estetický), vodohospodářský , protierozní
Funkčnost
: navržená
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu starých porostů. Mladší porosty postupně uměle obnovovat pouze místními ekotypy s
výrazným zastoupením listnáčů, jedle a borovice, soustředěnýmii do stabilizačních prvků. Zachovat, případně doplnit břehové porosty u
vodoteče a jejich údržbou zachovat průtočnost koryta. Vyloučit chemizaci, kultivaci introdukovaných dřevin i technologie narušující půdní
povrch (eroze).
Pořadové číslo : 78
Katastr. území : Nežichov, Bezděkov
Název
: U tanku
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Popis
: Zbytky starých smrkových porostů (až 130 let) patrně autochtonního původu a mladší smrkové porosty se zřejmě
původní příměsí jedle, borovice (se smrkem až 150 let), osiky, jeřábu a břízy na převážně prudkém svahu jižní expozice Třebouňského
vrchu. Bezlesí a místy i porosty s bohatším pokryvem keřů. Izolovaná kupa trachybasaltu.
Význam : Genofondový, protierozní, krajinotvorný (estetický)
Funkčnost
: navrhované
Opatření : Preferovat přirozenou obnovu nejstarších porostů včetně jedlí, redukovat plevelné rostliny již od mladých kultur. Mladší
porosty převážně uměle obnovovat výhradně lokálními ekotypy se zvýšeným podílem listnáčů (buků, javorů, lip, jilmů), jedle a borovice
na úkor smrků. Při obnově vyloučit kultivaci introdukovaných dřevin, technologie narušující půdní povrch (eroze) i chemizaci. Zachovat
menší plochy s pouze křovinatými formacemi i výsušné travní porosty na úpatí podél okraje lesa - patviny s keři a jednotlivými stromy.
Opatření : Zachovat bezlesé plošky s keři i travními formacemi. Porosty uměle obnovit pouze místními ekotypy s výrazným zastoupením
listnáčů, jedle a borovice na úkor smrku. Vyloučit chemizaci, introdukované dřeviny i možnost vzniku erozních jevů.
Pořadové číslo : 80
Katastr. území : Dřevohryzy
Název
: Dřevohryzy
Popis
: Založený semenný smrkový porost (IIA) ze šlechtěného materiálu na zvlněné plošině s pokleslinami, plochými
hřbety a odvodňovacími sítěmi.
Význam : Genofondový, vodohospodářský, krajinotvorný (estetický)
Funkčnost
: navržené
Opatření : Obnova výhradně autochtonními ekotypy se zvýšeným podílem listnáčů, borovice a jedle ve stabilizačních prvcích. Údržba
odvodňovací sítě (mělké příkopy). Při obnově a udržbě vyloučit chemizaci, introdukované dřeviny a zhutňování půdního profilu
nevhodnou technologií (mechanizací)
Pořadové číslo : 81
Katastr. území : Prachomety
Název
: Prachometský vrch
Popis
: Převážně smrkové porosty mladšího a středního věku, místy s příměsí borovice, břízy, osiky i modřínu na
izolovaném vrchu nad obcí s drobnými starými lomečky. Na úpatí nálety. Augitickoamfibolický andesit.
Význam : Genofondový, protierozní, krajinotvorný (estetický)
Funkčnost
: navržená
Opatření : Obnova umělá výhradně lokálními ekotypy s výrazně zvýšeným podílem listnáčů, borovice a jedle, zvl. ve stabilizačních
prvcích. Při obnově vyloučit introdukované dřeviny, chemizaci a technologie narušující půdní povrch (eroze).

Pořadové číslo : 82
Katastr. území : Toužim
Název
: U seníku
Popis
: Zbytky starých smrkových porostů uznaných ke sběru osiva - vysoce kvalitní (kat. IIA, až 115 let), sousedící mladší
porosty smrku, místy s příměsí javoru, olše a olše šedé. Zvlněná plošina místy až výrazně ovlivněná vodou.
Význam : Genofondový, vodohospodářský, krajinotvorný (estetický)
Funkčnost
: navržená
Opatření : V uznaných porostech obnova přirozená, jinde umělá výhradně místními ekotypy se zvýšeným podílem borovice, jedle a
některých listnáčů ve stabilizačních prvcích. Při obnově vyloučit introdukované dřeviny, chemizaci a zhutňování půdního profilu
nevhodnou technologií s těžkými mechanizmy. Udržovat čistotu mělkých příkopů odvodňovací sítě.
Pořadové číslo : 83
Katastr. území : Dobrá Voda, Branišov
Název : Homole
Popis
: Výrazný hřbet (Kupa) obtékaný 2 potoky s přilehlými prudkými svahy a v části vytvořenou aluviální nivou. Převážně
smrkové porosty mladšího a středního věku, jednotlivě uznané i ke sběru semen (kat. IIB, 78 let, platí i pro douglasku), s příměsí
borovice, modřínu, břízy, buku, jasanu, olše, vrby i keřů.
Význam : Krajinotvorný (estetický), genofondový, protierozní, vodohospodářský
Funkčnost
: navržená
Opatření : Obnova převážně umělá pouze místními ekotypy s výrazným zastoupením listnáčů, jedle a borovice s vyloučením
introdukovaných dřevin včetně modřínu i douglasky).Redukovat plevelné dřeviny. Zachovat, případně doplnit a trvale obnovovat břehové
porosty při udržení stálé průtočnosti koryt vodotečí. Zachovat kosené travní porosty v aluviu (i zaplavované), včetně drobných mokřadů.
Vyloučit chemizaci, zhutňování půdy i vznik erozních jevů.
1e.4.2 Biokoridory.
Číslo biokoridoru : K 47
Název - spojnice : Kladská - Zahrádky
Katastrální území : Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Dřevohryzy, Nežichov, Prachomety
Biogeografický význam
: nadregionální BK - ochranná zóna
Průběh
: Telecí potok, lesní porosty.
Funkčnost
: funkční NRBK
Návrh opatření
: Zachovat přirozený charakter toku, omezovat smrk ve prospěch listnáčů a jedle.
Číslo biokoridoru : 20016
Název - spojnice : RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka
Katastrální území : Branišov
Biogeografický význam
: regionální BK
Průběh
: Úterský potok.
Funkčnost
: navržený, funkční RBK
Návrh opatření
: Zachovat přirozený charakter toku, vymezit místa pro spontánní vývoj, chránit porosty dřevin - smrk postupně
nahrazovat listnáči
Číslo biokoridoru : 1051
Název - spojnice : RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
Katastrální území : Nežichov
Biogeografický význam
: regionální BK
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Průběh
: zemědělská půda, lesní porosty.
Funkčnost
: funkční RBK
Návrh opatření
: vymezit místa pro spontánní vývoj a pro výsadbu dřevin mimo les, v lesních porostech omezovat smrk ve prospěch
listnáčů
Číslo biokoridoru : 1024
Název - spojnice : RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí Střely
Katastrální území : Třebouň, Kosmová, Toužim, Kojšovice
Biogeografický význam
: regionální BK
Průběh
: zemědělská půda, lesní porosty.
Funkčnost
: funkční RBK
Návrh opatření
: vymezit místa pro spontánní vývoj a pro výsadbu dřevin mimo les, louky lze šetrně využívat
Číslo biokoridoru : 1023
Název - spojnice : RBC 535 Údolí Střely - RBC 1130 Střela pod Čerťákem
Katastrální území : Kojšovice, Lachovice
Biogeografický význam
: regionální BK
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: funkční RBK
Návrh opatření
: chránit přirozený charakter toku, vymezit místa pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání luk
Biokoridory MÚSES.
Pořadové číslo : 1
Spojnice : hranice obce - LBC 30 (Kosatcová louka)
Průběh
: Otročínský potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Na pravém břehu vysadit dvě řady dřevin, na levém zachovat a udržovat louky.
Pořadové číslo : 2
Spojnice : LBC 30 (Kosatcová louka) - LBC 31 (V kopřivách)
Průběh
: orná půda (bývalé pastviny), řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase obnovit pás luk, nepravidelně vysadit skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 3
Spojnice : LBC 31 (V kopřivách) - LBC 33 (Na rašelině)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase obnovit pás luk, při toku vysadit nesouvisle skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 4
Spojnice : LBC 33 (Na rašelině) - LBC 34 (Pod strání)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav, občas ručně pokosit louky
Pořadové číslo : 5
Spojnice : LBC 34 (Pod strání) - LBC 20 (Pod Kosmovou)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : Obnovit pás luk při toku, nepravidelně vysadit řady a skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 6
Spojnice : LBC 20 (Pod Kosmovou) - LBC 22 (Pod Cihelnou)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat pás nevyužívané půdy, zajistit průchod pod silnicí.
Pořadové číslo : 7
Spojnice : LBC 22 (Pod Cihelnou) - LBC 21 (Pod nádražím)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase zachovat volný neobhospodařovaný pás, zejména na pravém břehu.
Pořadové číslo : 8
Spojnice : LBC 21 (Pod nádražím) - LBC 2 (U zámku)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase zachovat volný pás, travnatý nebo se skupinkami dřevin.
Pořadové číslo : 9
Spojnice : LBC 2 (U zámku) - LBC 3 (Střední mlýn)
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat volný pás, zatravněný nebo neobhospodařovaný, doplnit břehové a doprovodné porosty.
Pořadové číslo : 10
Spojnice : LBC 3 (Střední mlýn) - hranice obce
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit břehové a doprovodné porosty u nové vodní nádrže.
Pořadové číslo : 11
Spojnice : hranice obce - ústí Luhovského potoka
Průběh
: řeka Střela
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně využívání nivních luk.
Pořadové číslo : 12
Spojnice : hranice obce - bc LBC (Na potoce)
Průběh
: Telecí potok
Funkčnost
: funkční
Opatření : Z údolní nivy vyloučit smrkovou monokulturu a nahradit ji smíšeným olšovým lesem.
Pořadové číslo : 13
Spojnice : LBC 54 (Na potoce) - LBC 56 (U cihelny)
Průběh
: Telecí potok
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav včetně využívání luk.
Pořadové číslo : 14
Spojnice : bc LBC (U cihelny) - LBC 57 (Röllerův mlýn)
Průběh
: Telecí potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při toku ponechat volný pás pro přirozený vývoj toku, zachovat nivní louky.
Pořadové číslo : 15
Spojnice : LBC 57 (Röllerův mlýn) - hranice obce
Průběh
: Telecí potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : V nivě omezovat smrk a porost formovat jako typ blízký lužnímu lesu, zajistit přirozený vývoj toku.
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Pořadové číslo : 16
Spojnice : LBC 83 (Homole) - LBC 63 (Branišovský mlýn)
Průběh
: Úterský potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Udržovat a doplňovat břehové porosty, mimo les zachovat trvalý travní porost se skupinkami dřevin, V lesním úseku
postupně obnovit smíšený les.
Pořadové číslo : 17
Spojnice : LBC 63 (Branišovský mlýn) - LBC 52 (Blažejský rybník)
Průběh
: Úterský potok
Funkčnost
: funkční
Opatření : Louky částečně extenzívně využívat, částečně ponechat spontánímu vývoji, zachovat dřevinné porosty.
Pořadové číslo : 18
Spojnice : LBC 52 (Blažejský rybník) - LBC 53 (Pod mezí)
Průběh
: strouha, orná půda, strouha
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat zatravněný nebo nevyužívaný pás, nepravidelně vysadit řady (u strouhy k Blažejskému rybníku) a skupinky
dřevin včetně keřového patra.
Pořadové číslo : 19
Spojnice : LBC 53 (Pod mezí) - LBC 42 (Luhovské rybníky)
Průběh
: remíz, orná půda, (býv. úvoz), polní lesík, orná půda, strouha
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat zatravněný nebo nevyužívaný pás, nepravidelně vysadit řady nebo skupinky dřevin včetně keřového patra.
Pořadové číslo : 20
Spojnice : LBC 42 (Luhovské rybníky) - LBC 41 (Dolní Luhov)
Průběh
: Luhovský potok
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav, je vhodné kosit louky.
Pořadové číslo : 21
Spojnice : LBC 41 (Dolní Luhov) - LBC 26 (Luhovská niva)
Průběh
: Luhovský potok
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav
Pořadové číslo : 22
Spojnice : LBC 26 (Luhovská niva) - hranice obce u ústí potoka do Střely
Průběh
: Luhovský potok
Funkčnost
: funkční
Opatření : Louky částečně sklízet, částečně ponechat spontánímu vývoji. Zachovat přirozený tok s břehovými porosty, V nivě v lesních
úsecích omezovat smrk a formovat smíšený les.
Pořadové číslo : 23
Spojnice : LBC 1 (Síťkový rybník) - hranice obce
Průběh
: jižní břeh Dolnosedelského rybníka
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat volný neobhospodařovaný pás, vysadit skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 24
Spojnice : LBC 1 (Síťkový rybník) - LBC 2 (U zámku)
Průběh
: upravený potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Na pravém břehu dosadit dřeviny v pásu šířky cca 5 m, na levém břehu zachovat pás luk, v prostoru mezi rybníkem a státní
silnicí vysadit souvisle dřeviny.
Pořadové číslo : 25
Spojnice : LBC 24 - LBC 19 (Malzerův rybník)
Průběh
: pás nevyužívané půdy, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Ponechat zatravněný nebo nevyužívaný pás, v lokalitě jižně od polní cesty nesouvislá výsadba dřevin
Pořadové číslo : 26
Spojnice : LBC 7 (Krásný Hrad) - LBC 9 (Pod Saharou)
Průběh
: mělké údolí – zatravněné, orná půda, meliorační strouha, potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat neobhospodařovaný nebo zatravněný pás, místy vysadit skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 27
Spojnice : Střela - LBC 6 (Pod vsí)
Průběh
: vodoteč, orná půda, louka
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase vymezit travnatý pás, vysadit skupinky dřevin, vyčistit rybníček
Pořadové číslo : 28
Spojnice : LBC 6 (Pod vsí) - Střela
Průběh
: údolí vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Postupně redukovat smrk a nahradit ho listnáči.
Pořadové číslo : 29
Spojnice : LBK 26 - LBK 27
Průběh
: orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit skupinky dřevin, biokoridor nemusí být souvislý.
Pořadové číslo : 30
Spojnice : LBC 67 (K Pěčkovicům)
Průběh
: vodoteč, orná půda (zlikvidovaný pás luk), vegetační pás u polní cesty
Funkčnost
: navržená
Opatření : Obnovit pás luk, dosadit skupinky a řady dřevin
Pořadové číslo : 31
Spojnice : LBK 26 - LBC 12 (V poli)
Průběh
: louka, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit nesouvislé pásy dřevin v kombinaci s travními porosty nebo nevyužívaným pásem na orné půdě.
Pořadové číslo : 32
Spojnice : LBC 12 (V poli) - Luhovský potok
Průběh
:vodoteč, orná půda
Funkčnost
: navržený, funkční
Opatření : Funkční úsek ponechat spontánnímu vývoji s běžnou údržbou rybníka a extenzivním využíváním luk. V navrženém úseku
založit pás luk s dřevinami nebo zde ponechat neobhospodařovaný pás.
Pořadové číslo : 33
Spojnice : LBK 32 - LBC 68 (Lachovický les)
Průběh
: polní cesta, orná půda, údolí vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při cestě založit vegetační pás, založit pás luk (s případnou obnovou mezí) nebo zachovat neobhospodařovaný pás, vysadit
skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 34
Spojnice : Střela - LBC 15 (Toužimské rybníky)
Průběh
: kaskáda rybníků
Funkčnost
: funkční
Opatření : Zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 35
Spojnice : LBC 9 (Pod Saharou) - LBC 15 (Toužimské rybníky)
Průběh
: orná půda, les, orná půda z bývalé louky, polní cesta
Funkčnost
: navržený
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Opatření : Obnovit pás luk se skupinkami dřevin, v lese směřovat obnovu ke smíšeným porostům, při polní cestě vysadit pás dřevin.
Pořadové číslo : 36
Spojnice : LBC 15 (Toužimské rybníky) - LBC 24 (Na soutoku)
Průběh
: orná půda, údolí potoka
Funkčnost
: navržená, funkční
Opatření : V úseku polí nepravidelná výsadba dřevin, v údolí zachovat stávající stav včetně sklízení luk.
Pořadové číslo : 37
Spojnice : LBC 15 (Toužimské rybníky) - LBC 21 (Pod nádražím)
Průběh
: orná půda, rybníky, louka
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat pás luk s jednotlivými dřevinami, v nejvyšším bodě trasy vysadit malý remízek
Pořadové číslo : 38
Spojnice : LBC 9 (Pod Saharou) - Luhovský potok
Průběh
: údolí potoka
Funkčnost
: většinou funkční
Opatření : Zachovat stávající stav, v lese preferovat listnáče (olše,jasany, kleny), zvyšovat podíl jedlí a borovic.
Pořadové číslo : 39
Spojnice : LBC 16 (Na tokovně) - LBK 36
Průběh
: travnaté údolíčko, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : V úseku polí vysadit pásy a skupiny dřevin, trasu zatravnit a lokalitu sekat nebo ji ponechat spontánnímu vývoji. Údolíčko
využívat jako extenzivní travní porost.
Pořadové číslo : 40
Spojnice : LBC 16 (Na tokovně) - LBK 38
Průběh
: údolí potůčku
Funkčnost
: navržený
Opatření : Podporovat přirozenou obnovu listnáčů.
Pořadové číslo : 41
Spojnice : Luhovský potok - hranice obce
Průběh
: údolí občasné vodoteče
Funkčnost
: navržený, funkční
Opatření : V lese redukovat smrk a vytvořit smíšený porost. Jinak zachovat stávající stav.
Pořadové číslo : 42
Spojnice : Střela - LBC 36 (Podhoře)
Průběh
: meliorační strouha
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat nevyužívaný nebo zatravněný pás, vysadit nesouvislé řady dřevin
Pořadové číslo : 43
Spojnice : Střela - LBC 36 (Podhoře) - LBC 72 (Záveský les)
Průběh
: meliorační kanál, v dolním úseku zatrubněný
Funkčnost
: navržený
Opatření : Zatrubněný úsek převést na otevřenou strouhu. V trase ponechat neobhospodařovaný nebo zatravněný pás, při strouze
vysadit nesouvislou řadu dřevin
Pořadové číslo : 44
Spojnice : Toužimský potok - LBC 23 (Rybníčky)
Průběh
: vodoteč, rybník
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat pás extenzivně využívaných luk nebo luk ponechaných spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 45
Spojnice : LBC 23 (Rybníčky) - Luhovský potok
Průběh
: louka, polní cesta, v údolí orná půda na bývalých loukách, zatrubněné vodoteče Funkčnost
: navržený
Opatření : Při polní cestě výsadit pás dřevin, zatrubněnou vodoteč převést na otevřenou strouhu a obnovit při ní pás luk. Vysadit
nepravidelné skupinky a řady dřevin.
Pořadové číslo : 46
Spojnice : Střela - LBC 38 (K Luhu)
Průběh
: Toužimský potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Postupně převést na polopřirozený tok. V některých úsecích obnovit trasu, částečně zpevnit koryto s využitím proutí a
přírodního kameniva. Obnovit břehové porosty. V nivě založit lužní lesíky a obnovit nivní louky.
Pořadové číslo : 47
Spojnice : Toužimský potok - LBC 37 (Mezi strouhami)
Průběh
: meliorační strouha, v dolním úseku zatrubněná
Funkčnost
: navržená
Opatření :Otevřít zatrubněný úsek, na jednom břehu vysadit dvojitou řadu dřevin a ponechat neobhospodařovaný pás spontánnímu
vývoji.
Pořadové číslo : 48
Spojnice : Toužimský potok - LBC 27 (K Luhovu)
Průběh
: orná půda, zlikvidovaná polní cesta
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat neobhospodařovaný nebo zatravněný pás, vysadit nesouvislé řady dřevin, případně obnovit polní cestu.
Pořadové číslo : 49
Spojnice : LBC 27 (K Luhovu ) - Luhovský potok
Průběh
: meliorační strouha, v dolním úseku zatrubněná
Funkčnost
: navržený
Opatření : Otevřít zatrubněný úsek, v trase obnovit pás luk nebo v horním úseku ponechat nevyužívaný pás. Mezi rybníkem a krajem
lesa vysadit nesouvislý pás dřevin.
Pořadové číslo : 50
Spojnice : Luhovský potok - LBK 53
Průběh
: lesní údolíčko, orná půda, kraj lesa, doprovodná zeleň polní cesty
Funkčnost
: navržený, funkční
Opatření : V lesním údolíčku les postupně přeměnit na les smíšený. V úseku polí vysadit nepravidelné skupinky dřevin, okraj lesa
doplnit keřovým patrem a listnáči. Pás při polní cestě zachovat.
Pořadové číslo : 51
Spojnice : LBK 41 - hranice obce
Průběh
: louky, meliorační strouha
Funkčnost
: navržený
Opatření : Na loukách vysadit skupinky a řady dřevin, při meliorační strouze vysadit jednostrannou dvojitou řadu dřevin a ponechat volný
pás spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 52
Spojnice : hranice obce - LBC 28 (Za mezí)
Průběh
: meliorační strouha, kraj lesa, meze, polní cesta
Funkčnost
: navržený
Opatření : U strouhy ponechat volný nevyužívaný pás, na kraji lesa zachovat smíšený porost a zachovat porost mezí. Ponechat travnatý
pás a doplnit ho skupinkami dřevin.
Pořadové číslo : 53
Spojnice : LBC 28 (Za mezí) - LBK 43
Průběh
: mez, orná půda, lesní porost
Funkčnost
: navržený, funkční
Opatření : Rozšířit porost na mezi, na orné půdě vysadit shluky dřevin (biokoridor nemusí být souvislý). V lese zachovat a podporovat
smíšený porost.
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Pořadové číslo : 54
Spojnice : LBC 28 (Za mezí) - hranice obce
Průběh
: meliorační strouha
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit nesouvislou řadu dřevin, v trase ponechat volný travnatý nebo nevyužívaný pás.
Pořadové číslo : 55
Spojnice : Střela - LBC 50 (U remízku)
Průběh
: strouha, louka
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit skupinky dřevin, zachovat louky i otevřenou vodoteč.
Pořadové číslo : 56
Spojnice : Střela - LBC 35 (Za vodárnou)
Průběh
: polní cesta
Funkčnost
: navržený
Opatření : Rozšířit volný pás u cesty, nevyužívaný nebo zatravněný. Podél cesty vysadit stromořadí.
Pořadové číslo : 57
Spojnice : LBC 35 (Za vodárnou) - LBC (Záveský les)
Průběh
: louka, cíp lesa, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit nesouvislé řady a skupinky dřevin, ponechat část lokality spontánnímu vývoji a část jako louku.
Pořadové číslo : 58
Spojnice : LBC 35 (Za vodárnou) - LBC 50 (U remízku)
Průběh
: meliorační strouha
Funkčnost
: navržená
Opatření : Vysadit nesouvislé řady a skupinky dřevin, v trase ponechat nevyužívaný pás.
Pořadové číslo : 59
Spojnice : LBK 43 - LBC 37 (Mezi strouhami)
Průběh
: orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit shluky dřevin a ponechat části trasy spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 60
Spojnice : LBC 35 38 (K Luhu) - LBC 39 (Třebouň)
Průběh
: orná půda, zatrubněná občasná vodoteč
Funkčnost
: navržený
Opatření : V dolní části obnovit otevřený tok a podél vysadit souvislou dvojitou řadu dřevin. V trase obnovit pás luk. Vysadit nesouvislé
řady a skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 61
Spojnice : LBC 38 (K Luhu) - LBC 40 (U zastávky)
Průběh
: orná půda, zatrubněná občasná vodoteč
Funkčnost
: navržený
Opatření : Obnovit otevřenou strouhu a podél ní vysadit nesouvislou řadu dřevin. Obnovit pás luk a některé části ponechat spontánnímu
vývoji.
Pořadové číslo : 62
Spojnice : LBC 39 (Třebouň) - LBC 40 (U zastávky)
Průběh
: orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit nesouvislé řady a skupinky dřevin. V trase ponechat neobhospodařovaný nebo zatravněný extenzivně využívaný pás.
Pořadové číslo : 63
Spojnice : LBC39 (Třebouň) - Luhovský potok
Průběh
: bývalá polní cesta
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat neobhospodařovaný pás, případně obnovit polní cestu. Vysadit nesouvislé pásy dřevin.
Pořadové číslo : 64
Spojnice : LBC 40 (U zastávky ) - Luhovský potok
Průběh
: pás dřevin, kraj lesa, vodoteč mezi loukami
Funkčnost
: navržený
Opatření : Využívat jako extenzivní travní porost, doplnit výsadbou dřevin.
Pořadové číslo : 65
Spojnice : LBK 43 - hranice obce
Průběh
: meliorační strouha a na ní dva rybníky
Funkčnost
: navržený
Opatření : Vysadit nesouvislou řadu dřevin. Pod rybníky ponechat volný neobhospodařovaný pás spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 66
Spojnice : LBK 44 - hranice obce
Průběh
: Borecký potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Západně od silnice zachovat stávající stav, východně od silnice vysadit pás dřevin. V trase ponechat volný
neobhospodařovaný pás
Pořadové číslo : 67
Spojnice : LBK 2 - LBC 45 (Na klášterském)
Průběh
: louky (mělké úžlabí), orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Na orné půdě založit travnatý pás. Vysadit nesouvislé řady a skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 68
Spojnice : LBC 45 (Na klášterském) - LBC 46 (V údolíčku)
Průběh
: bývalé polní cesty
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase ponechat volný nevyužívaný pás, po jeho kraji vysadit pás křovin. Lze obnovit polní cesty a stezky.
Pořadové číslo : 69
Spojnice : LBC 46 (V údolíčku) - LBC 47 (Za kopcem)
Průběh
: travnaté údolí, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Na louce zachovat sklízení, na orné půdě vysadit shluky dřevin a části ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 70
Spojnice : LBC 45 (Na klášterském) - LBC 55 (U vodního zdroje)
Průběh
: lesní údolí, orná půda, rybník, polní cesta
Funkčnost
: navržený
Opatření : V lesním úseku podporovat smíšený les s olšemi, nad rybníkem obnovit pás travních porostů a vysadit skupinky dřevin. Při
polní cestě zachovat nevyužívaný pás.
Pořadové číslo : 71
Spojnice : LBC 55 (U vodního zdroje) - LBC 48 (Suchá voda)
Průběh
: orná půda, zatrubněná vodoteč, bývalý rybník, les, louka
Funkčnost
: navržený
Opatření : Zatrubnění převést v otevřenou strouhu, při ní vysadit řadu dřevin. Louku zachovat, na části orné půdy vysadit nepravidelné
shluky dřevin a část ponechat spontánnímu vývoji
Pořadové číslo : 72
Spojnice : LBC 48 (Suchá voda) - LBC 49 (U rybníka)
Průběh
: polní cesta, zalesněné údolí
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při polní cestě ponechat volný neobhospodařovaný pás spontánnímu vývoji. V údolí podporovat listnaté porosty.
Pořadové číslo : 73
Spojnice : LBC 47 (Za kopcem) - LBK 86
Průběh
: údolí vodoteče
Funkčnost
: funkční, navržený
Opatření : V horním úseku zachovat stávající stav, v dolním omezit smrk ve prospěch listnatých dřevin.
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Pořadové číslo : 74
Spojnice : LBC 49 (U rybníka) - LBC 50 (U remízku)
Průběh
: strouha, louka, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Úsek při strouze ponechat spontánnímu vývoji. Na orné půdě obnovit pás luk a doplnit skupinkami dřevin. Na loukách
severně od silnice vysadit skupinku dřevin.
Pořadové číslo : 75
Spojnice : LBC 50 (U remízku) - LBC 51 (Branišovské pastviny)
Průběh
: orná půda, travnaté údolí napřímeného potoka
Funkčnost
: navržený
Opatření : Severně od silnice ponechat v trase neobhospodařovaný pás, jižně extenzivně využívat louky. Při toku ponechat
neobhospodařovaný pás (cca 3m široký na každou stranu) pro spontánní revitalizaci.
Pořadové číslo : 76
Spojnice : LBC 49 (U rybníka) - LBK 75
Průběh
: údolí vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při silnici vysadit skupinku dřevin, jinak v trase ponechat neobhospodařovaný či sekaný pás.
Pořadové číslo : 77
Spojnice : LBK 18 - LBC 64 (Mezi lesy)
Průběh
: orná půda, polní lesík
Funkčnost
: navržený
Opatření : V lesíku preferovat přirozenou obnovu, v trase mimo les ponechat volný neobhospodařovaný pás. Vysadit skupinky keřů.
Pořadové číslo : 78
Spojnice : hranice obce - Telecí potok
Průběh
: údolí vodoteče s rybníkem
Funkčnost
: navržený
Opatření : Ponechat spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 79
Spojnice : Telecí potok - LBC 58 (K Vidžínu)
Průběh
: zaniklá obec Dřevohryzy, polní cesta, travnaté údolíčko
Funkčnost
: navržený
Opatření : Pás v zaniklé obci ponechat spontánnímu vývoji, při polní cestě vysadit řady dřevin, v travnatém údolíčku využívat louky a
vysadit skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 80
Spojnice : LBC 58 (K Vidžínu) - LBC 59 (Za lesem)
Průběh
: bývalá polní cesta, orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : Obnovit polní cestu nebo stezku, vysadit řadu dřevin, ponechat neobhospodařovaný pás spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 81
Spojnice : LBC 56 (U cihelny) - hranice obce
Průběh
: údolí vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při toku ponechat volný pás spontánnímu vývoji. Louky lze extenzívně využívat.
Pořadové číslo : 82
Spojnice : LBC 55 (U vodního zdroje) - LBK 81
Průběh
: orná půda, louka
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase obnovit pás luk, vysadit skupinky dřevin.
Pořadové číslo : 83
Spojnice : LBC 60 (V kopřivách) - Telecí potok
Průběh
: údolí vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při vodoteči ponechat pás spontánnímu vývoji.
Pořadové číslo : 84
Spojnice : LBC 61 (Na suché stráni) - LBK 83
Průběh
: orná půda, zalesněné údolí, remízek
Funkčnost
: navržený
Opatření : V trase založit travní porost, vysadit skupinky dřevin. V lesním úseku redukovat smrk ve prospěch listnáčů.
Pořadové číslo : 85
Spojnice : LBC 48 (Suchá voda) - LBC 61 (Na suché stráni)
Průběh
: orná půda, zalesněné údolí
Funkčnost
: navržený
Opatření : Na orné půdě ponechat neobhospodařovaný nebo zatravněný pás, v lese podporovat přirozenou obnovu
Pořadové číslo : 86
Spojnice : LBC 61 (Na suché stráni) - LBK 87
Průběh
: údolí potoka
Funkčnost
: navržený
Opatření : Nezasahovat do vývoje toku. Louky alespoň v části trasy extenzívně využívat. Likvidovat bolševník, který se velmi rychle
rozšiřuje!
Pořadové číslo : 87
Spojnice : LBC 51 (Branišovské pastviny) - LBC 83 (Homole)
Průběh
: Bezděkovský potok
Funkčnost
: navržený
Opatření : Obnovit chybějící břehové porosty. Louky v nivě extenzívně využívat.
Pořadové číslo : 88
Spojnice : LBK 17 - LBC 64 (Mezi lesy)
Průběh
: údolí potoka
Funkčnost
: navržený
Opatření : Zachovat střídavě les s podporou přirozené obnovy a volné travnaté plochy a křoviny.
Pořadové číslo : 89
Spojnice : LBC 60 (V kopřivách) - Telecí potok
Průběh
: kraj lesa, louky, zalesněné údolíčko
Funkčnost
: navržený
Opatření : Louky využívat extenzivním nebo polokulturním způsobem. Při krajích vysadit nesouvislé řady dřevin, v zalesněném údolíčku
redukovat smrk a podporovat vytvoření smíšeného lesa.
Pořadové číslo : 90
Spojnice : LBC 74 (K Hrádku) - LBC 73 (Dolní Luhov II)
Průběh
: zvlněná plošina s drobnými vodoteči a příkopy, smrkové porosty s příměsí borovice a lípy, místy i modříny, úzká
žebra.
Funkčnost
: navržený
Opatření : Postupná obnova výhradně lokálními ekotypy se zvýšením podílu listnáčů, jedle a borovice. Vyloučit chemizaci, vznik
erozních jevů a introdukované dřeviny. Vyloučit zhutnění půdy a stagnaci povrchové vody ,tzn. udržovat mělkou odvodňovací síť.
Pořadové číslo : 91
Spojnice : LBC 75 (U spálené hájenky) - LBC 74 (K Hrádku)
Průběh
: Převážně smrkové porosty místy s příměsí borovice, modřínu a břízy. Zvlněná plošina s mírnými svahy, plochými
hřbítky a pokleslinkami, s přikopy a drobnými vodotečemi.
Funkčnost
: navržený
Opatření : Postupná obnova pouze místními ekotypy v semenném porostu přirozeným náletem, jinde umělou sadbou se zvýšením
podílu listnáčů, jedle a borovice. Vyloučit introdukované dřeviny a redukovat přirozené. Vyloučit chemizaci, zhutnění půdy i erozi.
Pořadové číslo : 92
Spojnice : LBC 75 (U spálené hájenky) - hranice obce
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Průběh
: Úžlabí s (efemerní) vodotečí, zvlněná plošina s mírnými svahy a postupně až výraznými zářezy. Převážně smrkové
porosty (včetně uznaných ke sběru semen vynikající kvality - kat. IIA), místy s příměsí borovice, jedle, modřínu,douglasky,buku, olše a
břízy.
Funkčnost
: navržený
Opatření : V semenném porostu obnova přirozená, jinde umělá, všude pouze lokálními ekotypy se zvýšením podílu listnáčů, jedle a
borovice. Vyloučit chemizaci, vznik erozních jevů, zhutnění půdy a introdukované dřeviny a redukovat plevelné.
Pořadové číslo : 95
Spojnice : Telecí potok - hranice obce
Průběh
: Ploché úžlabí s vodotečí a příkopy se smrkovými porosty.
Funkčnost
: navržený
Opatření : Udržovat trvalou průtočnost vodotečí a příkopů. Podporovat vhodnou příměs listnáčů a výškovou diferenci porostu.
Pořadové číslo : 96
Spojnice :Střela - LBC (U seníku)
Průběh
: Meliorační kanál. Převážně mladší smrkový porosty, místy s příměsí borovice, na zvlněné plošině s mírnými svahy
a plochými úžlabinami s drobnou vodotečí a příkopy.
Funkčnost
: navržený
Opatření : Obnova výhradně lokálními ekotypy umělou výsadbou se zvýšením podílu listnáčů, jedle a borovice. Vyloučit chemizaci,
vznik erozních jevů, zhutnění půdy. Udržovat průtočnost vodotečí a příkopů. V trase mimo les ponechat neobhospodařovaný nebo
travnatý pás členěný shluky dřevin.
Pořadové číslo : 97
Spojnice : LBC 1 (Síťkový rybník) - LBC 19 (Malzerův rybník)
Průběh
: Zvlněná náhorní plošina s plochými poklesy a hřbítky, příkopy, mokřinami a drobnými vodními plochami. Smrkové
porosty s příměsí borovice (uznané i ke sběru semen), modřínu, jedle a douglasky, olše (i šedé), osiky a břízy. Funkčnost: navržený
Opatření : Zachovat přirozené mokřiny i vodní plochy. Udržovat odvodňovací příkopy. Vyloučit zhutňování půdního profilu a vznik
erozních jevů nevhodnými technologiemi (těžká mechanizace). Vyloučit chemizaci a introdukované dřeviny (včetně modřínu). Obnova v
semenných porostech přirozeným náletem, jinde umělou výsadbou výhradně autochtonními ekotypy se zvýšeným podílem listnáčů,
jedle a borovice.
Pořadové číslo : 98
Spojnice : LBC 43 (Na mezích) - LBC 74 (K Hrádku)
Průběh
: Smrkové a borové (i smíšené) porosty různého věku (až 125 let) s příměsí modřínu, místy buku a břízy. Zvlněná
plošina s plochým hřbetem a úžlabím drobné vodoteče.
Funkčnost
: navržený
Opatření : Obnova kvalitních patrně autochtonních porostů přirozenými nálety, jinde uměle pouze místními ekotypy s vyšším
zastoupením listnáčů, jedle a borovice. Postupně vyloučit introdukované dřeviny, chemizaci, zhutňování půdy a vznik erozních jevů.
Pořadové číslo : 99
Spojnice : LBC 42 (Luhovské rybníky) - LBC 76 (Prasečí leč)
Průběh
: údolí občasné vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Při obnově zvýšit podíl listnáčů a jedle, vyloučit introdukované dřeviny.
Pořadové číslo : 100
Spojnice : LBC 58 (K Vidžínu) - Telecí potok
Průběh
: údolí vodoteče
Funkčnost
: navržený
Opatření : Mimo les využívat extenzívně jako louky nebo ponechat spontánnímu vývoji. V lese postupně obnovovat smíšený les.
Pořadové číslo : 101
Spojnice : LBC 47 – LBC 81
Průběh
: orná půda
Funkčnost
: navržený
Opatření : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro doplnění listnatými dřevinami.
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Opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.
Územní plán vymezuje konkrétní opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.
nový rybník Dobrá Voda – část pozemků je v ZÚ a část pozemků je mimo ZÚ. Nový rybník nebude veřejně prospěšné
opatření.
nový rybník Nežichov – na jižní straně obce v údolíčku na místní vodoteči. Nový rybník nebude veřejně prospěšné opatření.
nový rybník Radyně – umístěný na východní straně obce. Nový rybník nebude veřejně prospěšné opatření.
zámecký rybník Toužim – nachází se západně od historického středu města. Nový rybník není veřejně prospěšné opatření.
zámecký rybník Toužim – nachází se západně od historického středu města. Nový rybník není veřejně prospěšné opatření.
zámecký rybník Toužim – nachází se západně od historického středu města. Nový rybník není veřejně prospěšné opatření.

ÚP vymezuje další opatření ke zvyšování retenční schopnosti území - multifunkční opatření, mající současně význam i pro
zvýšení ekologické stability, biodiverzity a pro zlepšení estetických hodnot území. Ke zvýšení stability vodního režimu území a
zpomalení rychlého odtoku vody z krajiny jsou realizována opatření:
a)
přehrazení odvodňovacích struh na rašeliništích v regionálním biocentru č. 10 009 Blažejský rybník.
b)
přehrazení odvodňovacích struh na slatiništi v místním biocentru č. 32 ložisko u Prachomet.
c)
otevření zatrubněných vodotečí v místním biocentru č. 25 Pod Šmidlesy a v místních biokoridorech č. 43, 45, 47, 49, 60, 61,
71.
Další opatření v ÚP:
a)
revitalizace vodních toků (dle VÚC) v katastrech Bezděkov, Kosmová, Prachomety, Třebouň.
1e.6

Plochy změn v nezastavěném území.
Územní plán, kromě již výše uvedených ploch změn v krajině, nevymezuje další plochy nezastavěného území, kde se
předpokládá významnější změna jejich současného využití.
1e.7
Prostupnost krajiny.
Silnice, účelové komunikace, polní a lesní cesty, které vymezuje územní plán jako samostatné plochy silniční dopravy (DS),
zajišťují základní prostupnost krajiny. Nelze je proto bez náhrady zrušit, lze však upravit jejich trasu za podmínky propojení výchozích
bodů.
Územní plán vymezuje v návaznosti na značené turistické trasy síť místních pěších tras. Zajišťují pěší prostupnost krajiny.
V rozhodující míře jsou vedeny po stávajících málo zatížených komunikacích III. třídy, lesních a polních cestách. Územní plán navrhuje
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obnovu systému historických polních a lesních cest, zajišťujících propojení jednotlivých sídel a zpřístupnění lesních porostů, vodních
ploch a jiných důležitých prvků v krajině. Součástí polních cest bude doprovodná zeleň nebo pás multifunkční nelesní zeleně.
Bez adekvátní náhrady nelze pohyb osob po těchto trasách znemožnit, lze však upravit jejich trasu za podmínky propojení
výchozích bodů.
Územní plán vymezuje v krajině na trasách základní nebo pěší prostupnosti krajiny významné vyhlídkové body. Tato místa a
jejich rozhledová pole budou chráněny proti zásahům a změnám, které by mohly kvalitu vnímání krajiny omezit. V daném prostoru je to o
to důležitější, že zde není nadbytek turisticky vyhledávaných míst, proto je nutno na každé takové upozorňovat a zajistit mu optimální
přístupnost.
Daným prostorem procházejí jak cyklotrasy, tak i značené turistické pěší trasy. Cyklotrasy jsou povětšinou tzv. dálkové, které
využívají hlavně krajských silnic (např. Teplá – Toužim – Bochov nebo Žlutice), pěší pak využívají vyznačeny trasy, které zpřístupňující
krajinu (např. směrem na jih „zelená“ – Toužim – Úterý, nebo směrem na sever „modrá“ – Toužim – Pila – lázeňské lesy v okolí
Karlových Varů).
1f.

a)
b)
c)
d)

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Vysvětlivky k některým pojmům
zábavní zařízení Zábavním zařízením se rozumí dále vyjmenovaná zařízení – herny, kasina, taneční sály, diskotéky,
pornografická kina, erotické salóny, účelové erotické bary, účelové sportovní bary a sexshopy.
kulturní zařízení Kulturním zařízením se rozumí všechna kulturní zařízení s výjimkou těch, která jsou pod písmenem a)
vyjmenována jako zábavní zařízení.
veřejné ubytování Veřejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, penzionech apod., nebo sezónní
ubytování ve stanových a chatových táborech a autokempech.
nerušící zařízení Nerušícím zařízením se rozumí zařízení, které svým provozem (např. hlukem, prachem, zápachem,
vibracemi apod.) neomezuje ostatní přípustné funkce nad míru přípustnou právními předpisy.

1f.1
Plochy pro bydlení v bytových domech (hromadné)
BH
Hlavní využití – bydlení ve vícepodlažních bytových domech.
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:
1.
sociální a zdravotnická zařízení
2.
nerušící zařízení maloobchodu
3.
nerušící zařízení drobné výroby a služeb
4.
kulturní, církevní, sportovní zařízení a zařízení školství
5.
zařízení správy, administrativy, vědy a výzkumu
6.
zařízení veřejného stravování
7.
zařízení veřejného ubytování
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
všechny druhy výrobních, skladových nebo chovatelských činností, veškerá zábavní zařízení, která svým velkým objemem,
hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativně ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria prostředí.
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy nejsou stanoveny.
1f.2
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální)
BI
Hlavní využití - rodinné bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy a obytnými zahradami.
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:
1.
ostatní stavby pro bydlení
2.
vestavěná zařízení administrativní, kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství splňující podmínky prostorového
uspořádání
3.
zařízení veřejného stravování do 50 míst
4.
ostatní zařízení maloobchodu do 100 m2 prodejní plochy
5.
zařízení drobné výroby a služeb do 5 zaměstnanců a do objemu přepravy 5 t nebo 20 m3 v jednom dni celkem
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy jako samostatné stavby
2.
všechny druhy výrobních, skladových nebo chovatelských činností, veškerá zábavní zařízení, které hlukem, prachem,
exhalacemi nebo jinými vlivy negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) zasahují pozemky
souseda a ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria prostředí. Dále jsou nepřípustné dopravní terminály a centra dopravních služeb
apod.
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřebene) 12 metrů nad okolním terénem
a minimální procento ozelenění - 65 %.
1f.3
Plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
Hlavní využití - rodinné a rekreační bydlení venkovského charakteru ve spojení s užitkovým nebo rekreačním využitím zahrad – RD se
zahradami, rekreační domy a chalupy.
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:
1.
doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva jen v rozsahu, kterým nebudou překračovány limity hygienických předpisů
2.
malá zařízení maloobchodu do 120 m2 prodejní plochy
3.
malá zařízení veřejného stravování do 50 míst
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4.
5.
6.
7.

malá zařízení veřejného ubytování do 60 lůžek
ostatní stavby pro bydlení
zařízení kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství jako doplňková k hlavní funkci bydlení
zařízení drobné výroby a služeb a další nerušící podnikatelská zařízení do 15 zaměstnanců a objemu přepravy 15 t nebo
50 m3 v jednom dni celkem
Nepřípustné využití - V této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy jako samostatné stavby
2.
Všechny druhy výrobních a skladových činností, veškerá zábavní zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými
vlivy
negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) zasahují pozemky souseda a ovlivňují kvalitu
a
hygienická kriteria prostředí. Dále jsou nepřípustné dopravní terminály a centra dopravních služeb apod.
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřebene) 12,0 m nad okolním terénem.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 70 %.
1f.4
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro individuální rodinnou rekreaci.
Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
individuální rekreační objekty
2.
jednotlivé rekreační zahrádky
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění 8 metrů a minimální procento ozelenění
80 %.
1f.5
Plochy rekreace – zahrádkové osady
RZ
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především individuální rekreaci v zahrádkářských komplexech.
Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
individuální zahradní objekty o zastavěné ploše max. 16 m2
2.
jednotlivé rekreační zahrádky
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění 4 metrů a minimální procento ozelenění
90 %.
1f.6
Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury
OV
Hlavní využití - zařízení různých druhů občanského vybavení s převahou nekomerčního charakteru:
1.
správní úřady (státu, kraje, obce, poštovní úřady, archivy, soudy, zastupitelství, celní úřady, hasičské záchranné sbory, policie
apod.)
2.
zařízení kulturní, vzdělávací, spolková a církevní (divadla, koncertní síně, kina, knihovny, galerie, muzea, strany, svazy,
spolky, církve apod.)
3.
zařízení zdravotnictví (polikliniky, zdravotní střediska, sdružení ordinací, jesle, ústavy apod.)
4.
zařízení školství (mateřské a základní školy, umělecké školy, střední školy, domovy mládeže, internáty apod.)
5.
zařízení sociální péče (domovy pro matky s dětmi, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, azylové domy, domy
sociálních služeb apod.)
6.
zařízení sportovní provozované na komerčním základě
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
zařízení obchodů
2.
zařízení nevýrobních služeb
3.
zařízení veřejného ubytování
4.
zařízení veřejného stravování
5.
doprovodná dopravní a technická zařízení
6.
vestavěné služební byty
Podmíněně přípustné využití - v těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství nebo církevní
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umisťovat:
1.
ostatní funkce výše neuvedené.
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající obytné zástavby v okruhu 100 m od hranice funkční plochy o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 50 %.
1f.7
Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
OM
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro následující zařízení občanského vybavení s převahou komerčního charakteru.
1.
administrativní budovy
2.
obchodní stavby a prodejny s potřebným skladovým zázemím
3.
zařízení veřejného i soukromého krátkodobého i dlouhodobého ubytování
4.
zařízení stravování
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
služby, jejichž vliv a činnost na těchto plochách včetně vyvolané dopravní obsluhy nebude narušovat sousední plochy nad
přípustné normy pro plochy bydlení
2.
privátní zařízení pro zdravotnictví (zdravotní střediska, sdružení ordinací, jesle, ústavy apod.)
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3.
4.
5.
5.

zařízení pro školství (mateřské školy, umělecké školy)
privátní zařízení sociální péče (domovy pro matky s dětmi, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, azylové domy,
domy sociálních služeb, chráněné bydlení apod.)
zařízení sportovní provozované na komerčním základě, jejichž vliv a činnost na těchto plochách včetně vyvolané dopravní
obsluhy nebude narušovat sousední plochy nad přípustné normy pro plochy bydlení
6.
zařízení nevýrobních služeb
7.
doprovodné stavby technického zázemí
8.
plochy zeleně
9.
vestavěné služební byty
Podmíněně přípustné využití - v těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství nebo církevní
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
Všechny druhy výrobních a skladových činností, chovatelských činností, které svým velkým objemem, hlukem, prachem,
exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují a negativně ovlivňují kvalitu životního
prostředí a překračují vůči okolním stavbám předepsané hodnoty a ukazatele z platných zákonů a prováděcích předpisů k nim.
2.
ostatní funkce výše neuvedené
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající obytné zástavby v okruhu 100 m od hranice funkční plochy o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 50 %.
1f.8
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro sportovní areály, hřiště a provozně související zařízení.
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
šatny a hygienická zařízení
2.
doprovodná zařízení pro ubytování a stravování
3.
vestavěné byty služební a majitelů zařízení
4.
souvislé plochy zeleně
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající obytné zástavby o 5,0 m, a to v okruhu 150 m od hranice funkční plochy.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 40 %.
1f.9
Plochy občanského vybavení – hřbitovy
OH
Hlavní využití - Tyto plochy tvoří veřejná pohřebiště.
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
plochy pro pohřbívání
2.
církevní zařízení
3.
smuteční síně
4.
doprovodné stavby technického zázemí
5.
plochy zeleně
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění 10 metrů a minimální procento ozelenění
(včetně ploch pro pohřbívání) - 80 %.
1f.10
Plochy smíšené obytné - městské
SM
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro bydlení, občanské vybavení a drobnou výrobu a služby.
1.
obytné domy
2.
ostatní stavby pro bydlení
3.
obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení
4.
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství, vědy a výzkumu
5.
zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování
6.
zařízení drobné výroby a služeb
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
doprovodná dopravní a technická zařízení
2.
doplňující doprovodná veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství nebo církevní
2.
veřejné čerpací stanice pohonných hmot
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy
2.
Všechny druhy výrobních a skladových činností, chovatelských činností, které svým velkým objemem, hlukem, prachem,
pachem a exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují a negativně ovlivňují kvalitu
životního prostředí a překračují vůči okolním stavbám předepsané hodnoty a ukazatele z platných zákonů a prováděcích
předpisů k nim.
3.
ostatní stavby a zařízení výše neuvedená
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající obytné zástavby v okruhu 150 m od hranice funkční plochy o 4,0 m.
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Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 25 %.
1f.11
Plochy smíšené obytné - venkovské
SV
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro bydlení, občanské vybavení, pro zařízení zemědělské výroby, skladů, drobné
výroby a služeb a zařízení hromadné rekreace.
1.
rodinné domy se zahradami a s drobnými zařízeními vedlejší zemědělské výroby
2.
doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domů
3.
ostatní stavby pro bydlení
4.
zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu
5.
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení
6.
zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
zařízení drobné výroby a služeb
2.
vestavěné byty služební a majitelů zařízení
3.
individuální rekreační objekty nad 50 m2 zastavěné plochy
4.
doprovodná zařízení pro rekreaci a relaxaci
5.
souvislé plochy zeleně
6.
doplňující doprovodná veřejná prostranství
7.
doprovodná dopravní a technická zařízení
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a od hřbitovů
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy
2.
Všechny druhy výrobních a skladových činností, chovatelských činností, které svým velkým objemem, hlukem, prachem,
exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují a negativně ovlivňují kvalitu životního
prostředí a překračují vůči okolním stavbám předepsané hodnoty a ukazatele z platných zákonů a prováděcích předpisů k nim.
3.
ostatní stavby a zařízení výše neuvedená
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající obytné zástavby v okruhu 100 m od hranice funkční plochy o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 50 %.
1f.12
Plochy smíšené obytné specifické - církevní
SX
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro bydlení, občanské vybavení, pro zařízení zemědělské výroby, skladů, drobné
výroby a služeb a zařízení technické infrastruktury ve funkčně uceleném území spravovaném církevní institucí.
1.
stavby pro individuální a hromadné bydlení
2.
doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domů
3.
zařízení správy, školství a ostatních nauk pro potřeby církve
4.
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení
5.
zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování
6.
zařízení zemědělské, lesnické a rybářské výroby
7.
zařízení drobné výroby a služeb
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
doprovodná zařízení dopravní a technické infrastruktury
2.
doplňující doprovodná veřejná prostranství
3.
souvislé plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití - v těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
plochy pro pohřbívání mimo stávající schválené a vyhrazené plochy
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umisťovat:
1.
ostatní funkce výše neuvedené
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 50 %.
1f.13
Plochy dopravní infrastruktury – silniční
DS
Hlavní využití - Plochy silniční dopravy.
1.
hlavní silniční komunikace, to je silnice I., II., III. třídy a důležité místní komunikace C. a D. třídy, doplňková dopravní zařízení a
plochy doprovodné a ochranné zeleně k těmto komunikacím.
2.
pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro
autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umístit:
1.
místní komunikace zklidněné a nemotoristické.
2.
plochy ostatních místních komunikací, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny
součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně.
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Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění a minimální procento ozelenění takto:
max. výška zastavění v m
ozelenění %
1.
parkoviště
0
25
2.
řadové garáže
3,5
3.
dopravní zařízení
7,5
20 %
1f.14
dopravní infrastruktura – silniční specifická
DX
Hlavní využití - plochy jsou významné místní komunikace nezahrnuté v jiných plochách dopravní infrastruktury.
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umístit:
1.
důležité místní komunikace a doplňková dopravní zařízení a plochy doprovodné a ochranné zeleně k těmto komunikacím.
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány, pomníky, sochy) do 30m2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro obslužná
zařízení přípustného funkční využití těchto ploch.
1f.15
Plochy dopravní infrastruktury – železniční
DZ
Hlavní využití - Plochy drážní dopravy jsou určeny pro zajištění potřeb drážní dopravy.
1.
plochy drážní dopravy zahrnující zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné
zeleně
2.
zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy
3.
pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající zástavby v okruhu 150 m o od hranice funkční plochy 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 0 %.
1f.16
Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě
TI
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro umísťování plošně rozsáhlejších zařízení:
1.
pro zásobování vodou
2.
pro čištění odpadních vod
3.
pro zásobování elektrickou energií
4.
pro zásobování plynem
5.
telekomunikací
6.
pro zásobování teplem z centrálních zdrojů
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m..
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 20 %.
1f.17
Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba
VZ
Hlavní využití - plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu včetně rybářské produkce, pro malohospodaření,
zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně
komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy.
1.
všechny druhy zařízení zemědělské, rybářské a lesnické výroby a služeb
2.
sklady, stavební dvory a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací ve vazbě na zemědělskou, rybářskou a
lesnickou výrobu
3.
služby spojené se zemědělskou, rybářskou a lesnickou výrobou
4.
zařízení vědy a výzkumu spojené se zemědělskou, rybářskou a lesnickou výrobou
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
plochy pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce výše neuvedené
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 30 %.
1f.18
Plochy smíšené výrobní
VS
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro výrobní areály průmyslu, kdy s ohledem na charakter území není účelné jeho
členění například na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, sběrné dvory, zařízení na třídění
odpadů, zařízení určená k recyklaci odpadů, zařízení na drcení odpadů. Jedná se o plochy s případným negativním vlivem nad
přípustnou mez mimo hranice funkční plochy. U ploch bývá obvykle vymezeno ochranné pásmo.
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
plochy výrobních areálů průmyslu, jehož negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu
2.
plochy pro skladování, pro zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí
technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy
3.
doprovodné stavby technického zázemí
4.
plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
plochy pro služební bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech
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Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce výše neuvedené
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní
stávající zástavby v okruhu 100 m od hranice funkční plochy o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 30 %.
1f.19
Plochy veřejných prostranství
PV
Hlavní využití - Tyto plochy vymezují převážně zpevněná veřejně přístupná prostranství, jako jsou náměstí, ulice, veřejné cesty apod.,
významné svým rozsahem nebo funkcí, využívané vedle dopravních funkcí hlavně pro sociální komunikaci a společenský život
obce. V těchto plochách se umísťují:
1.
vozidlové komunikace
2.
plochy pěšího a cyklistického provozu
3.
doprovodná zeleň
4.
drobný městský mobiliář
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
jednotlivé drobné přízemní stavby do 30m2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro přípustné funkční využití těchto ploch.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.20
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
ZV
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro udržovanou veřejně přístupnou zeleň, jako jsou parky, sady, zahrady apod. využívané
hlavně pro odpočinek a relaxaci.
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
pěší cesty, cyklistické stezky a stezky pro koně
2.
jednotlivé dětské herní prvky
3.
drobný parkový mobiliář (lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše apod.)
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány, pomníky, sochy) do 30m2 zastavěné plochy, související s funkcí těchto ploch.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.21
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené
ZS
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro zeleň soukromou a vyhrazenou. V plochách se umísťují:
1.
plochy pro drobné zelinářství, sadařství apod.
2.
okrasná, užitková a přírodní zeleň
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
skleníky, bazény, terasy a zpevněné plochy pro rekreační využití
2.
dětské herní prvky
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umístit:
1.
jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány) do 30m2 zastavěné plochy, související s danou funkcí těchto ploch.
Celková výměra zastavěné plochy všech staveb hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití nesmí přesáhnout
4,0 % pozemku funkční plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.22
Zeleň – přírodního charakteru
ZP
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro zeleň ochrannou a izolační v sídlech, nebo v nezastavěném území, kdy v daném
případě nemohou být součástí jiných typů ploch. Mohou to být například významné plochy izolační zeleně v ochranných
pásmech těžkého průmyslu, plochy lesnických a biologických rekultivací po těžbě nerostných surovin, v odůvodněných
případech může být součástí těchto ploch ozelenění komunikací, které se obvykle zahrnují do ploch dopravní infrastruktury (viz
§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.), samostatně však může být vymezeno také. V plochách jsou vedeny prvky ÚSES v ZÚ.
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
okrasnou a přírodní zeleň
2.
pěší stezky a cyklotrasy
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umístit:
1.
jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány) do 30m2 zastavěné plochy, související s danou funkcí těchto ploch.
Celková výměra všech staveb přípustného využití nesmí přesáhnout 30m2 na každých 2.500m2 plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.23
Plochy vodní a vodohospodářské
W
Hlavní využití - Plochy zajišťující kostru vodního režimu v zastavěném i nezastavěném území, krajinotvorné, přírodní a bioklimatické
funkce. Tyto plochy zahrnují i související plochy zeleně (břehové, doprovodné, ochranné, rákosin apod.).
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné přiměřeně k velikosti plochy:
1.
provozovat rybářskou výrobu a ostatní rybochovné aktivity
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2.
provádět vodohospodářské zásahy
3.
umisťovat stavby technických součástí vodních ploch a toků (hráze, výpusti, přepady apod.)
4.
umisťovat stavby mostů a lávek, kotvišť apod.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.24
Plochy zemědělské
NZ
Hlavní využití - Tyto plochy jsou vymezeny především za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy
zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury, stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské
půdy v nezastavěném území, stavby pro pastevectví apod. (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek).
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
a provozovat lesnickou výrobu a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby zemědělské výroby, a bude
uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny.
2.
okrasnou a přírodní zeleň
3.
v těchto plochách je přípustné pěstování energetických plodin na ZPF. K tomuto účelu je doporučeno a ÚP navrženo
přednostně využívat plochy ZPF – TTP a méně bonitní půdy, zejména ve třídách V, IV a III.
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umístit:
1.
doplňkové stavby zemědělské výroby (např. polní hnojiště, zařízení pro uskladnění píce nebo siláže, přístřešky pro dobytek
apod.) jednotlivě do 500m2 zastavěné plochy a 1 nadzemního podlaží a doplňkové stavby pro lesní hospodářství (např.
skládky dřeva, lesní seníky apod.) jednotlivě do 200m2 zastavěné plochy a do výšky zastavění 6 metrů.
2.
jednotlivé drobné přízemní stavby do 30m2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro obslužná zařízení přípustného funkční
využití těchto ploch. Celková výměra všech staveb dle tohoto bodu nesmí přesáhnout 1,5% pozemku funkční plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.25
Plochy lesní - lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení
NL
Hlavní využití - Plochy lesní jsou určeny především pro lesní hospodaření na plochách určených k plnění funkcí lesa.
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné:
1.
provozovat rostlinou zemědělskou výrobu a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby lesního
hospodářství, a bude uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny.
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
doplňkové stavby pro lesní hospodářství (např. skládky dřeva, lesní seníky apod.) jednotlivě do 500m2 zastavěné plochy a do
2 nadzemních podlaží a doplňkové stavby rostlinné zemědělské výroby (např. polní hnojiště, zařízení pro uskladnění píce
nebo siláže, přístřešky pro dobytek apod.) jednotlivě do 200m2 zastavěné plochy a výšky zastavění 4 metrů.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.26
Plochy přírodní
NP
Hlavní využití - Plochy přírodní zajišťují optimální podmínky pro zvýšenou ochranu přírody a krajiny. Při regulaci činností je prioritou
ochrana přírody. Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné
oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit a pozemky biocenter.
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné provozovat rostlinou zemědělskou výrobu, lesnickou výrobu
a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby ochrany přírody.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby nesouvisející s hlavním využitím
1f.27
Plochy smíšené nezastavěného území
NS
Hlavní využití – Plochy obsahují polyfunkční část krajiny, se zaměřením na tvorbu a dlouhodobé zachování kvalitní kulturní krajiny.
Plochy jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika funkcí, plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné
vymezení.
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby a provádět zásahy naplňující její celkové funkční zaměření:
1.
změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin
2.
udržovat a vytvářet trvalou vegetaci bez hospodářského významu
3.
udržovat a vytvářet drobné vodní toky a plochy
4.
zakládat a udržovat prvky územního systému ekologické stability
5.
vytvářet terénní vyvýšeniny a vyhlídky jen do 10m2 plochy a 5m výšky
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné:
1.
provádět liniové stavby technické infrastruktury
2.
provádět liniové stavby dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty dle ČSN 73 6109 a ČSN 73 6108.
3.
provozovat zemědělskou a lesnickou výrobu a vodohospodářské zásahy a uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny jen
s přihlédnutím k potřebám tvorby a dlouhodobého zachování kvalitní kulturní krajiny.
4.
umísťovat stavby doplňkových objektů rostlinné zemědělské výroby (např. polní hnojiště, zařízení pro uskladnění píce nebo
siláže, přístřešky pro dobytek apod.) jednotlivě do 200m2 zastavěné plochy a 1 nadzemního podlaží a doplňkové stavby pro
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lesní hospodářství (např. skládky dřeva, lesní seníky apod.) jednotlivě do 200m2 zastavěné plochy a do výšky zastavění 6
metrů.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby výše neuvedené
1g.1

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

1g.1.1
VD1
VD2
VD3

VD8

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
VPS č. D. 54
II/198 - přeložka silnice II/198 v prostoru Kosmové
VPS č. D. 53
II/198 - přeložka silnice II/198 v prostoru Prachomety
VPS č. D. 57
II/194 – přeložka navrhované trasy silnice II/194 (současná II/207)
v prostoru Lažan a Štědré
VPS č. D. 06c
Stavba přeložky silnice I/20 Toužim - Žalmanov
VPS č. D. 55
II/198 - přeložka silnice II/198 v jihovýchodním prostoru města Toužim
VPS č. D. 56
II/198 - přeložka silnice II/198 v severovýchodním prostoru města Toužim
VPS č. D. 73
II/198 – přeložka silnice II/198 v prostoru Toužimi – přemostění žel. tratě

1g.1.2
VT3

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
VPS č. P. 03
Dálkový plynovod Toužim - Štědrá.

1g.1.3
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5
VU6
VU7
VU8
VU9
VU10
VU11
VU12
VU13

Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES.
Branišov - zbořeniště u Blažejského rybníka, bývalá fara – k.ú. Branišov p.p.č. 27.
Lachovice, zbořeniště převedené do ÚSES – k.ú. Lachovice p.p.č. 21, 22.
Prachomety - Natura 2000, návrh rozšíření Kosatcové louky – k.ú. Prachomety.
VPO č. U. 115
NRBK č. 47 - Kladská - Zahrádky
VPO č. U. 516
RBK č. 1023
trasa RBC 535 Údolí Střely – RBC 1130 Střela pod Čerťákem
VPO č. U. 517
RBK č. 1024
trasa RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí střely
VPO č. U. 526
RBK č. 1051
trasa RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
VPO č. U. 540
RBK č. 20016
trasa RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka.
VPO č. U. 64
RBC č. 535
Údolí Střely
VPO č. U. 79
RBC č. 1097
Meandry Úterského potoka.
VPO č. U. 73
RBC č. 1098
Třebouňský vrch
VPO č. U. 63
RBC č. 1130
Střela pod Čerťákem
VPO č. U. 92
RBC č. 10009
Blažejský rybník.

1g.2

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo.

1g.2.1

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.

VD4
VD5

lokalita K1
lokalita K2
lokalita K3
lokalita K4
lokalita K5
lokalita K5
lokalita K8

WD6
Místní komunikace – dopravní napojení lokality
lokalita K6
Předkupní právo na níže uvedených pozemcích je zřizováno ve prospěch města Toužim.
ppč.
druh pozemku
plocha v ha
využití
katastrální území
3082/1(část)
ostatní plocha
0,0265
ostatní komunikace
Toužim
3090/2
ostatní plocha
0,0755
ostatní komunikace
Toužim
1675(část)
vodní plocha
0,0820
rybník
Toužim
1677/1
louka
0,0191
Toužim
1677/13(část)
louka
0,0440
Toužim
1816/1(část)
louka
0,3680
Toužim
2130/1(část)
ostatní plocha
0,0199
neplodná půda
Toužim
2130/3(část)
ostatní plocha
0,0459
neplodná půda
Toužim
3079/1(část)
ostatní plocha
0,0082
ostatní komunikace
Toužim
3079/2
ostatní plocha
0,0065
ostatní komunikace
Toužim
3080(část)
ostatní plocha
0,0471
ostatní komunikace
Toužim
3082/3
ostatní plocha
0,0320
ostatní komunikace
Toužim
3084(část)
ostatní plocha
0,0581
ostatní komunikace
Toužim
WD7
Okružní křižovatka u autobusového nádraží
lokalita K7
Předkupní právo na níže uvedených pozemcích je zřizováno ve prospěch města Toužim.
ppč.
druh pozemku
plocha v ha
využití
katastrální území
1388/6(část)
ostatní plocha
0,0024
zeleň
Toužim
1388/8(část)
ostatní plocha
0,0271
ostatní komunikace
Toužim
1459/10(část)
ostatní plocha
0,0249
silnice
Toužim
3076/4(část)
ostatní plocha
0,0658
silnice
Toužim
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0,0624
0,0103

ostatní komunikace

Toužim
Toužim

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

1h.1
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
Předkupní právo na níže uvedených pozemcích je zřizováno ve prospěch města Toužim.
PT 1
ČOV.
ppč.
druh pozemku
plocha v ha
využití
katastrální území
1136/8
louka
0,0523
Třebouň
1136/9
louka
0,0323
Třebouň
PT 2
ČS.
ppč.
1650/3(část)

plocha v ha

využití

katastrální území
Třebouň

PT 4
Regulační stanice plynu Políkno (Z37).
ppč.
druh pozemku
plocha v ha
929/6(část)
louka
0,0601

využití

katastrální území
Políkno

PT 5
Regulační stanice plynu Komárov (Z38).
ppč.
druh pozemku
plocha v ha
1505/1(část)
orná půda
0,0900

využití

katastrální území
Komárov u Štědré

PT 10 Vodojem Prachomety (Z40).
ppč.
druh pozemku
plocha v ha
551/1(část)
orná půda
0,0956

využití

katastrální území
Prachomety

1i.

druh pozemku
louka
0,2603

Rozsah dokumentace návrhu.
Textová část návrhu ÚP obsahuje 47 stran textu včetně titulní stránky, identifikačních údajů a obsahu.
Grafická část návrhu ÚP obsahuje 5 výkresů:
Grafická část:
N1a, b
Výkres základního členění území
1 : 10 000
N2a, b
Hlavní výkres
1 : 10 000
N3a, b
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1 : 10 000
N4a, b
Výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava
1 : 10 000
N5a, b
Výkres koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura
1 : 10 000

2.
2a.

Textová část, díl 2.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho
prověření.
Plochy územních rezerv jsou vymezeny jako překryvná funkce nad plochami s rozdílným způsobem využití v nezastavěném
území. Zahrnují plochy v budoucnu potencionálně zastavitelné. Plochy rezerv lze využít k vymezování dalších zastavitelných ploch jen
změnou územního plánu, a to až po využití vymezených zastavitelných ploch nebo prokázání důvodů, pro které je nelze zastavět
(technické, majetkoprávní apod.). ÚP vymezuje plochy územních rezerv:
R01 – BI územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské v části města Toužim – sever I.
Plocha
lokality je 1,9197 ha. Rezerva naváže na zástavbu rozvojové plochy Z52/BI. Specifické podmínky se nestanovují.
R02 – VS územní rezerva pro plochy smíšené výrobní v části města Toužim – východ I. Plocha lokality je 3,7394 ha. Rezerva rozšíří
výrobní plochy ve východní části města podél východního obchvatu a bude uplatněna po využití rozvojové plochy Z26/VS.
R03 – BI územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské v části města Toužim – jih I. Plocha lokality je
1,8270 ha. Rezerva podél nové komunikace bude uplatněna po využití hlavní rozvojové plochy Z27/BI.
R04 – VS územní rezerva pro plochy smíšené výrobní v části města Toužim – západ I. Plocha lokality je 7,5299 ha. Specifické
podmínky pro využití rezervy nejsou stanoveny.
R05 – NS územní rezerva pro plochy smíšené nezastavěného území v části města Toužim pro dopravní stavbu komunikace I/20.
Plocha lokality je 1,8663 ha. Specifické podmínky pro využití rezervy nejsou stanoveny.
R06 – BI územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské v Kosmové při severovýchodní
straně
komunikace II/198. Plocha lokality je 3,0922 ha.
1. urbanisticky významná a rozvojově stěžejní plocha obce.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
3. lhůta pro pořízení územní studie je časově neomezena.
4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4b
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
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jednotlivé objekty a jejich osy umisťovat nepravidelně.
v lokalitě vymezit plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

2b.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
2b.1
Plochy přestavby.
P5 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kojšovice.
P8 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kosmová.
2b.2
Zastavitelné plochy.
Z 2 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Dobrá Voda sever.
Z 3 - BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Dobrá Voda severovýchod.
Z 6 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kojšovice jih.
Z 13 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Kosmová západ.
Z 14 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kosmová jihozápad.
Z 15 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Kosmová jihovýchod.
Z 20 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Políkno severozápad.
Z 21 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Smilov západ.
Z 22 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Smilov jih.
Z 25 - VS
Plocha smíšené výrobní (VS) Toužim sever.
Z 26 – VS
Plochy smíšené výrobní (VS) Toužim východ.
Z 27 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Toužim u rybníka.
Z 28 – VS
Plochy smíšené výrobní (VS) Toužim jih.
Z 31,32 – BI,ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI), zeleň soukromá (ZS). Toužim pod Šinkou.
Z 33 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Třebouň jihozápad.
Z 34 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Třebouň severozápad.
Z 39 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Kosmová střed.
2b.3
Plochy a koridory dopravní infrastruktury.
K3 - DS
Plocha pro dopravní stavbu. (VD3 - označení veřejně prospěšné stavby).
K6 - DS
Plocha pro dopravní stavbu (WD6 - označení veřejně prospěšné stavby).
K7 – DS
Plocha pro dopravní stavbu.(WD7 - označení veřejně prospěšné stavby).
2b.4
Plochy a koridory územních rezerv.
R06 – BI
územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) v Kosmové.
Lhůty pro pořízení všech výše uvedených územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně
plánovací činnosti se stanovují na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu.
2c.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách
jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9.
ÚP nevymezuje.
2d.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace).

ÚP nestanovuje.

2e.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Z 27 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Toužim u rybníka.
2f.

Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §17 odst. 1 stavebního zákona.
ÚP nevymezuje.
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Odůvodnění územního plánu Toužim
Obsah textové části odůvodnění územního plánu:
(příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění, hlava II. odstavec 1) – dále jen Příloha II/1.
(příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění)
– dále jen Příloha č. 5.
Kapitola
Základní zkratky použité v textu.

strana
3

O.1

Východiska zpracování územního plánu.

3

O.a

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
(Příloha II/1a)
Soulad s politikou územního rozvoje ČR 2008
Soulad s územně plánovací dokumentací kraje – ZÚR KK
Význam a funkce obce v systému osídlení
Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb

5
5
5
7
7

Údaje o splnění zadání územního plánu a splnění pokynů pro zpracování návrhu. (Příloha II/1b)

11

O.c
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty.
(Příloha II/1c)
O.c1 Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch
O.c1.1 Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, přírodní hodnoty, omezení a limity
O.c1.2 Funkční uspořádání
O.c1.3 Hromadná rekreace a cestovní ruch, individuelní rekreace (RI, RZ)
O.c1.4 Výroba a skladování – (VS, VZ)
O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií

13
13
13
26
24
24
25

O.a1
O.a2
O.a3
O.a4
O.b

O.c2 Plochy s rozdílným způsobem využití
O.c2.1 Základní koncepce
O.c2.2 Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví
§ 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
O.c2.3 Vymezení zastavěného území

26
26

O.c3 Obyvatelstvo, bydlení (BH, BI, BV, SM, SV, SX),

26

O.c4 Veřejná infrastruktura
O.c4.1 Občanská vybavenost (OV, OS, OM, OH)
O.c4.2 Dopravní infrastruktura (DS, DX, DZ), silniční a drážní doprava, doprava v klidu,
cyklistická a turistická doprava
O.c4.3 Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování,
zásobování elektrickou energií, zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace
O.c4.4 Veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)

27
27
27

O.c5 Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny
O.c5.1 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské a lesů (NZ, NL)
O.c5.2 Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, funkční plochy (NS, ZS, ZP)
O.c5.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP)
O.c5.4 Vodní a vodohospodářské plochy (W)

37
37
37
37
40

O.c6 Koncepce ochrany životního prostředí.
O.c6.1 Ovzduší
O.c6.2 Voda
O.c6.3 Kanalizace
O.c6.4 Hluk a vibrace
O.c6.5 Půda a horninové prostředí
O.c6.6 Odpady

40
40
41
41
41
41
41

Textová část – odůvodnění.

26
26

30
36
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Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o stanovisku
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(Příloha č. 5, Příloha II/1d)

O.dA
O.dB
O.dC
O.dD

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000.
Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů v ÚAP.
Předpokládané vlivy na výsledky analýz silných stránek, slabých stránek, příležitostí
a hrozeb v území.
O.dE Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování.
O.dF Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
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O.2.1 Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje 2008
(§ 53 SZ, odst.4a)
O.2.2 Soulad návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
(§ 53 SZ, odst.4a)
O.2.3 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území (§ 53 SZ, odst.4b)
O.2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů (§ 53 SZ, odst.4c)
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O.2.7 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením,
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(§ 53 SZ, odst.5c)
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O.2.8 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
(§ 53 SZ, odst.5d)
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Poučení.
Obsah grafické části odůvodnění územního plánu:
(příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. hlava II. odstavec 2) – dále jen Příloha II/2.
O1a, b.
O2.
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Příloha č. 1.
Příloha č. 2.

Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

1 : 10 000
1 : 100 000
1 : 10 000

Územní plán Toužim - vyhodnocení připomínek k návrhu po společném jednání. (31 stran textu).
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k řízení o ÚP. (22 stran textu).
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Základní zkratky použité v textu.
Zkratka.
ATÚ
CZT
DOS
ČOV
ČSOV
EU
KK
KN
KPÚ
KÚ KK
MÚSES
OP
ORP
P+R
PUPFL
PÚR ČR
SZ
TTP
ÚAP
ÚPD
ÚPP
ÚPN SÚ
ÚP
ÚS, US
ÚSES
VPO
VPS
VÚC
VÚC KK
ZPF
ZÚ
ZÚR KK

Plné znění textu.
Automatická telefonní ústředna.
Centrální zdroj tepla, centrální zásobování teplem.
Dotčené orgány státní správy.
Čistírna odpadních vod.
Čerpací stanice odpadních vod.
Evropská unie.
Karlovarský kraj.
Katastr nemovitostí.
Komplexní pozemkové úpravy.
Krajský úřad Karlovarského kraje.
Místní (lokální) územní systém ekologické stability.
Příslušné ochranné pásmo.
Obec s rozšířenou působností.
Doplňující průzkumy a rozbory.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Politika územního rozvoje České republiky 2008.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Trvalé travní prosty.
Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.
Územně plánovací dokumentace.
Územně plánovací podklad.
Územní plán sídelního útvaru Toužim.
Územní plán Toužim.
Územní studie, urbanistická studie.
Územní systém ekologické stability.
Veřejně prospěšná opatření.
Veřejně prospěšné stavby.
Vyšší územně správní celek Karlovarsko sokolovské aglomerace.
Vyšší územně správní celek Karlovarského kraje
Zemědělský půdní fond.
Zastavěné území.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010.

O.1
O.1.1

Východiska zpracování územního plánu.
Důvody pro pořízení a postup pořizování územního plánu.
Platný ÚPN SÚ byl zpracován v roce 1995 kanceláří FREI-PROJEKT - atelierem pro architekturu a urbanismus.
Autorem je ing. arch. Petr Frei, Fibichova 7, 323 22 Plzeň. ÚPN SÚ je zpracován pouze na urbanizované území správního centra
Toužim a jeho bezprostřední funkčně spjaté území. Většinová plocha katastru Toužim a dalších 15ti katastrů, které náleží do správního
území obce, nejsou v tomto územním plánu zahrnuty. Z toho vyplývá, že hlavním důvodem pro pořízení nového ÚP je vytvořit pro celé
správní území obce platný aktuální územně plánovací dokument.
Kromě výše uvedeného ÚPN SÚ nebyly v období od roku 1995 do dnešního dne zpracovány žádné územně plánovací
podklady veřejně projednané a schválené tak, aby případně v katastrech venkovských sídel nahradily při rozhodování územně plánovací
dokumentaci. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla se zhotovitelem dne 29. 03. 2007 uzavřena SOD na pořízení nového ÚP.
Následně v termínu do 31. 12. 2007 byly zpracovány P+R řešeného správního území v rozsahu ÚAP dle SZ.
Návrh zadání ÚP byl zpracován v termínu 04/2008 za odborné spolupráce zhotovitele ÚP.
Zadání ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce v termínu 02.10.2008.

-----

Hlavní důvody pro pořízení nového ÚP jsou:
naplnění požadavku legislativy stavebního zákona vytvořit pro obce aktuální územní plány.
vytvořit pro celé správní území obce platný aktuální územně plánovací dokument s vymezením maximální možné plochy
nových rozvojových území.

Postup při pořízení Územního plánu Toužim.
--Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení nového ÚP bylo dne 12. 10. 2006.
--Návrh zadání nového ÚP byl zpracován v termínu 04/2008 za odborné spolupráce zhotovitele ÚP.
--Zadání ÚP bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6/4/2008 v termínu 2. 10. 2008.
--Na základě územně analytických podkladů a Doplňkových průzkumů a rozborů Územního plánu Toužim bylo vypracováno, a v
souladu se stavebním zákonem, projednáno zadání územního plánu. Oznámení o projednávání zadání (včetně návrhu zadání) bylo
vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu (fyzickou i elektronickou) a dokumentace byla jednotlivě zaslána všem sousedním obcím,
dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Upravené znění zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 02. 10. 2008 pod usnesením č.
6/4/2008.

Textová část – odůvodnění.

str. 3

Územní plán TOUŽIM

12/2013

Na podkladě schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Toužim. V zákonné lhůtě bylo oznámeno společné
jednání o návrhu územního plánu. Společné jednání proběhlo dne 18. 03. 2010. V zákonné lhůtě a po stanovenou dobu bylo umožněno
nahlížení do návrhu územního plánu. Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů
ode dne společného jednání, tj. do 17. 4. 2010. Ve stanovené lhůtě, dne 18. 3. 2010, požádal dotčený orgán ochrany ZPF, Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o prodloužení této lhůty.
Vyhodnocení stanovisek po společném jednání bylo projednáno se starostou obce Toužim panem Alexandrem Žákem a
zpracovatelem ÚP ing. arch Petrem Martínkem dne 3. 11. 2011. Na základě vyhodnocení stanovisek po společném jednání prošel návrh
ÚP 1. úpravou v souladu s opodstatněnými požadavky.
Dne 4.7.2011 požádalo Město Toužim na základě usnesení RM č. 16/2011 bod A/8 Magistrát města Karlovy Vary, jako
příslušný úřad územního plánování, o dokončení procesu pořízení územního plánu.
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje jako nadřízenému orgánu na úseku územního plánování
byla dne 6. 9. 2012 doručena žádost o stanovisko dle § 51 stavebního zákona (před novelou 350/2012 Sb.) Krajský úřad vydal
stanovisko dne 24.9.2012 pod č.j. 1099/RR/12-2.
V souladu s § 52 SZ svolal pořizovatel řízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP spojené s veřejným projednáním na den
18. 12. 2012, které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary (vyvěšenou od 2. 11. 2012 do
18. 12. 2012), Městského úřadu Toužim (vyvěšenou od 2. 11. 2012 do 17. 12. 2012) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na
adrese www.mmkv.cz a www.touzim.cz. K tomuto jednání bylo doručeno stanovisko Obvodního báňského úřadu č.j.
SBS/38756/2012/OBÚ-08 ze dne 21. 11. 2012 a Magistrátu města Karlovy Vary, odbor dopravy – čj. 15530/OD/12 ze dne 27. 11. 2012.
Jednání bylo veřejnou vyhláškou zrušeno z důvodu zjištění, že v návrhu ÚP jsou dopravní koridory pro přeložky silnic I/20, II/198 a II/194
vymezeny jako plochy rezervy. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměry vymezené Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje,
bylo nutné návrh ÚP přepracovat a předmětné koridory vymezit jako plochy dopravy.
Nové veřejné projednání o návrhu ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary
(vyvěšeno od 15. 2. do 2. 4. 2013), Městského úřadu Toužim (vyvěšenou od 19. 2. do 4. 4. 2013) a také způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese www.mmkv.cz a www.touzim.cz.
Při veřejném projednání byly uplatněny proti návrhu územního plánu námitky a připomínky (viz kap. O.4 a O.5), na jejichž
základě byl návrh upraven a v souladu s § 52 stavebního zákona projednán v opakovaném veřejném jednání.
O upraveném návrhu územního plánu bylo zahájeno opakované řízení podle § 52 odst. 1 ve vazbě na § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary (vyvěšenou od 5.8. do 19.9.2013), Městského
úřadu Toužim (vyvěšenou od 6.8. do 23.9.2013) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mmkv.cz a
www.touzim.cz., bylo oznámeno místo a termín konání veřejného projednání. Opakované veřejné projednání návrhu ÚP se konalo dne
17.9.2013. Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání mohl každý uplatnit připomínku a dotčené osoby podle § 52
odst. 2 stavebního zákona námitku.
Na základě opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání. Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 4 a 5
stavebního zákona přezkoumal návrh územního plánu z hledisek uvedených v odst. 4 a doplnil odůvodnění územního plánu o části
uvedené v odst. 5 stavebního zákona.
Upravený Územní plán Toužim byl poté spolu s jeho odůvodněním předložen v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu
města Toužim, které jej, jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydává v samostatné působnosti formou
opatření obecné povahy poté, co pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Toužim zejména s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
s požadavky zvláštních právních předpisů.
O.1.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Podklady.
digitální a digitalizované katastrální mapy správního území obce (16 katastrů) poskytnuté městem Toužim.
digitální tabelární údaje KN o jednotlivých pozemcích poskytnuté městem Toužim.
základní mapy ČR 1 : 10 000 (Český úřad geografický a kartografický).
státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (Český úřad geografický a kartografický).
Územní plán VÚC (AIA Stavoprojekt spol. s r.o. Karlovy Vary, Ing. arch. J. Jelínek, 2001).
P+R zpracované autory návrhu ÚP.
Zadání ÚP schválené zastupitelstvem obce.
Terénní průzkumy.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010.
Informační portály státních veřejnoprávních institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR.
Informační portály samosprávných institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR.
Internetové portály a vyhledávače s doplňujícími informacemi a grafickými mapovými podklady.
Informační portály občanských sdružení, neziskových organizací a ostatních zájmových uskupení přístupné pro občany ČR.
Metodické pokyny a formuláře KÚ Karlovarského kraje vztahující se k územnímu plánování.
Politika územního rozvoje ČR 2008.

O.1.3

Využitelnost koncepcí předchozí ÚPD a ÚPP.
Koncepce převážné většiny jednotlivých funkčních složek platného územního plánu je do návrhu nového ÚP převzata bez
změn. Koncepce dopravního řešení, trasy přeložek komunikace II. tř. II/198 v obci Toužim (obchvat Toužimi) a přeložka komunikace I. tř.
I/20 jsou dodrženy a upřesněny s ohledem na digitální mapové podklady.
Koncepce ÚSES je z platného územního plánu plně využitelná a převzatá.

Textová část – odůvodnění.
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O.a

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.
O.a1
Soulad s politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR).
Návrh ÚP je v souladu s PÚR ČR.
Řešené území není v PÚR ČR zařazeno ani do jedné z rozvojových oblastí, nenachází se na žádné vymezené rozvojové ose,
ani není zařazeno do tzv. specifické oblasti. V území, řešeném ÚP, neprochází žádný koridor dopravní (silniční, drážní, vodní a letecký)
ani technické infrastruktury. Území řešené ÚP se nachází jižně od OB 12 – rozvojová oblast Karlovy Vary, OS7 – rozvojová osa Ústí nad
Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/SRN a SOB6 - Specifická oblast Krušné hory. Všechny tyto územně nadřazené
prvky nezasahují do řešeného území a nemají na něj přímý praktický vliv. Poloha řešeného území mimo priority stanovené PÚR ČR tím
naléhavěji vyžaduje, aby ÚP vytvořil podmínky pro všestranný udržitelný a proporcionelní rozvoj tohoto území.
Z PÚR ČR nevyplývají konkrétní požadavky pro zpracování ÚP.
O.a2
Soulad s územně plánovací dokumentací kraje – ZÚR KK 2010.
O.a2.1 ZÚR KK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených PÚR ČR. V tomto zpřesnění je řešené území
zařazeno do:
1.
Nadmístní rozvojové oblasti subregionálního významu:
SO4:
Toužim, oblast zahrnující katastry ve správním území města Toužim.
Z tohoto vymezení plynou pro tvorbu ÚP následující podmínky pro rozhodování o změnách v území.
V rozvojové oblasti SO4 (Toužim) budou vytvářeny územní podmínky pro podnikání v oblasti ekologického zemědělství,
předpoklady pro poskytování ozdravných pobytů v přírodě ve spojení s aktivitami pro rekonvalescenci psychické i fyzické stránky
organismu (agroturistika, cykloturistika, hipoturistika) – dále jen tzv. „měkké lázeňství“ (nejedná se o lázeňskou péči ve smyslu zák. č.
164/2001Sb.) s cílem zajistit předpoklady pro zvýšení nabídky pracovních příležitostí a posílit hospodářsky a sociálně dlouhodobě
slábnoucí oblast.
O.a2.2 ZÚR KK zpřesňují vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu.
V tomto zpřesnění je řešené území zařazeno do:
1.
Specifické oblasti nadregionálního významu SH2 Tepelsko – Toužimsko (dle PUR 2008 Mariánské Lázně) - specifická oblast
nadregionálního významu s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti vymezená v rozsahu správních území obcí: Bečov
nad Teplou, Chodov (okr. Karlovy Vary), Krásné Údolí, Krásno, Mnichov, Nová Ves, Otročín, Ovesné Kladruby, Teplá, Toužim, Útvina
(tj. ve vymezených částech území ORP Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Sokolov). Z tohoto vymezení plynou pro tvorbu ÚP následující
podmínky pro rozhodování o změnách v území.
Ve specifických oblastech SH1 a SH2 budou vytvářeny podmínky pro rozvoj ekonomické sféry a sociální soudržnosti formou
zajištění územních předpokladů pro:
--zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
--zkvalitnění občanské infrastruktury
--zkvalitnění sféry školství a vzdělávání
--rozvoj podnikání
--podporou rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. „měkkého lázeňství“ a rekreace
--koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných druhů specifických Oblastí
Vymezení specifických oblastí deklaruje, kde je dlouhodobě nezbytné z hlediska celokrajských územních souvislostí – při
dodržení zásad obecné ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, respektování kulturních a civilizačních hodnot území –
hospodářský rozvoj a stabilizaci sociální soudržnosti podporovat důrazněji.
O.a2.3
1.
2.

ZÚR KK vymezují další specifické oblasti regionálního významu.
V tomto vymezení jsou některé katastry správního území obce zahrnuty. Jedná se o následující specifické oblasti:
Specifická oblast rekreace a cestovního ruchu – SR1 Tepelsko. (Bezděkov u Prachomet, Branišov, Dobrá Voda, Dřevohryzy,
Nežichov, Prachomety).
Specifická oblast zemědělství – SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko. (Bezděkov u Prachomet, Branišov, Dobá Voda u
Toužimi, Dřevohryzy, Kojšovice, Komárov u Štědré, Kosmová, Lachovice, Luhov u Toužimi, Políkno u Toužimi, Prachomety,
Radyně, Smilov u Štědré, Toužim, Třebouň).

V souladu s ZÚR KK – silniční doprava, jsou navrženy VPS ve vyhrazených trasách a koridorech:
VPS č. D. 54
II/198 - přeložka silnice II/198 v prostoru Kosmové.
Přeložka této silnice byla v ploše vymezeného koridoru zpřesněna v rámci návrhu ÚP. Z tohoto důvodu není v ÚP vymezován
celý koridor pro komunikaci II. třídy v celkové šířce 200 m, ale pouze plocha v nezbytně nutném rozsahu pro plánování této komunikace
zpřesněná v souladu s metodickým doporučením odborů ministerstva pro místní rozvoj z července 2011. Celková šířka vymezeného
dopravního koridoru navrženého následně k odnětí ze ZPF je stanovena oproti metodicky doporučeným 15,0 m na celkových 30,0 m,
protože terénní konfigurace kolem dopravní stavby bude vyžadovat širší zábor.
VD2
VPS č. D. 53
II/198 - přeložka silnice II/198 v prostoru Prachomety.
Přeložka této silnice byla v ploše vymezeného koridoru zpřesněna v rámci návrhu ÚP. Z tohoto důvodu není v ÚP vymezován
celý koridor pro komunikaci II. třídy v celkové šířce 200 m, ale pouze plocha v nezbytně nutném rozsahu pro plánování této komunikace
zpřesněná v souladu s metodickým doporučením odborů ministerstva pro místní rozvoj z července 2011. Celková šířka vymezeného
dopravního koridoru navrženého následně k odnětí ze ZPF je stanovena oproti metodicky doporučeným 15,0 m na celkových 30,0 m,
protože terénní konfigurace kolem dopravní stavby bude vyžadovat širší zábor.
VD3
VPS č. D. 57
II/194 – přeložka navrhované trasy silnice II/194 (současná II/207) v prostoru Lažan a Štědré, část u
Smilova.
O.a2.4
VD1
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VPS má dvě části umístěné v urbanizovaném území obce Smilov. 1. část zahrnuje potřebnou plochu pro vyvinutí a úpravu
centrální T- křižovatky v centru obce, 2. část pak potřebnou plochu pro úpravu na trase komunikace východně od centra obce. Východní
2. část přeložky byla v ploše vymezeného koridoru zpřesněna v rámci návrhu ÚP. Z tohoto důvodu není v ÚP vymezován celý koridor
pro komunikaci II. třídy v celkové šířce 200 m, ale pouze plocha v nezbytně nutném rozsahu pro plánování této komunikace zpřesněná
v souladu s metodickým doporučením odborů ministerstva pro místní rozvoj z července 2011. Celková šířka vymezeného dopravního
koridoru navrženého následně k odnětí ze ZPF je stanovena oproti metodicky doporučeným 15,0 m na celkových 30,0 m, protože
terénní konfigurace kolem dopravní stavby bude vyžadovat širší zábor. Plochy obou částí jsou vymezeny jako lokalita K3.
VD4
VPS č. D. 06c
Stavba přeložky silnice I/20 Toužim – Žalmanov.
Přeložka této silnice byla v ploše vymezeného koridoru zpřesněna v rámci návrhu ÚP na základě dopravní územní studie
převzaté již do výchozího návrhu ÚP. Z tohoto důvodu není v ÚP vymezován celý koridor pro komunikaci I. třídy v celkové šířce 300 m,
ale pouze plocha v nezbytně nutném rozsahu pro plánování této komunikace zpřesněná v souladu s metodickým doporučením odborů
ministerstva pro místní rozvoj z července 2011. Vymezená plocha je rovněž v souladu s požadavkem KÚ KK OŽP.
VD5
VPS č. D. 55
II/198 - přeložka silnice II/198 v jihovýchodním prostoru města Toužim.
VPS č. D. 56
II/198 - přeložka silnice II/198 v severovýchodním prostoru města Toužim.
VPS ÚP VD5 sestává ze dvou částí – VPS č. D. 55 a D. 56 dle ZÚR KK, protože celý obchvat města po východní straně byl
založen do návrhu ÚP jako jedna VPS. Přeložka obou částí této silnice byla v ploše vymezeného koridoru zpřesněna v rámci návrhu ÚP.
Zpřesnění bylo nutné provést, protože trasa koridoru dle ZÚR KK vede v jihovýchodní větvi problémovým územím mezi rybníkem a
zastavěným územím. Zároveň byla trasa v souladu s požadavkem KÚKK OŽP upravena tak, aby neatakovala kvalitní zemědělskou
půdu I. a II. bonitní třídy. Severovýchodní trasa byla přizpůsobena terénní konfiguraci a přírodním hodnotám ve vztahu k navrhovaným
rezervám možného budoucího rozvoje města. Z tohoto důvodu není v ÚP vymezován celý koridor pro komunikaci II. třídy v celkové šířce
200 m, ale pouze plocha v nezbytně nutném rozsahu pro plánování této komunikace zpřesněná v souladu s metodickým doporučením
odborů ministerstva pro místní rozvoj z července 2011.
VD8
VPS č. D. 73
II/198 – přeložka silnice II/198 v prostoru Toužimi – přemostění železniční tratě.
Přeložka této silnice byla v ploše vymezeného koridoru zpřesněna v rámci návrhu ÚP. Z tohoto důvodu není v ÚP vymezován
celý koridor pro komunikaci II. třídy v celkové šířce 200 m, ale pouze plocha v nezbytně nutném rozsahu pro plánování této komunikace
zpřesněná v souladu s metodickým doporučením odborů ministerstva pro místní rozvoj z července 2011. Celková šířka vymezeného
dopravního koridoru navrženého následně k odnětí ze ZPF je stanovena oproti metodicky doporučeným 15,0 m na celkových 30,0 m,
protože terénní konfigurace kolem dopravní stavby bude vyžadovat širší zábory.
O.a2.5
VT3

V souladu se ZÚR KK – technická infrastruktura je navržena VPS č. P. 03 Dálkový plynovod Toužim – Štědrá.
VPS č. P. 03
Dálkový plynovod Toužim - Štědrá.
Trasa pro vedení dálkového plynovodu je v ÚP zobrazena linií v předpokládané ose převzaté z aktualizovaných ÚAP.

V souladu se ZÚR KK - Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES jsou převzata (navržena) VPO ve vyhrazených
trasách. Trasy jsou vymezeny v souladu s převzatými digitálními podklady – ÚAP na úrovni Karlovarského kraje. Jedná se o
následující VPO:
označení v ÚP
označení v ZÚR KK
VU4
VPO č. U. 115
NRBK č. 47 - Kladská - Zahrádky
VU5
VPO č. U. 516
RBK č. 1023
trasa RBC 535 Údolí Střely – RBC 1130 Střela pod Čerťákem
VU6
VPO č. U. 517
RBK č. 1024
trasa RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí střely
VU7
VPO č. U. 526
RBK č. 1051
trasa RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
VU8
VPO č. U. 540
RBK č. 20016
trasa RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka.
VU9
VPO č. U. 64
RBC č. 535
Údolí Střely
VU10
VPO č. U. 79
RBC č. 1097
Meandry Úterského potoka.
VU11
VPO č. U. 73
RBC č. 1098
Třebouňský vrch
VU12
VPO č. U. 63
RBC č. 1130
Střela pod Čerťákem
VU13
VPO č. U. 92
RBC č. 10009
Blažejský rybník.
V ZÚR KK jsou v seznamu VPO u správního území města Toužim uvedena následující 2 VPO, která do seznamu nepatří na
základě následujících odůvodnění:
VPO č. U. 515
RBK č. 1022
trasa RBC Český Chloumek – RBC 1130 Střela pod Čerťákem.
Trasa RBK č. 1022 přichází od severu do RBK 1023, který je veden po toku Střely a je nosným biokoridorem. RBK č. 1022 končí u jeho
severní hranice a dále nepokračuje. Dle zásad pro vymezování těchto prvků ÚSES nevedou po stejné trase 2 útvary stejného řádu.
Z tohoto důvodu není RBK č. 1022 zařazen do VPO ÚP.
VPO č. U. 91
RBC č. 10008
Hradecké rybníky.
Hranice RBC č.91 končí na hranici k.ú. Komárov u Štědré, protože plochy přiléhající k hranici katastru jsou aktivně zemědělsky
obdělávané a dle posouzení zpracovatele ÚSES v ÚP k RBC Hradecké rybníky nepatří. K nesprávnému v textu ZÚR KK došlo
přenesením grafické informace z mapového podkladu v měřítku 1:50 000, kde grafické zobrazení tlusté obrysové čáry kolem RBC mírně
zabíhá do katastru Komárov u Štědré.

O.a2.6

O.a2.7

V souladu s ZÚR KK – železniční doprava, je zachována regionální trať č. 161 Rakovník – Bečov nad Teplou ve vyhrazených
trasách a koridorech.
Návrh ÚP je v souladu se všemi relevantními ustanoveními textové i výkresové části územně plánovací dokumentace
vydané krajem – ZÚR KK 2010.

Textová část – odůvodnění.
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O.a3

Význam a funkce obce v systému osídlení.
Město Toužim je stabilizovaným regionálně přirozeným správním, výrobním, kulturním a společenským centrem celého
správního území se všemi k tomu potřebnými vazbami a zázemím.
Územní plán posiluje veškeré základní i nadstavbové funkce obce a spoluvytváří předpoklady pro další udržitelný rozvoj obce
jako významného střediska v územním prostoru bez státních priorit.
O.a4
O.a4.1

Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb
Charakteristika současného stavu
Charakteristika současného stavu je podrobně popsána v dokončených doplňkových Průzkumech a rozborech, které
předcházely zpracování Zadání ÚP. Z těchto P+R uvádíme základní faktografické údaje.
Obec Toužim leží v jižní části Karlovarského kraje a sousedí s Plzeňským krajem. Správní území obce leží v oblasti, která je
charakteristická dobrým životním prostředím a značně kvalitním přírodním a krajinným potenciálem. Oblast jako celek je dále
charakterizována nízkou hustotou osídlení vyjma vlastního správního centra Toužim. Zároveň oblast dlouhodobě vykazuje charakter
vnitrozemského periferního území se stabilizovaným sociálním a hospodářským stavem, vykazujícím přijatelné výkyvy v porovnání
s okolními obcemi.
Proporcionální zastoupení jednotlivých hlavních funkčních složek, demografický vývoj, demografická struktura a hlavní
ekonomické faktory zejména v Toužimi vytváří v současné době podmíněně přijatelné základní podmínky udržitelného rozvoje celého
území.
Na základě komplexnosti zastoupení jednotlivých rozhodujících funkčních složek je správní území obce relativně autonomní
území. Vlastní centrum, město Toužim, je poměrně komplexně vybaveno ve všech rozhodujících funkčních složkách – bydlení,
občanská vybavenost, cestovní ruch, rekreace a sport, průmyslová výroba a služby, zemědělská výroba a technická infrastruktura.
Z hlediska regionální spádovosti je v těchto ohledech nejdůležitější vazba na Karlovy Vary jako nadřazeného
mikroregionálního i mezoregionálního centra.
V řešeném území jsou regionálně významné památkové zóny – městská památková zóna Toužim č.2137, vesnická
památková zóna Kojšovice č.2272 a vesnická památková zóna Kosmová č.2273. Kromě těchto plošných zón je v řešeném území celá
řada významných nemovitých kulturních památek zapsaných do celostátního seznamu NPÚ.
V mnoha venkovských sídlech jsou architektonicky a historicky hodnotné solitérní stavby neuvedené v seznamu nemovitých
kulturních památek, které je vhodné chránit jako součást hodnotného celku sídla.
V rámci řešeného území vymezuje územně technický podklad nadregionální a regionální ÚSES ČR, a následně i ZÚR KK
následující regionální biocentra, regionální biokoridory a nadregionální biokoridor.
a)
neregionální biokoridor č. 47 – Kladská – Zahrádky
b)
regionální biocentra
535
Údolí Střely
funkční
1097
Meandry Úterského potoka.
funkční
1098
Třebouňský vrch
funkční
1130
Střela pod Čerťákem
funkční
10009
Blažejský rybník.
funkční
c)
regionální biokoridory
20016 RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka.
navržený, funkční
1051
RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
funkční
1024
RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí střely
funkční
1023
RBC 535 Údolí Střely – RBC 1130 Střela pod Čerťákem
funkční
V řešeném území se nachází památné stromy - „Dub na návsi“ – quercus robur 403067.1/1, Blažejská lípa“ - lípa malolistá tilia cordata mill. 403004.1/1.
V rámci projektu NATURA 2000 – evropsky významné lokality, je zařazena do centrálního seznamu přírodní památka PP- EVL
Blažejský rybník - CZ0410023.
Dále se v území nachází přírodní památka – maloplošné zvláště chráněné území (PP MZCHÚ) č. 1572 „Kosatcová louka“
navržená rovněž k zařazení do EVL a dále VKP – významný krajinný prvek Lom u Políkna.
Značná plocha ZPF řešeného území má realizovány investice do půdy – meliorace a to na k.ú. Bezděkov, Branišov, Dobrá
Voda, Dřevohryzy, Kojšovice, Komárov, Kosmová, Lachovice, Luhov, Nežichov, Políkno, Prachomety, Radyně, Toužim.
V řešeném území jsou deklarovány lesy hospodářské, lesy zvláštního určení a lesy ochranné.
V řešeném správním území obce jsou následující území s ochranou nerostných surovin a poddolovaná území :
a)
chráněné ložiskové území č. 2050000, surovina živce na k.ú. Bezděkov, Branišov, Nežichov
b)
ložisko nerostných surovin č. 3020500 na k.ú. Bezděkov, Branišov, Nežichov
c)
dobývací prostor č. 843 na k.ú. Bezděkov, Branišov, Nežichov
d)
poddolované území č. 580 na k.ú. Bezděkov
e)
poddolované území č. 5178 na k.ú. Nežichov
Jiná poddolovaná území v řešeném prostoru dle dostupných zdrojů nejsou.
Dopravně je řešené území obsluhováno automobilovou i železniční dopravou. Současná základní silniční síť je především
orientována na radiální směr ke Karlovým Varům. Z radiálních tras je to především silnice Plzeň - Karlovy Vary I/20. Vlastní dopravní
obsluhu území pak zajišťuje především síť silnic II. a III. třídy. Ze silnic II. tříd to jsou silnice:
Silnice II/198 (Planá – Teplá – Toužim – Bochov - Těšetice)
Silnice II/207 (Toužim – Borek II/193)
Katastry Komárov, Luhov, Políkno aToužim vede regionální železnice - trať č.161. V Toužimi je funkční vlečka do území
průmyslové výroby.
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Nejbližší mezinárodní letiště je v Karlových Varech. Do řešeného území zasahuje vnější vodorovná překážková rovina 803
m.n.m. Nejbližší ostatní letiště je letiště Toužim umístěné v k.ú. Přílezy. Do řešeného území zasahují ochranná pásma – OP
přechodových ploch, OP vzletových a přibližovacích prostorů, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, OP vnitřní
vodorovné plochy, OP kuželové plochy, osa vzletové a přistávací dráhy.
Pěší a cyklistická doprava má turistický charakter. Řešeným územím prochází turistické značené trasy a značené cyklistické
trasy regionálního významu. Dále jsou zde vymezeny hipostezky a komunikace místního významu.
Čistírna odpadních vod pro Toužim je umístěna je umístěna při severozápadní hranici ZÚ, čistírna odpadních vod pro část
sídla Kosmová je umístěna ve východní části ZÚ u bytových domů. Ostatní sídla nejsou vybavena čistírnami odpadních vod.
Katastry Komárov, Kosmová, Nežichov, Radyně a Toužim prochází dálkový vodovodní zásobovací řad.
Obecní vodovod mají sídla Toužim, Komárov, Kosmová, Nežichov, Políkno, Radyně, Třebouň. Vodovodní síť je napájena
z vodojemů umístěných na k.ú. Komárov, Kosmová, Toužim. Ostatní sídla jsou vybavena lokálními studnami. V řešeném území jsou
vyhlášena následující ochranná pásma související s vodním hospodářstvím v krajině:
a)
ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně - prameniště v k.ú. Bezděkov
b)
ochranné pásmo vodního zdroje II.a, II.b stupně - prameniště v k.ú. Bezděkov, Komárov, Kosmová
c)
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vodárenská nádrž Žlutice procházející k.ú. Kojšovice, Lachovice, Radyně.
d)
pramenná jímka zdroj pitné vody, vrt v k.ú. Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Kojšovice, Komárov, Kosmová, Lachovice,
Luhov, Nežichov.
e)
pramen minerální vody v Dřevohryzech.
f)
Pramen Střely v Prachometech.
Zásobování elektrickou energií je napojeno na Rozvodnu 110/22kV Toužim s vývody 22 kV pro všechny katastry správního
území včetně bývalého sídla Dřevohryzy.
Řešené území je napojeno na hlavní trasu VTL plynovodu vedoucího katastrem Toužim. Středotlaké rozvody do jednotlivých
sídel jsou vyvedeny z regulační stanice VTL/STL, umístěné na jižní straně ZÚ. Na STL plynovodní trasy jsou napojena sídla Toužim a
Kosmová.
Přes k.ú. Komárov, Kosmová, Lachovice, Luhov, Toužim vedou radioreleové trasy KLIN-KRAS, KRAS-TOBD, KRAS-TOZI.
Dálkové komunikační kabely vedou řešeným územím po katastrech Kosmová, Prachomety, Radyně a Toužim. Z nich jsou
napojena jednotlivá sídla. Do katastru Dřevohryzy není telekomunikační vedení připojeno.
Tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění mimo území obce na řízenou skládku Činov.
Doplňkové informace charakterizují současný stav území.
a)
hřbitov v Kosmové s příslušným ochranným pásmem.
b)
významný chráněný geodetický bod s ochranným pásmem 150 m na k.ú. Bezděkov, Nežichov, Třebouň.
c)
vysílač Třebouň s vyhlášeným ochranným pásmem 500 m na k.ú. Bezděkov, Nežichov, Třebouň.
d)
významná značka geodetického bodu a její chráněné území (dle KN) na k.ú. Branišov, Kojšovice
Ostatní doplňující komplexní informace charakterizující současný stav řešeného území jsou obsaženy v doplňujících P+R.

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

V řešeném území jsou vyhlášena následující obecně platná a závazná ochranná pásma související s dopravní infrastrukturou:
silnice I. třídy
ochranné pásmo = 50 m od osy komunikace
silnice II. a III. třídy
ochranné pásmo = 15 m od osy komunikace
regionální železnice
ochranné pásmo = 60 m od krajní koleje
pozemky dráhy
ochranné pásmo = 30 m od obvodu pozemku dráhy
vlečka
ochranné pásmo = 30 m od krajní koleje
V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s energetickou soustavou:
venkovní vedení VVN 110 kV
ochranné pásmo = 12m (15m)
venkovní vedení VN 22-35 kV
ochranné pásmo = 7m (10m)
R – rozvodny
ochranné pásmo = 20 m
TS – trafostanice
ochranné pásmo = 7m
V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s rozvodem plynu:
VTL – plynovod
ochranné pásmo = 4 m, bezpečnostní pásmo = 15/20/40 m
regulační stanice plynu VTL/STL
ochranné pásmo = 4 m, bezpečnostní pásmo = 15/20/40 m
STL a NTL plynovody
ochranné pásmo = 1 m na obě strany
pro regulační stanice plynu STL/NTL
ochranné pásmo 4 m na všechny strany půdorysu

O.a4.2

Navrhovaný rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb.
Urbanistická koncepce.
Základní regionální vztahy a vazby mají vysokou stabilitu, a zůstanou proto bez zásadních změn i v dohledné budoucnosti.
V souvislosti se zlepšením dopravní infrastruktury poroste početnost a intenzita vztahů v širším území s růstem požadavků na koordinaci
a spolupráci jednotlivých územních subjektů, zejména sousedících obcí.
Rozvoj území je navržen v jedné etapě při zachování stávající urbanistické struktury území. Území obce se bude i nadále
rozvíjet v 15 ti izolovaných sídlech - katastrech a to ve vztahu k jejich významu v systému osídlení území města Toužim.
ÚP vymezuje plochy v jednotlivých sídlech ve stávající urbanistické struktuře pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, malých
forem potravinářského průmyslu, tradičních řemesel, a to zejména stanovením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování
těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.
V ÚP jsou vytipovány ve stávající urbanistické struktuře plochy a zařízení pro využití rekreačního potenciálu oblasti pro
dlouhodobou i krátkodobou rekreaci pří zachování klidového charakteru oblasti.
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ÚP zachovává ve většině venkovských sídel urbanisticky hodnotnou strukturu zástavby kolem návsi a celkový architektonický
obraz hmotového řešení obce, nenarušený nevhodnými dostavbami, přístavbami a vestavbami typickými zejména pro 2. polovinu 20.
Století.
ÚP rozšiřuje plochy pro rozvoj specifického území (plochy smíšené církevní SX) pro potřeby kláštera Trapistů v Dobré Vodě.
Vzhledem k funkční povaze těchto ploch se jedná o významný územní stabilizační prvek této části obce.
U sídel Bezděkov, Branišov, Lachovice a Radyně je současný stav funkčního využití území stabilizován, rozvoj obce bude
směřovat pouze na zastavěné území (upravené či nově stanovené).
U sídel Dobrá Voda, Kojšovice, Komárov, Luhov, Nežichov, Políkno, Prachomety, Smilov a Třebouň je v návrhu ÚP současný
stav funkčního využití území stabilizován, jsou navrženy nové plošně úměrné zastavitelné plochy nebo plochy přestavby územně
možného rozsahu v návaznosti na komunikační systémy obce a požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace kraje.
U sídla Kosmová je v ÚP současný stav funkčního využití území stabilizován vymezením dostupných přestavbových ploch v
ZÚ. Z hlediska rozvoje celého správního území města Toužim je sídlo Kosmová navrženo k budoucímu rozvoji v oblasti bydlení,
rekreace, sportu a potřebné technické infrastruktury. ÚP přiděluje sídlu priority formou dostatečných rozvojových ploch. Přiřazení priority
v rozvoji sídla vychází z celkové analýzy progresivních vývojových hodnot jednotlivých sídel správního území. Upřesněná trasa přeložky
komunikace II/198 vymezuje budoucí zastavitelné plochy pro bydlení, pro tělovýchovu a sport (OS) a pro silniční dopravu (DS).
K rozvoji malých sídel jsou navrženy plochy přestavby opuštěných zemědělských provozů a bývalých venkovských usedlostí.
ÚP na nich vymezuje plochy zemědělské výroby (VZ), případně plochy smíšené obytné venkovské (SV).
V sídle Branišov je vymezena významná plocha občanského vybavení (OV) na pozemcích kolem kostela sv. Blažeje. Plocha
se nachází na významné místní komunikaci - Skokovské stezce.
V ÚP je Toužim založena jako regionálně přirozené správní, výrobní, kulturní a společenské centrum celého správního území
se všemi k tomu potřebnými vazbami a zázemím. Pro dotvoření vnitřní struktury sídla jsou navrženy přestavbové plochy, vně ZÚ jsou
navrženy nové zastavitelné plochy pro různé funkční využití tak, aby vhodně doplňovaly stávající strukturu.
Základní koncepce zónování rozhodujících funkčních ploch obce je zachována a rozvíjena do vhodně zvolených volných ploch
a proluk. Jedná se tyto základní funkční plochy:
a)
Plochy historického centra obce jsou navrženy do funkční plochy území smíšené obytné městské (SM).
b)
Kompaktní plochy výroby v jižní a východní části obce jsou doplněny o vhodné rozvojové plochy, volné proluky jsou navrženy k
zástavbě.
c)
Kompaktní plochy bydlení v severní a jihovýchodní části obce jsou doplněny o prostorově vhodné plochy po obvodu obce a
dále jsou doplněny stávající vhodné proluky.
d)
ÚP dopřesňuje trasu přeložky silnice I/20 v krajině i při vjezdu do města, dále trasy přeložek II/198 a II/207 na území obce.
Realizace přeložky I/20 je významným krokem, který pozitivně ovlivní rozvoj obce.
e)
Vnitřní dopravní okruh dle stávajícího územního plánu je přehodnocen a v novém ÚP vypuštěn.
f)
ÚP přehodnocuje přesné určení účelových komunikací v platném územním plánu a tyto plochy začleňuje do širšího kontextu
hlavních funkčních ploch, tak aby bylo možné vnitřní komunikace řešit uvnitř těchto ploch individuelně dle potřeb.
g)
Areál se silami podél komunikace do Kosmové řeší v souladu s jejich praktickým využitím jako plochy silniční dopravy (DS).
h)
Za drůbežárnou definuje ÚP potřebné plochy pro tělovýchovu a sport (OS).
ch)
Za areálem ČSAD vymezuje ÚP potřebné plochy smíšené výrobní (VS).
i)
S ohledem na reálný stav vypouští ÚP záplavové území, které je zakresleno ve stávajícím ÚPN SÚ Toužim bez právní opory.
j)
V sídle Nežichov je umístěno hřiště v rámci území smíšeného obytného venkovského (SV).
V rámci vymezení nových zastavitelných ploch a ploch přestavbových jsou navrženy plochy, na kterých je podmínkou
zpracování územních studií.
Na území obce není navržena žádná rozvojová plocha, koridor a přestavbová plocha, které by měly být řešeny podrobným
regulačním plánem.
K zásadám urbanistické koncepce území patří aktivní ochrana a rozvoj hodnot v území. Na území obce budou chráněny
urbanistické a územní hodnoty týkající se zejména prostorů historických návsí v sídlech Bezděkov, Branišov, Kojšovice, Komárov,
Kosmová, Políkno, Prachomety, kde bude zachována jejich cenná urbanistická struktura. ÚP vymezuje zastavitelné a přestavbové
plochy tak, že nezastavěná plocha návsí zůstane nezastavěna.
Zároveň ÚP potvrzuje v plném rozsahu již stanovené nemovité kulturní památky, které budou respektovány a zapracovány do
grafické části ÚP.
Uspořádání krajiny.
ÚP zachovává současný systém ÚSES, přebírá systém ÚSES z nadřazené ÚPD a nenavrhuje další prvky a plochy tohoto
systému na lokální úrovni.
V ÚP nejsou navrženy nové plošně i významem velké krajinné zásahy. ÚP potvrzuje současné uspořádání hlavních krajinných
prvků. Ve vnitřní urbanistické struktuře stávajícího ZÚ i v nově navržených zastavitelných plochách jsou umístěny plochy ochranné
zeleně, veřejné i soukromé zeleně. V rozvojových plochách jsou navrženy vhodné plochy smíšené nezastavěného území jako významný
krajinný prvek s rozvojovým potenciálem.
Plochy, které patřily k osadě Dřevohryzy a V Dolíčku, místní to části Dobré Vody, budou ponechány v současném stavu tj. jako
plochy smíšené nezastavěného území NS.
V sídle Prachomety navrhuje ÚP zbořené stodoly uprostřed stávajících ploch zeleně začlenit do plochy smíšeného
nezastavěného území NS.
ÚP navrhuje v sídlech Dobrá Voda, Nežichov, Radyně a Toužim plochy pro vybudování rybníků a vodní plochy pro zvyšování
retenční schopnosti krajiny.
V uspořádání krajiny obnovuje ÚP některé významné a turisticky hodnotné historické cesty mezi sídly a to i s přesahem na
území sousedních obcí (Skokovská poutní stezka).
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V uspořádání krajiny zařazuje ÚP do systému uznaných turisticky zajímavých krajinných cest rekreační trasu „ Okruh krajinou
živých vod “, spojující místa s výskytem přírodních pramenů minerální nebo jiné pitné vody a procházející katastry Branišov, Dobrá
Voda, Dřevohryzy.
ÚP řeší možnost pěstování rychle rostoucích energetických plodin pro alternativní zdroje energie na vyjmenovaných plochách
ZPF řešeného území. Pro tyto plochy jsou stanoveny rámcové regulativy pro tento nový způsob využití území.
Součástí ÚP jsou navrženy revitalizace vyjmenovaných vodních toků v katastrech Bezděkov, Kosmová, Prachomety a
Třebouň dle požadavků nadřazené ÚPD.
ÚP navrhuje obnovu systému historických polních a lesních cest, zajišťujících propojení jednotlivých sídel a zpřístupnění
lesních porostů, vodních ploch a jiných důležitých prvků v krajině. Součástí polních cest bude doprovodná zeleň nebo pás multifunkční
nelesní zeleně.
Technická infrastruktura TI.
ÚP řeší koncepci rozvoje technické infrastruktury ve vazbě na plánované VPS nadřazené územně plánovací dokumentace. ÚP
zapracovává trasu VTL plynovodu.
ÚP řeší na katastru Toužim formou VPS kanalizační napojení obce Útvina na ČOV Toužim.
Plynofikace sídel, která nejsou v současné době napojena na STL plynovody se nenavrhuje. Zásobování plynem je řešeno
pouze v obci ve vazbě na stávající rozvody. Ostatní sídla mohou být zásobována jinými zdroji.
ÚP nenavrhuje žádnou novou soustavu centrálního vytápění, navrhované aktivity na území obce budou vždy vytápěny
individuálně s důrazem na ekologicky přípustné palivo.
Technická infrastruktura je doplněna o plochy pro realizaci rozšíření stávajících čistíren odpadních vod v Toužimi a v Kosmové
a vybudování nové čerpací stanice splaškových vod a čistírny odpadních vod v Třebouni.
ÚP prověřil kapacity stávajících trafostanic v území a úměrně rozvoji území navrhuje jejich přestavbu nebo nové trafostanice
pro rozvojová území.
ÚP zachová na území dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i nadměrného odpadu
Doprava DS.
ÚP vymezuje a upřesňuje:
a)
koridor pro přeložku silnice I/20 včetně napojení na systém silnic II. a III. třídy. Trasa koridoru včetně ochranného pásma je
aktualizována podle předaného grafického podkladu příslušného správního orgánu.
b)
trasu přeložek silnice II/198 u Kosmové a Prachomet, trasu přeložky silnice II/207 u Smilova.
c)
trasu přeložky silnice II/198 v obci Toužim.
d)
důležitou místní komunikaci pro napojení významné lokality bydlení na východní straně Toužimi.
e)
okružní křižovatku u autobusového nádraží pro zkvalitnění důležitého dopravního uzlu města.
Plochy skupinových garáží, které jsou funkčně spjaty s plochami bydlení a sousedí s nimi, přiřazuje ÚP tyto plochy k prioritní
funkci bydlení. Plochy skupinových garáží plošně odtržené od ploch bydlení zařazuje ÚP do ploch dopravní infrastruktury silniční DS.
Občanské vybavení OV.
ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou sledovány pouze plochy
občanského vybavení veřejného charakteru.
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura. ÚP stabilizuje beze změny a nerozšiřuje další plochy.
OH - občanské vybavení – plocha pro veřejné pohřebiště a související služby. ÚP stabilizuje beze změny stávající stav. Pro hřbitov
v Kosmové nebylo vyhlášeno zvláštní ochranné pásmo, platí ustanovení obecných státních předpisů.
OS - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. ÚP stabilizuje stávající plochy v řešeném území a navrhuje nové plochy
v Kosmové a v Toužimi.
Ostatní zařízení s povahou občanského vybavení jsou plošně menšího rozsahu, není pro ně vymezena přesná plocha a jsou
navrženy jako součást polyfunkčních smíšených území.
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. ÚP stabilizuje stávající plochy v řešeném území sídla Nežichov a nové
plochy nenavrhuje.
Veřejná prostranství PV.
ÚP sleduje v souladu se zákonem o obcích dva druhy ploch veřejných prostranství v ZÚ a rozvojových zastavitelných a
přestavbových plochách sídel.
ÚP vymezuje veřejná prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou převážně spolu s místními
komunikacemi III. a IV. třídy. Dále jsou návrhem ÚP vymezena převážně již funkční veřejná prostranství s veřejnou zelení - návesní
park, izolované plochy zeleně případně solitérní stromy.
Vzhledem k rozsahu a povaze stávajících zelených ploch v řešeném území nenavrhuje ÚP nová veřejná prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku.

a)
VD1
VD2
VD3
VD4
VD5

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
V ÚP jsou definovány následující plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a opatření (VPO):
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
VPS č. D. 54
II/198 - přeložka silnice II/198 v prostoru Kosmové
plocha rezervy R07
VPS č. D. 53
II/198 - přeložka silnice II/198 v prostoru Prachomety
plocha rezervy R08
VPS č. D. 57
II/194 – přeložka navrhované trasy silnice II/194 (současná II/207)
v prostoru Lažan a Štědré
lokalita K3, R13
VPS č. D. 06c
Stavba přeložky silnice I/20 Toužim - Žalmanov
plocha rezervy R09
VPS č. D. 55
II/198 - přeložka silnice II/198 v jihovýchodním prostoru města Toužim
plocha rezervy R10
VPS č. D. 56
II/198 - přeložka silnice II/198 v severovýchodním prostoru města Toužim
plocha rezervy R10
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VT3
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5
VU6
VU7
VU8
VU9
VU10
VU11
VU12
VU13
b)
WD6
WD7
c)
PT 1
PT 2
PT 4
PT 5
PT 10
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VPS č. D. 73
II/198 – přeložka silnice II/198 v prostoru Toužimi – přemostění žel. tratě
plocha rezervy R11
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
VPS č. P. 03
Dálkový plynovod Toužim - Štědrá.
plocha rezervy R12
Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES.
Branišov - zbořeniště u Blažejského rybníka, bývalá fara – k.ú. Branišov p.p.č. 27.
Lachovice, zbořeniště převedené do ÚSES – k.ú. Lachovice p.p.č. 21, 22.
Prachomety - Natura 2000, návrh rozšíření Kosatcové louky – k.ú. Prachomety.
VPO č. U. 115
NRBK č. 47 - Kladská - Zahrádky
VPO č. U. 516
RBK č. 1023
trasa RBC 535 Údolí Střely – RBC 1130 Střela pod Čerťákem
VPO č. U. 517
RBK č. 1024
trasa RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí střely
VPO č. U. 526
RBK č. 1051
trasa RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
VPO č. U. 540
RBK č. 20016
trasa RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka.
VPO č. U. 64
RBC č. 535
Údolí Střely
VPO č. U. 79
RBC č. 1097
Meandry Úterského potoka.
VPO č. U. 73
RBC č. 1098
Třebouňský vrch
VPO č. U. 63
RBC č. 1130
Střela pod Čerťákem
VPO č. U. 92
RBC č. 10009
Blažejský rybník.
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo.
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
Místní komunikace – dopravní napojení lokality
Okružní křižovatka u autobusového nádraží

lokalita K6
lokalita K7

pro které lze uplatnit předkupní právo.
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
ČOV.
ČS.
Regulační stanice plynu Políkno (Z37).
Regulační stanice plynu Komárov (Z38).
Vodojem Prachomety (Z40).

ÚP nenavrhuje žádnou VPS ani VPO k zajištění obrany a bezpečnosti státu.
ÚP nenavrhuje žádné plochy asanací.
ÚP nenavrhuje žádné aktivity v zájmu zlepšení ochrany státu. Do ÚP je zapracována koncepce civilní ochrany na území obce
a to v rozsahu vyhlášky č.380/2002 Sb., §20.
Horninové prostředí NT.
Z hlediska horninového prostředí ÚP stabilizuje stávající stav.
Ostatní hlediska ovlivňující širší vztahy a koordinaci územních vazeb.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou do grafické části ÚP zapracována příslušná ochranná pásma.
Z hlediska ochrany ZPF a PUPFL ÚP vyhodnocuje předpokládané důsledky navrženého rozvoje území na půdní fond dle
platné legislativy.
O.b

Údaje o splnění zadání územního plánu a splnění pokynů pro zpracování návrhu.
Návrh zadání ÚP byl projednán v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno u všech stanovisek a připomínek včetně těch, které byly pořizovateli
doručeny po termínu. Vyhodnocení bylo provedeno samostatným dokumentem o projednání návrhu zadání ÚP – vyhodnocení
požadavků krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek.
Na základě požadavků a připomínek byl návrh zadání ÚP upraven a projednán s určeným zastupitelem. Požadavky dotčených
orgánů a připomínky ostatních byly vyhodnoceny a byly buď s odůvodněním odmítnuty, nebo jsou zapracovány do ÚP.
Zadání upravené podle připomínek bylo předloženo zastupitelstvu města Toužim ke schválení.
Zadání ÚP bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Toužim č. 6/4/2008 v termínu 2. 10. 2008.
Požadavky, připomínky a podněty, týkající se skutečností popisného charakteru současného stavu nebo pouhé evidence
určitých jevů v území byly již zahrnuty ve fázi P+R a do návrhové fáze ÚP se podle zákona č. 183/2006 Sb. opakovaně nezahrnují.
Požadavky, připomínky a podněty uplatněné při projednávání zadání ÚP a zapracované do ÚP, se již dále v textu nepopisují.
Naplnění podmínek a požadavků zadání ÚP.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky zadání ÚP s touto odlišností:
1a.
Nenaplněný požadavek zadání:
Úkolem koncepce územního plánu je odstranění střetu v území v souladu s bodem 9) zadání ÚP. Návrh ÚP řeší trasu koridoru
pro přeložku komunikace I/20 ve vazbě na mapový podklad předaný příslušným orgánem správy komunikace, a ne ve vazbě na
schválenou trasu na území sousedního správního území Útvina.
1b.
Zdůvodnění:
Mapový podklad předaný orgánem státní správy a správcem komunikace I/20 je časově aktuálnější a podrobnější.
2a.
Nenaplněný požadavek zadání:
Textová a grafická část návrhu ÚP a odůvodnění ÚP je oproti struktuře schváleného zadání změněna.
2b.
Zdůvodnění:

Textová část – odůvodnění.
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Textová a grafická část návrhu ÚP a odůvodnění ÚP je upravena v souladu s ustanovením přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb. v platném znění. Ve zpracování ÚP byl důsledně použit Krajským úřadem Karlovarského kraje schválený standard pro zpracování
územních plánů v území kraje a to MINIS verze 2.2. V tomto standardu jsou některé pojmy definovány a značeny jiným způsobem, než
byly v zadání. Tyto změny nemají žádný vliv na obsahovou stránku ÚP. Ten je zpracován plně v souladu se schváleným zadáním.
3a.
Nenaplněný požadavek zadání:
Plochy s rozdílným využitím území - plochy krajinné zeleně (NSp) byly nahrazeny plochami smíšenými nezastavěného území
(NS).
3b.
Zdůvodnění:
Kategorie plochy smíšené nezastavěného území (NS) zahrnuje širší významové spektrum a umožňuje umístění více forem
nezastavitelných ploch. Pro potřeby zpracování ÚP je univerzálnější a vzhledem k rozmanitosti některých částí řešeného území pro
zpracovatele návrhu ÚP vhodnější.
Naplnění stanovisek a připomínek uplatněných při společném jednání o návrhu ÚP s dotčenými orgány dle jejich vyhodnocení.
Společné jednání o návrhu ÚP s dotčenými orgány a sousedními obcemi se konalo dne 18. 3. 2010.
Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů ode dne společného jednání,
tj. do 17. 4. 2010. Ve stanovené lhůtě, dne 18. 3. 2010, požádal dotčený orgán ochrany ZPF, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, o prodloužení této lhůty.
Dne 4. 7. 2011 požádalo Město Toužim na základě usnesení RM č. 16/2011 bod A/8 Magistrát města Karlovy Vary, jako
příslušný úřad územního plánování, o dokončení procesu pořízení územního plánu.
Vyhodnocení připomínek k návrhu po společném jednání bylo zpracováno MM KV Úřadem územního plánování a stavebním
úřadem dne 31. 10. 2011 s následnou rekapitulací pokynů pro 1. úpravu návrhu ÚP před následnou fází projednávání.
1.
ÚP je upraven do podoby OOP.
2.
Plochy Z4 a Z5 v k.ú. Dobrá Voda - rozsah zastavitelných ploch je upraven dle zákresu vycházejícího z požadavku orgánu
ochrany ZPF při společném jednání.
3.
Plocha Z9 je z návrhu vypuštěna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
4.
Plocha Z12 je vymezena jako územní rezerva na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
5.
Plocha Z16 je z návrhu vypuštěna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
6.
Plocha Z18 je z návrhu vypuštěna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
7.
Plocha Z19 je z návrhu vypuštěna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
8.
Plocha Z23 je z návrhu vypuštěna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
9.
Plocha Z26 je zredukována dle zákresu na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
10.
Plocha Z27 je zredukována dle zákresu na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání. Zbylá část
původně navrhované plochy je převedena do územní rezervy.
11.
Plochy Z32 a RZ11 – část je vymezena jako funkční plocha (RZ), a část zasahující do prvku ÚSES je vymezena v ploše bez
možnosti realizace zástavby a oplocení, je vymezena jako zeleň přírodního charakteru (ZP).
12.
Plocha RS2 je z návrhu vypuštěna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF při společném jednání.
13.
Plocha RS3 – je v ÚP ponechána.
Odůvodnění – tvarově rozhodující část navrhované vodní plochy se nachází v terénně přirozené prohlubni, která je převážnou
část roku zavodněna povrchovou vodou, která se zde po deštích pravidelně hromadí. Převážná část plochy má charakter
mokřadu s trvalou vodní hladinou v různém rozsahu podle intenzity dešťových srážek. Protože utváření okolního terénu je
příznivé pro výstavbu hrází rybníka, je na vymezené ploše navržena nová vodní plocha. Zabraná plocha ZPF se nachází na
bonitní půdě V. třídy ochrany, což samo o sobě vypovídá o nejnižší kvalitě půdy, která prakticky není dlouhodobě zemědělsky
využívaná.
14.
Plocha dle původního číslování č. 70 (Z54) je zmenšena na základě požadavku ŘSD ČR při společném jednání.
15.
Plochy č. 68 a 69 jsou vypuštěny na základě vyjádření Lesů ČR při společném jednání dne 29. 2. 2012.
16.
Plochy RZ63 a 64 – jsou vymezeny jako plochy pro zahrádkovou kolonii bez jakéhokoliv využití pro bydlení, byť jen
přechodného. Plochy jsou v bezprostřední blízkosti komunikace I/20 a jsou zatíženy nadlimitním hlukem z dopravy. Plochy
jsou vyhrazeny pouze pro pěstební účely a ve výrokové části jsou podrobné podmínky využití uvedeny.
17.
Plochy Z31 a Z28 - zástavba bude situována mimo OP železnice tak jak je uvedeno ve výrokové části ÚP.
18.
Lokalita Z18 (Nežichov – nová plocha) je přečíslována a je dopracováno vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF.
19.
V odůvodnění v kap. 5.1.2. je doplněna věta „ Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči“ dle požadavku orgánů památkové ochrany ze společného
jednání.
20.
Textová část návrhu ÚP je doplněna o požadavek na zpracování ÚS pro plochy P5 a P8 dle požadavku orgánů památkové
ochrany ze společného jednání. Z praktických důvodů není lhůta pro pořízení US přesně termínově stanovena, protože není
dáno, kdy bude využití těchto ploch zahájeno.
21.
Hranice vesnické památkové zóny v Kojšovicích je upravena dle aktualizovaných ÚAP dle požadavku orgánů památkové
ochrany ze společného jednání.
22.
Výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:10 000, výkres širších vztahů v měřítku 1:100 000 (měřítko ZÚR).
23.
V polyfunkčních plochách nejsou podrobněji vymezovány místní a účelové komunikace dle požadavku pořizovatele ÚPD.
24.
V grafické části odůvodnění jsou zakresleny hranice poddolovaných území, výhradního ložiska a dobývacího prostoru.
25.
Z návrhu jsou vypuštěny prvky ÚSES - lokální biokoridory 93 a 94 a lokální biocentrum 79 Na hřebenu.

Textová část – odůvodnění.
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O.c1.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch.
Cílem urbanistické koncepce je koordinace zájmů a vztahů v území z hlediska funkčního využití ploch, socioekonomických
vztahů, koordinace zájmů a vztahů z hlediska prostorové kompozice vlastní lokality i širších vztahů, zájmů ochrany přírody, kulturního
dědictví a ochrany priorit a potenciálů využití územních oblastí. V tomto smyslu územní plán stanovuje rozvojové plochy obce a určuje
jejich možné využití a prostorové uspořádání.
Nové rozvojové plochy jsou navázány na stávající (pokud možno stejné nebo podobné struktury) a jsou směrovány do širšího
spektra funkcí - ploch pro rozvoj a stabilizaci bydlení, podnikání, dopravu, pro rozvoj specifického území s možností polyfunkčního
využití více funkčních složek s vyloučením bydlení a v neposlední řadě do ploch pro veřejnou i soukromou zeleň.
Z prostorového hlediska je nutno dbát na zachování kontextuálního měřítka staveb, hladiny a charakteru zástavby.
Cílem řešení ÚP je nalezení vyvážené míry podrobnosti jevů na straně jedné a dosažení rozumné míry zobecnění využití
ploch a rámcových prostorových regulativů vztažených ke kódům využití na straně druhé. Takové nastavení regulativů přispívá do
budoucna k podpoře stejnorodé struktury zástavby a činností v rámci vymezených ploch a v případě dodržení stanovených podmínek
omezuje riziko střetů mezi plochami rozdílného způsobu využití, což je jedním z hlavních cílů regulace územního rozvoje sídla.
Město Toužim má vzhledem k souhrnu faktorů s rozhodujícím vlivem na udržitelný rozvoj území příznivé podmínky a dobré
předpoklady pro trvalou existenci. Prvořadým cílem navrhovaného ÚP je upevnit a rozvíjet pozici města jako stabilizovaného, regionálně
správního, výrobního, kulturního a společenského centra celého řešeného území se všemi k tomu potřebnými vazbami a zázemím.
ÚP posiluje veškeré základní i nadstavbové funkce obce a spoluvytváří předpoklady pro další udržitelný rozvoj města jako
významného střediska v územním prostoru bez státních priorit. Veškeré zdroje pro rozvoj a udržení stability je nutné hledat zejména
v těchto následujících potenciálech:
--v udržení a rozvoji kvalitního hospodářského zázemí města spolu s příznivou situací zaměstnanosti obyvatel. Rozvíjením
hospodářského potenciálu obce budou vytvořeny předpoklady pro stabilizaci a další příznivý demografický rozvoj obyvatelstva s dalšími
pozitivními důsledky na druhé oblasti.
--v přiměřeném využívání přírodních zdrojů a příznivého životního prostředí a možností z nich vyplývajících, zejména v
potenciálu rekreace a s ní spojeného komplexu služeb.
--ve stabilizaci osídlení vybrané části venkovských sídel s cílem zajištění péče o hodnoty krajiny.
--v rozvoji osídlení další vybrané části venkovských sídel s cílem zajištění rozvoje ekologického hospodaření v krajině, kvalitní
komplexní péče o krajinu a kvalitní bydlení venkovského typu.
--v rozvoji kvalitního bydlení trvalých obyvatel ve všech vybraných sídlech a doplnění systémů technického vybavení.
O.c1.1

Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, omezení a limity.
Urbanistická koncepce ÚP vychází z mnoha primárních základních a sekundárních neměnných a nesnadno ovlivnitelných
faktorů. K primárním faktorům náleží zejména:
a)
geomorfologie a hydrologie řešeného území
b)
stávající rostlinný kryt, rozložení lesů, luk a orné půdy, rozmístění kvalitních přírodních prvků v krajině
c)
stávající urbanistická a funkční struktura osídlení vzniklá historickým vývojem
d)
tranzitní trasy hlavních komunikací a inženýrských sítí, které jsou obtížně přeložitelné
Základní limity využití území a kulturní hodnoty jsou uvedeny v kapitole charakteristika současného stavu. Základní rozvojové
předpoklady území, zejména ty, které lze vyjádřit početně tabulkově, jsou podrobně uvedeny v doplňujících P+R. Urbanistická koncepce
navazuje na P+R, analytickou část, zachovává a využívá níže uvedené hodnoty v území a respektuje příslušné limity využití území
vyplývající z právních předpisů.
1)
Hranice zastavěného území je stanovena k 12. 02. 2012.
2)
Následující nemovité kulturní památky:
49842 / 4 – 5155 kostel sv. Blažeje
u Blažejského rybníka – Branišov
10160 / 4 – 4998 smírčí kříž
na rozcestí – Dobrá Voda
12026 / 4 – 791 čp. 20 - zemědělský dvůr „Nový dvůr“ Dobrá Voda
29905 / 4 – 909 kaple Bolestné Matky Boží
na návsi - Kojšovice
11339 / 4 – 5079 smírčí kříž
při silnici k Toužimi – Kojšovice
16208 / 4 – 914 kostel sv. Vavřince
v dolní části obce za návsí – Komárov u Štědré
14247 / 4 – 915 kaplička
na návsi – Komárov u Štědré
11389 / 4 – 5082 smírčí kříž
Komárov u Štědré
53836 / 4 – 916 výšinné opevněné sídliště
Komárov u Štědré
34308 / 4 – 917 venkovská usedlost čp. 14
kolem návsi – Komárov u Štědré
10815 / 4 – 5027 kaplička
rozcestí – Kosmová
52766 / 4 – 1657 kaplička
náves- Kosmová
52805 / 4 – 921 silniční most – mostek
Kosmová
23375 / 4 – 918 venkovská usedlost čp. 3
Kosmová
16581 / 4 – 919 venkovská usedlost čp. 4
Kosmová
30985 / 4 – 920 venkovská usedlost čp. 23
Kosmová
27836 / 4 – 931 kaple sv. Anny
na návsi – Lachovice
30844 / 4 – 1014 socha sv. Jana Nepomuckého
na návsi – Prachomety
23875 / 4 – 1092 kostel Narození Panny Marie
Toužim
12440 / 4 – 4900 kaplička sv. Anny, tzv. Radyňská
při silnici č. 207 – Toužim
10765 / 4 – 5059 městské opevnění
Toužim
53003 / 4 – 1094 Boží muka
Toužim

Textová část – odůvodnění.
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54148 / 4 – 1101 socha Sv. Jana Nepomuckého
Toužim
34476 / 4 – 1102 Mariánský sloup
náměstí Jiřího z Poděbrad – Toužim
12544 / 4 – 4893 kašna
náměstí Jiřího z Poděbrad – Toužim
24059 / 4 – 1103 silniční mostek
zámecký park – Toužim
18873 / 4 – 1093 zámek, čp. 2
Toužim
53700 / 4 – 1097 měšťanský dům čp. 6
Toužim
47070 / 4 – 1095 děkanství čp. 19
Toužim
28379 / 4 – 1098 radnice čp. 34
Toužim
16972 / 4 – 1099 měšťanský dům čp. 43
Toužim
12545 / 4 – 4894 Steinbachův měšťanský dům č.p. 51 Plzeňská ulice - Toužim
42166 / 4 – 1096 jiná správní historická stavba čp. 53 Plzeňská ulice - Toužim
12804 / 4 – 1092 fara čp. 64
Kostelní ulice - Toužim
54137 / 4 – 1100 měšťanský dům čp. 142
Toužim
27024 / 4 – 1104 kaple Bolestné Matky Boží
Třebouň
městské památkové zóny Toužim
vyhlášena dne 10.9.1992
č. 2137
vesnické památkové zóny Kojšovice
vyhlášena dne 22.9.1995
č. 2272
Kosmová
vyhlášena dne 22.9.1995
č. 2273
„ Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči“.
Hranice biocenter a biokoridorů nadregionálního a regionálního systému ekologické stability.
Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K47 Kladská – Zahrádky.
Památné stromy:
„Dub na návsi“ – quercus robur
403067.1/1
„Blažejská lípa“ - lípa malolistá - tilia cordata mill.
403004.1/1
Evropsky významná lokalita CZ 0410023 – Blažejský rybník.
Vymezení krajinných prvků „ex lege“ (lesy, vodní toky a plochy, mokřady).
Ochranné pásmo 50 metrů od okraje lesa.
Přírodní památka PP – maloplodé zvláště chráněné území MZCHÚ PP Prachomety č. 1572 – „Kosatcová louka“
VKP – významný krajinný prvek Lom u Políkna.
Přírodní park - návrh - Západní Žlutice.
Ochranná pásma vodních zdrojů.
ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně - prameniště
Bezděkov
ochranné pásmo vodního zdroje II.a, II.b stupně - prameniště
Bezděkov, Komárov, Kosmová
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vodárenská nádrž Žlutice ,
Kojšovice, Lachovice, Radyně.
pramenná jímka zdroj pitné vody, vrt
Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Kojšovice,
Komárov, Kosmová, Lachovice, Luhov, Nežichov.
pramen minerální vody
Dřevohryzy
pramen Střely
Prachomety
hranice záplavového území Q100 a aktivní zóna záplavového území dle aktualizovaných ÚAP
Provozní pásmo pro údržbu vodních toků (6 metrů).
Ochranná pásma a ochrana ložisek nerostných surovin – významné rozvojové hodnoty v území.
chráněné ložiskové území Třebouň č. 02050000, surovina živce
Bezděkov, Branišov, Nežichov
výhradní ložisko nerostných surovin Třebouň č. 3020500
Bezděkov, Branišov, Nežichov
dobývací prostor Třebouň č. 843
Bezděkov, Branišov, Nežichov
poddolované území č. 580 na k.ú. Bezděkov
poddolované území č. 5178 na k.ú. Nežichov
Hřbitov
ochranné pásmo = 100 m
Kosmová
Geodetický bod
ochranné pásmo = 150 m
Bezděkov, Nežichov, Třebouň.
vysílač Třebouň
ochranné pásmo = 500 m
Bezděkov, Nežichov, Třebouň.
Značka geodetického bodu a její chráněné území (dle KN)
Branišov, Kojšovice
Rozsáhlé chráněné území (dle KN)
Komárov
ČOV
ochranné pásmo = 100 m
Toužim, Kosmová
Ochranná pásma a ostatní ochrana technické infrastruktury.
Dálkový vodovodní zásobovací řad
Komárov, Kosmová, Nežichov, Radyně, Toužim
Vodovod pitný lokální
Bezděkov, Kojšovice, Komárov, Kosmová, Nežichov, Radyně, Toužim
VDJ – vodojem
Komárov, Kosmová, Toužim
Kanalizace splašková obecní
Kosmová, Toužim
Kanalizace jednotná obecní
Toužim
Kanalizace dešťová obecní
Toužim
Venkovní vedení VVN 110 kV
ochranné pásmo = 12m (15m)
Venkovní vedení VN 22-35 kV
ochranné pásmo = 7m
TS – trafostanice
ochranné pásmo = 7m
VTL plynovod
bezpečnostní pásmo = 20m, ochranné pásmo = 4 m, Kojšovice, Toužim
STL – plynovod
ochranné pásmo = 1 m, Kosmová, Toužim
RS - regulační stanice VTL/STL plynu
bezpečnostní pásmo = 10m, ochranné pásmo = 4 m, Toužim

Textová část – odůvodnění.

str. 14

Územní plán TOUŽIM
----22)
------------23)
-------------

12/2013

dálkový kabel
ochranné pásmo = 1 m, Kosmová, Prachomety, Radyně, Toužim.
radioreleové trasy
KLIN-KRAS, KRAS-TOBD, KRAS-TOZI, Komárov, Kosmová, Lachovice, Luhov, Toužim.
Ochranná pásma dopravní infrastruktury.
silnice I. třídy
ochranné pásmo = 50 m
I./E49-20
silnice II. třídy
ochranné pásmo = 15 m
II./198, II./207
silnice III. třídy
ochranné pásmo = 15 m
III./2071, III./2103, III./2104, III./2172, III./19818, III./19821, III./19822,
III./21011
regionální železnice
ochranné pásmo = 60 m, trať č.161, Komárov, Luhov, Políkno,Toužim
pozemky dráhy ochranné ochranné pásmo = 30 m
vlečka
ochranné pásmo = 30 m
Ostatní limity využití území vyplývající z vlastností území.
architektonicky a historicky hodnotné solitérní stavby neuvedené v seznamu nemovitých kulturních památek, které je vhodné
chránit jako součást hodnotného celku sídla.
stávající cyklostezky, hipostezky a významné turistické a historické cesty.
meliorace - odvodňovací plocha
Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Dřevohryzy, Kojšovice, Komárov, Kosmová,
Lachovice, Luhov, Nežichov, Políkno, Prachomety, Radyně, Toužim
les hospodářský v celém řešeném území
les zvláštního určení
Bezděkov, Branišov, Nežichov
les ochranný
Toužim

Rozvojové předpoklady - obyvatelstvo.
Vývoj obyvatelstva ve správním území se dá vysledovat od roku 1869. Počet obyvatel od tohoto roku do roku 1930 byl
prakticky stabilní a osciloval kolem počtu 5 000 obyvatel. Výrazný pokles na 2 462 obyvatel v roce 1950 v poválečném období byl
způsoben odsunem občanů německé národnosti a pomalým osídlováním vylidněné oblasti. Od té doby počet trvalých obyvatel postupně
stoupal až k maximu v roce 1991. Od tohoto roku počet obyvatel mírně klesá s úbytkem 111 obyvatel ke sčítání v roce 2006. Poslední
údaje o počtu osob získané z evidence osob k datu 07. 01. 2008 jsou 3 922 obyvatel a signalizují stabilizaci s tendencí růstu, zejména
vlivem zvýšené porodnosti u silných populačních ročníků 70. let.
Vývoj obyvatelstva v území v letech 1869 – 2006.
Územní jednotka
Toužim

1869
5 075

1890
5 155

1910
5 104

1930
4 898

Počet obyvatel v roce
1950
1970
2 462
3 594

1991
3 864

2001
3 798

2006
3 753

Celkový dlouhodobý vývoj počtu obyvatel věrně odráží typické fáze vývoje této části západních Čech - fázi přirozeného
stabilizovaného vývoje (postupného růstu) do 2. světové války, poválečný zlom daný odsunutím původního německého obyvatelstva a
místně diferencované následné dosídlení. Významnou demografickou charakteristikou je věková skladba obyvatel. K dispozici jsou
aktuální údaje sčítání lidu z roku 2011, které charakterizují demografickou strukturu ve správním území města. Získané údaje vypovídají,
že populace přirozenou měnou začíná mírně ubývat s hrozbou do budoucna, kdy se početně silné skupiny v produktivním věku 50 – 59
začnou přesouvat do poproduktivních kategorií. Zároveň je však třeba zohlednit, že tento vývoj bude částečně zabrzděn zákonným
ustanovením o posunutí věkové hranice odchodu do důchodu a tím posunutí hranice poproduktivního věku. Druhý pozitivní faktor je
nárůst porodnosti od roku 2001 do roku 2011, který výrazně pozitivně změní méně příznivý index roku 2001. Pokud nedojde
k hromadnému odlivu obyvatelstva, dá se za předpokladu posunutí hranice odchodu do důchodu 65 let očekávat poměrně stabilní
příznivý index věkového složení minimálně v horizontu 10 – 15 roků.

Textová část – odůvodnění.
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Pohyb obyvatel ve vybraném území - časová řada
Celkový
přírůstek

Přirozený
přírůstek

Přírůstek
stěhováním

Živě
narození

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Sňatky Rozvody Potraty

1991

14

28

.

69

41

.

.

26

14

.

1992

-21

31

-52

63

32

63

115

29

10

46

1993

8

42

-34

66

24

76

110

25

16

31

1994

19

30

-11

58

28

60

71

18

15

28

1995

-4

21

-25

44

23

62

87

23

11

15

1996

11

8

3

41

33

64

61

17

11

29

1997

19

12

7

38

26

61

54

19

10

14

1998

-32

8

-40

44

36

39

79

13

8

19

1999

-26

-

-26

33

33

52

78

12

7

14

2000

-1

5

-6

28

23

55

61

18

12

18

2001

-4

7

-11

33

26

69

80

18

12

19

2002

-42

-5

-37

32

37

59

96

16

9

15

2003

-8

-3

-5

36

39

83

88

17

4

16

2004

13

-11

24

36

47

82

58

14

9

17

2005

8

23

-15

48

25

47

62

16

12

12

2006

-3

-2

-1

35

37

76

77

18

6

15

2007

77

23

54

52

29

156

102

20

3

15

2008

-12

-

-12

36

36

110

122

15

12

22

2009

48

9

39

48

39

113

74

14

11

10

2010

-8

13

-21

44

31

82

103

14

14

5

2011

-22

7

-29

31

24

57

86

11

10

13

tabulka_DEM1010CU.xls
Poznámky:
[1] nepřepočítané údaje, území v hranicích běžného roku

v tom podle pohlaví
Počet obyvatel k 31.12.

muži

ženy

v tom ve věku
0 až 14 let

15 až 64 let

65 a více let

Index stáří

1991

3 868

1 984

1 884

837

2 732

299

.

1992

3 847

1 968

1 879

824

2 722

301

.

1993

3 855

1 974

1 881

817

2 718

320

.

1994

3 874

1 987

1 887

808

2 743

323

.

1995

3 870

1 990

1 880

806

2 717

347

.

1996

3 881

1 988

1 893

811

2 708

362

.

1997

3 900

2 000

1 900

813

2 717

370

.

1998

3 868

1 979

1 889

801

2 695

372

.

1999

3 842

1 966

1 876

776

2 680

386

.

2000

3 841

1 980

1 861

757

2 671

413

.

2001

3 782

1 939

1 843

735

2 624

423

.

2002

3 740

1 913

1 827

689

2 619

432

.

2003

3 732

1 891

1 841

666

2 628

438

.

2004

3 745

1 880

1 865

655

2 640

450

.

2005

3 753

1 877

1 876

631

2 659

463

.

2006

3 750

1 882

1 868

599

2 674

477

.

2007

3 827

1 927

1 900

608

2 724

495

.

2008

3 815

1 918

1 897

591

2 697

527

.

2009

3 863

1 940

1 923

607

2 718

538

88,6

2010

3 855

1 940

1 915

589

2 717

549

93,2

2011

3 833

1 942

1 891

570

2 669

594

104,2

tabulka_DEM1030CU.xls
Poznámky:
[1] nepřepočítané údaje, území v hranicích běžného roku

Textová část – odůvodnění.
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Územní charakteristika obce v letech 2001 až 2010

Počet obyvatel
Počet katastrálních území
Počet územně technických
jednotek
Počet částí obce
Celková výměra (ha)
zemědělská půda
orná
půda
z toho: zahrady
louky
z toho
v ha lesní půda

tabulka_MOS B01.xls

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3 782

3 740

3 732

3 745

3 753

3 750

3 827

3 815

3 863

3 855

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

9 855,94

9 855,94

9 853,05

9 852,99

9 852,99

9 852,99

9 852,60

9 852,60

9 852,59

9 852,59

5 629,67

5 629,64

5 621,62

5 621,79

5 612,78

5 612,30

5 612,09

5 610,59

5 610,72

5 610,01

3 656,91

3 656,94

3 655,43

3 650,62

3 642,01

3 641,84

3 641,62

3 640,15

3 640,11

3 626,83

38,58

38,56

38,54

38,65

38,65

38,64

38,64

38,62

38,58

38,55

1 934,18

1 934,14

1 927,66

1 932,52

1 932,12

1 931,83

1 932,00

.

.

.

3 352,96

3 353,76

3 352,90

3 352,88

3 359,51

3 359,62

3 366,93

3 366,93

3 367,14

3 367,14

183,20

183,20

184,70

184,63

185,46

185,21

185,21

185,21

186,46

186,85

vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy

84,79

84,91

84,89

85,24

85,47

85,17

85,07

85,03

84,66

84,70

605,32

604,43

608,94

608,46

609,77

610,70

603,31

604,85

603,60

603,90

Počet obyvatel od roku 2000
Počet
obyvatel

z toho
ženy

tabulka_MOS B04.xls
ve věku 0-14
z toho
celkem
ženy
757
335

ve věku 15-59
z toho
celkem
ženy
.
.

ve věku 60-64
z toho
celkem
ženy
.
.

ve věku 15-64
z toho
celkem
ženy
2 671
1 291

ve věku 65 a více
let z toho
celkem
ženy
413
235

2000

3 841

1 861

2001

3 782

1 843

735

331

2 430

1 168

194

100

2 624

1 268

423

244

2002

3 740

1 827

689

309

2 415

1 160

204

105

2 619

1 265

432

253

2003

3 732

1 841

666

306

2 403

1 160

225

116

2 628

1 276

438

259

2004

3 745

1 865

655

308

2 418

1 177

222

112

2 640

1 289

450

268

2005

3 753

1 876

631

299

2 436

1 188

223

112

2 659

1 300

463

277

2006

3 750

1 868

599

288

2 435

1 175

239

124

2 674

1 299

477

281

2007

3 827

1 900

608

281

2 472

1 195

252

132

2 724

1 327

495

292

2008

3 815

1 897

591

279

2 439

1 183

258

132

2 697

1 315

527

303

2009

3 863

1 923

607

290

2 456

1 197

262

129

2 718

1 326

538

307

2010

3 855

1 915

589

289

2 442

1 172

275

139

2 717

1 311

549

315

2011

3 833

1 891

570

282

.

.

.

.

2 669

1 269

594

340

Vybrané statistické údaje za obec
Druhy pozemků [1]
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Hospodářská činnost
Počet podnikatelských subjektů celkem
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy mot. Voz. a spotřeb. zboží a pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
podle právní formy
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Živnostníci

Textová část – odůvodnění.
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9 853 [3]
3 633 [3]
39 [3]
1 908 [3]
5 581 [3]
3 370 [3]
194 [3]
84 [3]
624 [3]
809 [3]
67 [4]
92 [4]
122 [4]
23 [4]
240 [4]
128 [4]
3 [4]
33 [4]
89 [4]
9 [3]
3 [3]
38 [3]
3 [3]
641 [3]
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Obecná charakteristika

Obyvatelstvo

Školství [2]

12/2013
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
Veřejná knihovna vč. poboček
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Sakrální stavba
Hřbitov
Lázeňske léčebny
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Živě narození celkem
muži
ženy
Zemřelí celkem
muži
ženy
Přirozený přírůstek celkem
muži
ženy
Přistěhovalí celkem
muži
ženy
Vystěhovalí celkem
muži
ženy
Saldo migrace celkem
muži
ženy
Přírůstek/úbytek celkem
muži
ženy
Počet bydlících obyvatel k 31.12.
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
muži
ženy
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem
muži
ženy
Mateřská škola
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť
Základní umělecká škola
Domy s pečovatelskou službou
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení
Zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci

19 [3]
15 [3]
81 [3]
1 [5]
1 [5]
1 [5]
2 [5]
2 [5]
1 [5]
- [3]
9 853 [4]
16 [3]
16 [3]
16 [3]
31 [6]
12 [6]
19 [6]
24 [6]
17 [7]
14 [7]
7 [6]
1 [6]
6 [6]
57 [6]
30 [6]
27 [6]
86 [6]
46 [6]
40 [6]
-29 [6]
-16 [6]
-13 [6]
-22 [6]
-15 [6]
-7 [6]
3 833 [3]
1 942 [3]
1 891 [3]
570 [3]
288 [3]
282 [3]
2 669 [3]
1 400 [3]
1 269 [3]
594 [3]
254 [3]
340 [3]
2
2
1
1
2 [4]
3 [5]
2 [5]
2 [4]
1 [4]
4 [4]
2 [4]
4 [4]
3 [4]
3 [4]
1 [4]
1 [4]
1 [4]
2 [4]

[2] školní rok 2010/2011
[3] období: 31.12.2011
[4] období: 31.12.2010
[5] období: 31.12.2006
[6] období: rok 2011
[7] období: rok 2010

Textová část – odůvodnění.
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Trvalé obyvatelstvo.
Dosavadní zkušenosti z prognózování vývoje počtu trvalých obyvatel (případně dalších demografických charakteristik) ukazují,
že ve většině případů je reálný vývoj méně progresivní než v odhadech územního plánu. Za příznivý se pokládá takový vývoj, kdy
nedochází k výrazným extrémům - prudkému nárůstu či poklesu počtu obyvatel, vzniku zářezů a vln ve věkové struktuře apod.
Vzhledem k tomu, že demografické chování je ovlivňováno velkým množstvím často neodhadnutelných faktorů, je nutné výhledové
počty obyvatel pokládat jen za směrné. Rozhodujícím faktorem pro další dlouhodobý vývoj počtu trvale žijících obyvatel nebude
přirozená měna. V krátkodobém horizontu může být vývoj částečně ovlivněn setrvačností dobíhající populační vlny. Významnější změny
a zejména zvraty v populačním vývoji řešeného území může způsobit migrace, a to ve smyslu „zisků“ i „ztrát“.
Na základě ÚP navrhovaného počtu bytů může být dosaženo těchto počtů trvalých obyvatel:
stav 2008
2016 ( 50% využití zastav. ploch)
2026( 100% využití zastav. ploch)
3 922
4 290
4 597
Možný vývoj počtu trvalého obyvatelstva při maximálním využití možností daných územním plánem.
Počet trvalých obyvatel. – stav 2006
Obyvatelé celkem
Byty celkem
Obydlené byty
Nevyužívané byty
Obyvatel /1 bj.
3 753
1 495
1358
137
2,76
Počet trvalých obyvatel. – odhad stavu 2016
Obyvatelé celkem
Obydlené byty
Nárůst bytů
Odpad bytů
Nárůst obyvatel
Obyvatel /1 bj.
4 180
1 589
168+43+50
70
427
2,7
Počet trvalých obyvatel. – odhad stavu 2026
Obyvatelé celkem
Obydlené byty
Nárůst bytů
Odpad bytů
Nárůst obyvatel
Obyvatel /1 bj.
4 377
1 768
166+43
70
197
2,6
Ukazatel nárůstu bytů v sobě zahrnuje nové bytové jednotky postavené na navržených rozvojových plochách v nových
rodinných a případně bytových domech. Dále v sobě zahrnuje modernizované byty, upravené z nevyužívaných bytů v obydlených
domech (celkem 40) a byty získané komplexní přestavbou 50% neobydlených bytových domů (celkem 46).
Do celkového nárůstu počtu bytů jsou dále započítány byty vybudované na plochách, které jsou v současném ÚPN SÚ pro
bydlení vyhrazené, ale nejsou doposud zastavěné a obydlené. Tento počet je stanoven odhadem podle provedené parcelace (max. 50).
Ukazatel odpad bytů zohledňuje přirozený odpis bytových jednotek zejména ve starých domech venkovských sídel, které se
přirozenou migrací opouštějí, a které je nutné z důvodů stavebně technického stavu odstranit. Předpokládané tendence odpadu
bytového fondu jsou okolo 0,5 - 1% za rok z celkového počtu bytů.
Denní obyvatelstvo.
Vedle trvalých obyvatel jsou v řešeném území přítomni uživatelé rekreačních chat a chalup, hosté v zařízeních veřejného
ubytování a ostatní denní návštěvníci různých forem účasti a aktivit. Jejich přítomnost ovlivňuje počty osob v řešeném území a možné
nároky na některé druhy občanského vybavení. Celkem územní plán počítá k roku 2026 v denním průměru s přítomností 108 uživatelů
objektů individuální rekreace, hostů ubytovaných v kapacitách hotelů, penzionů a ostatních zařízeních cestovního ruchu. Počet ostatních
jednodenních hostů bude vzhledem k jejich předpokládané skladbě rovnoměrně narůstat, zejména ve vztahu k funkci krátkodobé a
střednědobé rekreace a využívání kvalitních stránek životního prostředí. Bude se jednat o počty v řádu desítek až stovek osob. ÚP
odhaduje jejich počet k roku 2026 na 268 osob. ÚP předpokládá, že počet denního obyvatelstva Toužimi může k návrhovému roku
2026 dosáhnout cca 376 osob. V porovnání s počtem trvale žijících osob je podíl denního obyvatelstva ve výši od 7% do 7,6% velmi
nízký a není dominantním faktorem v řešeném území v současné době a nebude jím ani v budoucnu.
Možný vývoj počtu trvalého a denního obyvatelstva při maximálním využití možností daných územním plánem.
Počet denních obyvatel. – stav 2006
Trvalí obyvatelé
Rekreační obj.+ byty
Ubytovaní turisté
Jednodenní hosté
Osob celkem.
3 753
32+12
24
214
4 035
93 %
1,1 %
0,6 %
5,3 %
100 %
Počet denních obyvatel. – odhad stavu 2016
Trvalí obyvatelé
Rekreační obj.+ byty
Ubytovaní turisté
Jednodenní hosté
Osob celkem.
4 180
40+18
30
239
4 507
92,9 %
1,2 %
0,6 %
5,3 %
100 %
Počet denních obyvatel. – odhad stavu 2026
Trvalí obyvatelé
Rekreační obj.+ byty
Ubytovaní turisté
Jednodenní hosté
Osob celkem.
4 377
48+24
36
268
4 753
92,4 %
1,5 %
0,7 %
5,4 %
100 %
Doplňující informace a ukazatele pro výše uvedené odhady (aktuální údaje ze sčítání lidu 2011 nejsou k dispozici).
Byty obydlené přechodně a k rekreaci dle statistických údajů k datu sčítání v roce 2001
50 bytů
Počet objektů individuální rekreace na 100 trvale obydlených domů – ukazatel (1991)
26,6
Počet využívaných objektů individuelní rekreace
97
Počet lůžek pro přechodné ubytování v hotelích, penzionech apod. včetně příležitost. ubytování
120 lůžek
Využitelnost hotelového lůžka v celoročním průměru předpokládá
20%.
Využitelnost objektů a bytů individuální rekreace se celoročně předpokládá
3 osoby na objekt
Počet jednodenních hostů je odlišný dle turistické sezóny. Statistický odhad průměrného denního počtu osob je zpracovaný jako váhový
průměr několika údajů o návštěvnosti¨celého řešeného správního území (turistika, hipoturistika, cykloturistika, návštěvy kláštera trapistů,
pracovní návštěvy ve všech institucích, zastavení tranzitních průjezdů pro různé účely, návštěvy trvale bydlících osob příbuznými a
přáteli, činnosti v lesích a ostatní nevyspecifikované aktivity).
214 osob
Saldo dojíždění za prací dle statistických údajů k datu sčítání v roce 2001
240
Počet pracovních příležitostí dle statistických údajů k datu sčítání v roce 2001
1998 míst
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo celkem dle statistických údajů k datu sčítání v roce 2001
1967
Počet zaměstnaných dle statistických údajů k datu sčítání v roce 2001
1758
Rozvojové předpoklady – přírodní podmínky.
Geologické poměry
Dle regionálně geologického členění náleží řešené území převážně do jižní části Karlovarské vrchoviny - Tepelské vrchoviny –
Toužimské plošiny. Části řešeného území zasahují i do jiných geomorfologických oblastí – Mrázovská pahorkatina, Žlutická vrchovina,
Vladařská vrchovina, Manětínská vrchovina a Bezdružická vrchovina. Okolí tvoří Slavkovský les na západě, Bezdružická a Manětínská
vrchovina na jihu a Rakovnická pahorkatina na východě. Značná nadmořská výška se rozkládá po celé ploše řešeného území a
pohybuje se v rozmezí 550 – 824 m.n.m na Třebouňském vrchu. Nejhlouběji zaříznutým údolím je údolí Střely.
Území je tvořeno převážně krystalickými břidlicemi s granitoidy a místy neovulkanity. Členitá pahorkatina Toužimské plošiny je
utvářena proterozoickými dvojslídnými svory, svorovými rulami, biotitickými rulami, amfibolity tepelského krystalinika a vzácněji
třetihorními vulkanity. Území má zvlněný erozně denudační reliéf s plochou prohybovou Toužimskou kotlinou. Území dále charakterizují
stupňovitě uspořádané plošiny tektonicky mírně porušeného neogenního zarovnaného povrchu s ojedinělými odlehlíky, drobnými i
rozsáhlejšími neovulkanickými suky a stolovými vrchy. Tyto stolové vrchy se zvedají na paleogenním zarovnaném povrchu s relikty
třetihorních sedimentů.
Reliéf se stupňovitě sklání od SZ k JV. Rozvodné hřbety jsou ploché, objevují se neovulkanické suky. Nejhlouběji zaříznutým
údolím je údolí říčky Střely.
Krajinné typy, vyskytující se v řešeném území – Rybniční, Lesní, Zemědělská, Lesozemědělská.
Krajinné typy v území dle osídlení – Pozdně středověká krajina Hercynika, Vrcholně středověká sídelní krajina Hercynika.
Krajinné typy v území dle reliefu – Krajina vrchovin Hercynika, Krajina hornatin, Krajina zaříznutých údolí.
.
Horninové prostředí.
V historických dobách se podle dochovaných pramenů významně netěžily žádné rudy ani regionálně významné stavební
kameny. V současné době je těžba stavebního kamene soustředěna do ložiska na Třebouňském vrchu a je mapována následujícími
ložisky a dobývacími prostory:
--chráněné ložiskové území č. 2050000, surovina živce
Bezděkov, Branišov, Nežichov
--ložisko nerostných surovin č. 3020500
Bezděkov, Branišov, Nežichov
--dobývací prostor č. 843
Bezděkov, Branišov, Nežichov
V řešeném území se nevyskytují žádná evidovaná sesuvná území ani svahové deformace.
Řešené území vykazuje relativně příznivé radonové riziko, které umožňuje levnější stavění na vytypovaných plochách.
Přibližně 70 % plochy území má riziko nízké a 30 % území riziko střední. Výjimkou je pouze Prachometský kopec s rizikem vysokým, na
kterém se však výstavba uplatňující hledisko radonového rizika nenavrhuje.
Klimatologie.
Klimaticky území náleží do mírně teplé oblasti s dělením do dvou klimatických oblastí. Převážná část patří do oblasti B5
s charakteristikou – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Východní část začínající východně od obce Toužim pak do okrsku B2
s charakteristikou – mírně teplý, mírně suchý s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 6 – 6,5 °C, v nejteplejším měsíci
červenci dosahují průměrné teploty 16°C, průměrná lednová teplota sahá k – 3°C. Průměrné srážkové úhrny se pohybují v rozmezí 600
– 650 mm. V ročním chodu srážek mají v průměru nejvyšší úhrn letní měsíce, kdy naprší v průměru 60 – 80 mm. Nejnižší srážkové
úhrny bývají naměřeny v období od září do listopadu a v února a březnu ( 30 – 45 mm ). V území převládají západní až severozápadní
větry.
Vodní zdroje.
Převážná část řešeného území spadá do povodí Střely ( přítok Berounky, č. hydrol. pořadí 1-11-02-001, řád toku IV), a.s.
Povodí Vltava ( závod Berounka, Plzeň ). Střela pramení severovýchodně od sídla Prachomety ve výšce 678 m n.m. a vlévá se zleva do
Berounky nad Liblínem ve výšce 272 m n.m. Její celkové povodí činí 922,6 km2 a v území nabírá z pravé strany vody Toužimského a
Luhovského potoka z levé strany pak vody Útvinského, Přílezského, Číhanského, Jesínského, Ratibořského a Boreckého potoka. Velmi
malá západní část území náleží k povodí Teplé ( č. hydrol. pořadí 1-13-02-001, řád toku III ), a.s. Povodí Ohře. Investiční záměry pro
významné úpravy vodních toků nejsou v současné době známy. Jakost vody - Střela – 3. třída.
V řešeném území je velké množství vodních ploch. Obohacují zdejší krajinu, ale jejich využití pro rekreační koupání je
v současné době nevyhovující a mělo by být předmětem dalšího řešení. Přitom je třeba zohlednit i další funkce vodních ploch (např.
rybochovnou).
V řešeném území jsou četné lokální prameny i významnější prameny pitné vody a minerální vody. Lokální prameny jsou
využívány v převážné míře pro zásobování jednotlivých rodinných domů, případně pro skupinu rodinných domů ve venkovských sídlech.
Nejvýznamnější prameny a prameniště jsou:
--Prameniště Bezděkov ze kterého vede vodovodní řad pro Kosmovou a Toužim
--Prameniště Bezděkov, Komárov, Kosmová ze kterého vede vodovodní řad pro Kosmovou a Toužim
--pramenná jímka zdroj pitné vody, vrt Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Kojšovice, Komárov, Kosmová, Lachovice, Luhov,
Nežichov.
--pramen minerální vody Dřevohryzy
--Pramen Střely v Prachometech
V řešeném území není stanoveno žádné zátopové území.
.
Půdní poměry.
Celé řešené území leží v oblasti méně příznivé pro zemědělství. Ze základních údajů o klimatických podmínkách pro
zemědělství vyplývá, že charakter klimatu i půd zde nevytváří nejvhodnější podmínky pro rozvoj zemědělství. Avšak ve vztahu k celému
Karlovarskému kraji se jedná o nejvíce zemědělsky využívanou oblast v kraji. V území je zastoupeno více agronomicko půdních obvodů.
Celé řešené území spadá do méně příznivých oblastí LFA – HA.
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V oblasti Tepelské vrchoviny dominují dystrické kambizemě. V okolí Třebouně jsou vyvinuty ve sníženinách primární
pseudogleje, na výzaznějších neovulkanických sucích eutrofní kambizemě, na hadcovém tělese pak specifické hořečnaté kambizemě.
Na okrajových svazích a strmějších údolích se vlivem obnažení navětralých hornin vyvinuly živnější kyselé typické kambizemě a typické
kambizemě až suťové rankery.
Skeletovitost je významným kriteriem úrodnosti půdy a v případě vysokého stupně skeletovitosti může velmi negativně
ovlivňovat využití pro zemědělství. V řešeném území se vyskytují plochy ve všech stupních skeletovitosti, ale největší část půd je
v kategorii slabě skeletovitých.
Celé správní území obce Toužim zahrnuje 16 následujících katastrů a jejich celkové výměry :
Bezděkov 522, 3441ha
Branišov 386,9024 ha
Dobrá Voda 776,0522 ha Dřevohryzy 381,8736 ha
Kojšovice 648,5628 ha
Komárov 926,3301 ha
Kosmová 643,0166 ha
Lachovice 400,6229 ha
Luhov 243,6398 ha
Nežichov 747,6779 ha
Políkno 475,6865 ha
Prachomety 619,1317 ha
Radyně 440,7652 ha
Smilov 333,4218 ha
Toužim 1607,2872 ha
Třebouň 699,6798 ha
Skladba podle druhů pozemku je v předcházející statistické tabulce z roku 2011 (v ha):
Rozloha celého správního území obce:
9852,59 ha
Orná půda:
3626,83 ha
Zahrada:
38,55 ha
TTP:
1932,00 ha
ZPF celkem:
5610,01 ha
Lesní pozemek:
3367,14 ha
Vodní plocha:
186,85 ha
Zastavěná plocha:
84,70 ha
Ostatní plocha:
603,90 ha
Půdní eroze.
Rozdělení katastrů podle kategorie ohrožení zemědělských půd vodní erozí.
Bez ohrožení a náchylné
Dřevohryzy, Kojšovice, Kosmová, Luhov, Prachomety, Políkno, Toužim, Třebouň.
Mírně ohrožené
Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Nežichov, Komárov, Lachovice, Radyně.
Ohrožené
Smilov.
Odvodnění zemědělské půdy.
Řešené správní území má značný podíl ZPF, na kterém jsou provedeny meliorační úpravy.
Podíl odvodněných ploch dle katastrů
0 - 10 %
Branišov, Dobrá Voda, Dřevohryzy, Kosmová, Lachovice, Luhov.
10 - 40 %
Bezděkov u Prachomet, Kojšovice, Komárov u Štědré, Nežichov, Radyně, Toužim.
40 - 60 %
Prachomety.
60 - 80 %
Políkno u Toužimi, Smilov u Štědré.
80 - 100 %
Třebouň,
Významné krajinné prvky.
V řešeném území je registrován VKP Lom u Políkna. Významnými krajinnými prvky „ex lege“ jsou všechny lesy, vodní toky a
rybníky. Územní plán navrhuje zásahy do těchto VKP jen v zcela nezbytném rozsahu
Zvláště chráněná území přírody.
V řešeném území se nachází maloplošné zvláště chráněné území MZCHÚ č. 1572 - PP Prachomety, nazývané „ Kosatcová
louka “, navržené na plošné rozšíření a zařazení do EVL v rámci projektu Natura 2000.
Žádné další ZCHÚ není navrhováno.
NATURA 2000.
Natura 2000 je soustava chráněných území dvou typů: podle směrnice 79/409/EHS jsou to tzv. ptačí oblasti, podle směrnice
92/43/EHS tzv. evropsky významné lokality.
V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita CZ 0410023 – Blažejský rybník. Územní plán ji v celém rozsahu
respektuje.
Památné stromy.
V území jsou registrovány dva památné stromy.
„Dub na návsi“ – quercus robur
403067.1/1
„Blažejovská lípa“ - lípa malolistá - tilia cordata mill.
403004.1/1
Rozvojové předpoklady – kulturní hodnoty.
Historický vývoj je podrobně rozveden v P+R.
Urbanistická kompozice.
V řešeném území rozlišujeme v zásadě 2 typy urbanistické kompozice.
a)
Většina venkovských sídel je charakterizována typickou venkovskou okrouhlicí s průjezdní komunikací. Ve druhém sledu
zástavby u větších sídel je typická volně rostlá nepravidelná urbanistická struktura podél komunikací. U sídel, kde není výrazně založena
okrouhlice, převažuje pouze nepravidelná urbanistická struktura podél komunikací.
b)
Městu Toužim dominuje sevřená ulicová zástavba historické části městské památkové zóny. Zástavba historického jádra je
kompaktní s asymetricky položeným náměstím a areálem zámku. Zástavba je zřetelně vymezena na jihu a jihozápadě tokem řeky
-----
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Střely, na východní a severní straně páteřní komunikací. Kompozice a urbanistická struktura zbývajících částí města je převážně volně
rostlá podél historicky vzniklých hlavních komunikací Toužim – Plzeň, Žlutice, Bečov a vytváří 4 typické formy vnitřního uspořádání:
--sídelní struktura bytových domů na volné ploše i podél komunikací v jasné výškové a půdorysné kompozici. Jedná se zejména
o zástavbu 4 a vícepodlažních bytových domů v severní části města a podél původní silnice do Plzně.
--funkční urbanistická struktura průmyslových a ostatních výrobních areálů v jižní a východní části města, charakterizovaná
racionálním pravidelným uspořádáním budov a vnitřních komunikací. Výškové řešení je u této kompozice chápáno jako nepodstatné,
přesto, že uvnitř areálů jsou významné městské výškové dominanty.
--nová sídelní struktura plošné zástavby rodinných domů, typická pro novodobé velkoplošné zástavby kolem současných
zastavěných sídel. Plošné ulicové zástavby jsou výškově jednolité, maximální podlažnost zástavby je do 2+P. V časovém horizontu 15ti
– 20ti let sjednotí vzrostlá zeleň tato menší území do jedné vizuelní hladiny bez výraznějšího vlivu na základní kompozici města.
--zbývající volně rostlá struktura zástavby na relativně malých pozemcích, které jsou vymezeny mnoha územními limity ( vedení
inženýrských sítí, toky potoků a řek, hustá síť komunikací, dráha, vodní plochy, terénní překážky apod.). Tyto plochy vyplňují prostor
mezi dominantními urbanistickými plochami a nemají výrazný vliv na celkovou územní koncepci sídla.
Z pohledu výše uvedených faktů lze konstatovat, že urbanistická struktura města vyjma historické části městské památkové
zóny postrádá výraznější kompoziční páteř, nebo více páteří, které by vtiskly území jako celku řád a pravidelnější uspořádání.
--Krajina
Krajinné typy, vyskytující se v řešeném území – Rybniční, Lesní, Zemědělská, Lesozemědělská. Krajinné typy v území dle
reliefu – Krajina vrchovin Hercynika, Krajina hornatin, Krajina zaříznutých údolí. Krajina je řešeného území je výrazně formována jak
výraznými vrcholy, tak hlubokými zaříznutými údolími potoků a řek. Nejvýraznější a nejdominantnější vrcholy jsou Třebouňský vrch (824
m.n.m.), Branišovský vrch, Prachometský kopec. Značná nadmořská výška se rozkládá po celé ploše řešeného území a pohybuje se
v rozmezí 550 – 824 m.n.m na Třebouňském vrchu. Nejhlouběji zaříznutým údolím je údolí Střely.
Vrcholy jsou převážně zalesněné, stráně v okolí sídle zaujímají ve velkém rozsahu trvalé travní porosty a nelesní zeleň.
Rozsah nelesní zeleně se v řešeném území za posledních 50 let výrazně nezměnil.
Kulturní krajina, intenzivně zemědělsky využívaná po dosídlení pohraničí, je rozdělená na pole, louky, pastviny a lesy
s prakticky stabilními plošnými výměrami. Mnoho ploch ZPF bylo a je pro zvýšení úrodnosti meliorováno. Vývoj posledních let postupně
omezuje rozsah intenzívně využívaných ploch orné půdy se záměrem ponechání ploch k zarůstání trvalými travními porosty.
Výrazným krajinným prvkem je bohatství lesů. Rozloha lesních pozemků činí 3359,6164 ha (tj. 34,1021 % rozlohy řešeného
území). Tato hodnota je v rámci kraje podprůměrná, kde rozloha pozemků PUPFL činí 43 %, průměrná je ve vztahu k výměře PUPFL
v rámci celé České republiky ( 34% ). V řešeném území je téměř vyrovnaný podíl orné půdy ( 36,9992 % ) a lesů (34,1021 %). Podíl
lesů v jednotlivých katastrech se liší. Nejvíce jsou zastoupeny katastry s lesnatostí do 20 %. Dále jsou hojně rozšířené katastry
s lesnatostí do 40 % a nejméně se nachází katastry s lesnatostí od 80 do 100 %.
Ve struktuře lesů jsou zastoupeny lesy hospodářské, ochranné i zvláštního určení.
--Charakter a výška zastavění.
Tak, jako v urbanistické kompozici obce rozlišujeme 2 základní typy, lze toto uspořádání použít na charakter a výšku
zastavění.
a)
Většina venkovských sídel je charakterizována typickou venkovskou nízkopodlažní zástavbou, kde převažují budovy o dvou
nadzemních podlažích a půda pod sedlovou střechou. Pouze výjimečně jsou ve struktuře sídla vyšší selská stavení. V ostatní zástavbě
mimo náves sídla převažuje nepravidelná urbanistická struktura podél komunikací rovněž s nízkopodlažní zástavbou.
b)
Městu Toužim dominuje sevřená ulicová zástavba historické části městské památkové zóny. Vícepodlažní (2-4 NP + podkroví)
zástavba historického jádra je kompaktní ve hmotě a celkovém urbanistickém vyjádření vůči svému bezprostřednímu okolí. Výškově i
hmotově tomuto území dominuje věž kostela a areál zámku.
Následující zbývající 4 typické formy zastavění území s různým charakterem zástavby a s různou výškou zastavění vytváří
relativně ucelené kompoziční části okolo historického centra.
--sídelní struktura bytových domů na volné ploše i podél komunikací v jasné výškové a půdorysné kompozici. Jedná se zejména
o zástavbu bytových domů v severní části města a podél historické silnice do Plzně. Panelové budovy jsou seřazeny do čitelné
standardní dobové kompozice. Výška domů je od 4 do 8 nadzemních podlaží.
--funkční urbanistická struktura průmyslových a ostatních výrobních areálů v jižní a východní části města, charakterizovaná
racionálním pravidelným uspořádáním budov a vnitřních komunikací. Výškové řešení je poplatné technickým potřebám výrobních
subjektů. Vedle relativně poklidné výškové hladiny výrobních objektů a doprovodných administrativních a technických budov jsou
v areálech významné městské výškové dominanty, jako například sila ZZN. Průměrná vyrovnaná výšková úroveň převážné většiny
průmyslových objektů je do 15 m výšky.
--nová sídelní struktura plošné zástavby rodinných domů, typická pro novodobé velkoplošné zástavby kolem současných
zastavěných sídel. Plošné ulicové zástavby jsou výškově jednolité, maximální podlažnost zástavby je do 2+P.
--zbývající volně rostlá struktura zástavby na relativně malých pozemcích, které jsou vymezeny mnoha územními limity. Tyto
plochy vyplňují prostor mezi dominantními urbanistickými plochami a nemají výrazný vliv na celkovou územní koncepci sídla. Na
plochách jsou umístěny převážně nízkopodlažní objekty se 2 NP + P.
--Ochrana urbanistické struktury.
Dle současné legislativy není v územním plánu města možné přímo a závazně regulovat prostorové uspořádání zástavby.
Toho je možné dosáhnout až v navazující dokumentaci regulačních plánů.
Přes toto omezení zpracovatel navrhuje následující zásady:
1)
Nová výstavba by měla respektovat charakteristickou strukturu zastavění dané lokality. Objekty by bylo vhodné situovat
nepravidelně ve stávajících uličních čarách a v obvyklých odstupech (dle stávajícího zastavění). Tím by byla zachována historická
urbanistická prostorová koncepce.
2)
Nová výstavba na rozsáhlejších nebo exponovaných plochách (viz. významná rozvojová území) by měla být regulována dle
následně zpracovaných regulačních plánů nebo alespoň urbanistických studií (viz. doporučené regulační zásady).
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3)
Na ostatních plochách by měl být chráněn a rozvíjen současný charakter zastavění stanovením regulačních podmínek
v územním rozhodnutí jejich odvozením z okolní zástavby.
--Regulace výškové úrovně zástavby.
Pro jednotlivé druhy zastavitelných funkčních ploch stanoví územní plán maximální výšku zastavění ve vztahu ke stávající
zástavbě. Tím je regulována výška nových staveb nebo nástaveb.
V centru sídel se umožňuje ve vybraných plochách návrhu mírný vzrůst výškové úrovně zástavby.
O.c1.2

Funkční uspořádání.
Plochy pro bydlení hromadné (BH) jsou stanoveny pouze v centru zastavěného území správního sídla Toužim.
Plochy pro bydlení individuální (BI) jsou vymezeny v převážné míře kolem centra správního území Toužim, vyskytují se však i
v ostatních sídlech správního území tam, kde převažuje charakter zástavby nových individuelních rodinných domů nad charakterem
venkovských sídel s hospodářským zázemím.
Funkční plochy bydlení venkovského (BV) pro výstavbu převážně izolovaných rodinných domů s hospodářským zázemím jsou
vymezeny převážně ve venkovských sídlech a to v centrální poloze návsí i na vedlejších plochách.
Funkční plochy individuální rodinné rekreace (RI) jsou rozmístěny v malých plochách ve vybraných lokalitách navazujících na
stávající jasně definované plochy rekreačních center s touto funkcí.
Funkční plochy individuelní rekreace – zahrádkářské osady (RZ) jsou vymezeny především na stávajících rozlehlých plochách
správního centra Toužim. Nové plochy s tímto funkčním využitím se navrhují v minimální míře ve správním centru a to ve vazbě na
stávající zahrádkářské kolonie.
Dle skutečného umístění, převážně s koncentrací ve správním centru obce, jsou vymezeny funkční plochy současného
občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) a ostatního občanského vybavení - komerčního (OM). Nové plochy s přímým funkčním
zařazením pro občanské vybavení nejsou navrženy. Předpokládá se, že případné stavby občanského vybavení budou součástí plochy
smíšené obytné městské. Tento návrh je proveden s ohledem na skutečnost, že hlavní funkce občanského vybavení (OV) jsou v obci
stabilizovány.
Do funkčních ploch občanského vybavení - sportu (OS) jsou zahrnuty fotbalové hřiště, dětské hřiště a ostatní provozní plochy
se sportovními areály související. Nové plochy jsou v rozhodující míře navrhovány v přímé vazbě na stávající jako rozšíření těchto
areálů, případně nové plochy úzce navazující na zastavěné území jednotlivých sídel. Sportovní plochy malého rozsahu sloužící
potřebám sousedních ploch pro bydlení jsou zahrnuty ve smíšených plochách obytných venkovských a jsou umístěny v jednotlivých
venkovských sídlech.
Monofunkční plocha občanského vybavení – hřbitovy (OH) je vymezena na stávajícím hřbitově v Kosmové. Nové plochy
nejsou navrhovány.
Monofunkční plocha občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) je vymezena na stávající ploše v sídle
Nežichov. Nové plochy nejsou navrhovány.
Plochy silniční dopravy (DS) - komunikace, reprezentované silnicemi a místními komunikacemi, tvoří prvky prostupující jak krajinou, tak
sídlem. Hlavní komunikace (silnice I., II, a III. třídy, hlavní zpřístupňující cesty v krajině i v sídle) jsou vymezeny jako samostatné funkční
plochy DS (jejich dlouhodobé zachování je v územním plánu závazné). Doplňující ostatní komunikace jsou vymezeny jako plochy
veřejných prostranství (PV).
Rozsáhlejší plochy dopravní Infrastruktury (DS) nejsou dále členěny a zahrnují parkoviště a řadové garáže. V případě, že
garáže slouží výhradně pro obytné plochy s nimi bezprostředně sousedící, jsou plochy garáží zahrnuty do území pro bydlení. Nové
plochy DS pro realizaci hromadných garáží se nenavrhují.
V území jsou dále vymezeny funkčně specifické významné místní komunikace jako součást dopravní infrastruktury (DX), které
jsou nositelem další funkční nadstavby, např. kulturního a historického významu.
Plochy drážní dopravy (DZ) jsou úzce vázány na průběh železniční trati řešeným územím.
Plochy zemědělské výroby (VZ) jsou lokalizovány ve více katastrech. Zahrnují bývalé areály státních statků a zemědělských
družstev s dostatečnou plošnou rozlohou i do výhledu. Nové zásadní plochy pro zemědělskou výrobu se nenavrhují.
Jako funkční plochy stávající technické infrastruktury (TI) jsou určeny plochy stávajících ČOV, čerpacích stanic, transformoven
VN a ostatních zařízení na inženýrských sítích místního i regionálního významu. Nové plochy technické infrastruktury jsou vymezeny pro
rozšíření stávajících zařízení a plochy pro nová zařízení – trafostanice, regulační stanice plynu apod. Pokud se jedná o veřejně
prospěšné stavby, je jejich poloha přesně definována. Ostatní plochy TI jsou vymezeny orientačně a jejich poloha není závazná.
Funkční plochy smíšené obytné městské (SM) jsou vymezeny pouze v centrální části zastavěného území správního centra
Toužim a zahrnují zejména území městské památkové zóny a bezprostředně navazující plochy. Plochy sjednocují funkčně pestré území
města. Nové plochy SM se navrhují v malém rozsahu na plochách, které vedle sebe zahrnují rovněž více funkcí městského charakteru a
monofunkční plochy by celé území nevhodně členily.
Funkční plochy smíšené obytné venkovské (SV) jsou vymezeny výhradně ve venkovských sídlech, kde nelze vymezit
odpovídající monofunkční plochy z důvodu malých ploch rozdrobený do mnoha funkcí. Významným důvodem pro vymezení stávajících i
nových ploch SV je v současné době nedefinovatelnost reálných záměrů v tomto území a kategorie SV umožňuje pružněji reagovat na
vzniklé situace.
Polyfunkční plochy smíšené výrobní (VS) jsou vymezeny na stávajících třech velkých ucelených plochách ve správním centru
Toužim. Nové rozvojové plochy jsou navrženy v úzké vazbě na stávající plochy a na komunikační systém. Ve venkovských sídlech
nejsou plochy vymezeny.
Funkční plochy smíšené církevní specifické (SX) stávající i navrhované jsou specifické polyfunkční plochy úzce vázané na
komplex kláštera Trapistů v Novém Dvoře v katastru obce Dobrá Voda. Pod tuto multifunkční plochu jsou zahrnuty četné funkce a
aktivity členů církevního řádu.
Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují veškeré četné stávající i navržené vodní plochy různého využití.
Nové vodní plochy jsou navrženy pro zvýšení retenční schopnosti krajiny ve venkovských sídlech i ve správním centru Toužim.
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Monofunkční plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) jsou vymezeny ve spojení se zahradami a zelenými plochami
soukromých vlastníků, jsou větších rozměrů a nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci bydlení apod. Rovněž jsou vymezeny jako plochy
kolem veřejných vodních ploch, případně veřejné plochy prvků ÚSES.
Polyfunkční plochy smíšené nezastavěného území (NS) vymezují široké druhové spektrum nezastavitelných ploch. Vymezují
se tam, kde dochází k překrytí více funkcí a nelze nebo není účelné stanovit dominantní funkci. Veškeré plochy zařazené do této složky
jsou zaměřeny na krajinotvorbu, včetně malých ploch orné půdy a trvalých travních porostů. Na rozhraní zastavitelného území a krajiny
mohou být součástí těchto ploch NS plochy se zaměřením na výhledovou urbanizaci. Tyto plochy bude možno v dlouhodobém časovém
horizontu převést změnou územního plánu do zastavitelných ploch.
Funkční plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) je plocha veřejné udržované sídelní zeleně náležející k veřejným
kulturním plochám obvykle ve spojení s plochami veřejných prostranství (PV).
Jednoznačně vymezené plochy biocenter a biokoridorů všech kategorií jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP). Jedná se o
nejstabilnější přírodní zóny v celém řešeném území.
Kvalitní plochy zemědělského půdního fondu jsou vymezeny jako plochy zemědělské (NZ). Všechny tyto zóny mají z hlediska
budoucích změn územního plánu vysokou stabilitu.
Plochy lesa s převažujícími produkčními lesy jsou vymezeny jako plochy lesní (NL). Zahrnují kromě převažujících lesů
hospodářských i lesy ochranné a lesy zvláštního určení.
Urbanizovaná část území je členěna na funkční plochy občanské vybavení, bydlení, smíšené využití, rekreaci a sport,
technickou obsluhu, sídelní zeleň a dopravu.
O.c1.3

plochy staveb pro rekreaci – zahrádkové osady (RZ) a rodinnou rekreaci (RI)
ÚP vymezuje 15,6489 ha stabilizovaných funkčních ploch rodinné rekreace ve formě chat a rekreačních domků, ve kterých
nejsou subjekty hlášeny k trvalému pobytu (RI). V těchto plochách je rekreace a výstavba rekreačních objektů hlavní funkcí. Dále ÚP
vymezuje 9,1760 ha stabilizovaných funkčních ploch individuelní rekreace – zahrádkářské osady (RZ), ve kterých je rekreace hlavní
funkcí a výstavba doplňkových rekreačních objektů funkcí doplňkovou a regulovanou.
ÚP celkem vymezuje 24,8249 ha stabilizovaných funkčních ploch pro rekreaci rodinnou a individuelní.
ÚP navrhuje 0,5927 ha rozvojových ploch pro rodinnou rekreaci (RI), kde se předpokládá výstavba rekreačních domů.
ÚP navrhuje 3,2007 ha rozvojových ploch pro individuelní rekreaci – zahrádkářské osady (RZ), kde se předpokládá pouze
regulovaná výstavba doplňkových zahrádkářských objektů.
Z hlediska funkční regulace jsou to rozvojové funkční plochy:
Plochy rodinné rekreace
RI
0,5927 ha
Plochy individuelní rekreace – zahrádkářské osady
RZ
3,2007 ha
Celkem
3,7934 ha
Na těchto plochách se předpokládá výstavba 11 rekreačních domků a chat s celkem 44 lůžky (tj. 4 lůžka/objekt).
Další zařízení rodinné rekreace, která mohou být novostavbou, případně rekonstrukcí staršího venkovského domu, mohou být
umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití městského nebo venkovského. Vedle toho je existence
ubytovacích zařízení rodinné rekreace přípustná téměř ve všech ostatních stabilizovaných funkčních plochách, regulována je v podstatě
jen přípustná velikost nebo konkrétní umístění v rámci funkční plochy. Na těchto plochách nepředpokládá nárůst kapacity pro rodinnou
rekreaci v počtu cca 20 bytových jednotek do roku 2026.
Výše uvedené předpoklady se opírají o odhady a vývoj ve stejných nebo podobně strukturovaných obcích v celé oblasti
západočeského regionu.
O.c1.4

Výroba a skladování – (VS, VZ).
ÚP vymezuje následující funkční plochy:
VS
Plochy smíšené výrobní. Stávající plochy mají výměru 44,999 ha. Nové plochy vymezuje ÚP jako rozvojové plochy v
severovýchodní části města v celkové výměře 14,34 ha. V územní rezervě jsou dále chráněny plochy o výměře 11,2693 ha.
VZ
Plochy zemědělské výroby. Stávající plochy mají výměru 14,9629 ha. Nové plochy ÚP nevymezuje.
Ve správním území obce je situace ve vývoji a současném stavu ekonomiky příznivější než v sousedních obcích a to díky jeho
středisku – počtem pracovních příležitostí převyšuje Toužim více než dvojnásobně Teplou i Žlutice, v r. 2001 měla nejvyšší kladné saldo
pohybu za prací a byla nejvýznamnějším cílem pracovní dojížďky (636 dojíždějících ekonomicky aktivních). Fungující výrobní podniky
zajišťující relativně nízkou nezaměstnanost v území (OZT Toužim, a s., OK STS Toužim, Elektromodul, s r.o., tranzitní elektrorozvodna
atd.). Struktura produktů výroby je dlouhodobě perspektivní - oblast energetiky, strojírenství, elektrotechniky). Dalším podstatným
příznivým faktorem je relativně bohatá rozmanitost pracovních příležitostí v porovnání s počtem práceschopného obyvatelstva ve
správním území, která udržuje relativně nízkou nezaměstnanost. Prostorové, energetické a lidské zdroje jsou pro další možný rozvoj
výrobních kapacit v území připraveny. Správní centrum je napojeno na hlavní energetické řady VN a VTL plynovodní sítě republiky.
V řešeném území je cca 5621,7865 ha zemědělské půdy, což je cca (57,0566 %) rozlohy celého správního území obce. Celé
správní území obce náleží do méně příznivé oblasti LFA. Ze základních údajů o klimatických podmínkách pro zemědělství vyplývá, že
charakter klimatu i půd zde nevytváří nejvhodnější podmínky pro rozvoj zemědělství. Avšak ve vztahu k celému Karlovarskému kraji se
jedná o nejvíce zemědělsky využívanou oblast v kraji. V území je zastoupeno více agronomicko půdních obvodů. Zemědělství zde
nepředstavuje dominantní způsob využívání krajiny, přesto způsob hospodaření na zemědělské půdě významně ovlivňuje rovnováhu
všech přírodních ekosystémů, která je narušena zejména v důsledku intenzivního velkovýrobního hospodaření v minulých letech. I přes
všechna negativa spojená se zemědělskou velkovýrobou si řešené území nadále zachovává ráz historické kulturní krajiny.
Ekologické farmy v řešeném území – Bezděkov, Toužim.
Vzhledem k tomu, že celé řešené území leží v oblastech méně příznivých pro zemědělství, díky dotacím a stoupající poptávce
po biopotravinách začíná v řešeném území dynamický rozvoj ekologického zemědělství. V případě, že tento trend bude pokračovat,
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mohlo by být v řešeném území během dvou let ekologickým způsobem obhospodařováno až 50 % z celkové výměry zemědělské půdy
registrované v LPIS.
Ukončené jednoduché pozemkové úpravy:
Bezděkov, Branišov, Dřevohryzy, Kojšovice, Komárov, Kosmová, Lachovice, Nežichov, Políkno, Prachomety, Radyně,
Toužim, Třebouň.
Zahájeny KPÚ – Radyně.
KPÚ ani JPÚ neprovedeny – Dobrá Voda, Luhov, Smilov.
Rozloha lesních pozemků činí 3359,6164 ha (tj. 34,1021 % rozlohy řešeného území). Tato hodnota je v rámci kraje
podprůměrná, kde rozloha pozemků PUPFL činí 43 %, průměrná je ve vztahu k výměře PUPFL v rámci celé České republiky (34%).
V řešeném území je téměř vyrovnaný podíl orné půdy (36,9992 %) a lesů (34,1021 %). Podíl lesů v jednotlivých katastrech se liší.
Nejvíce jsou zastoupeny katastry s lesnatostí do 20%. Dále jsou hojně rozšířené katastry s lesnatostí do 40 % a nejméně se nachází
katastry s lesnatostí od 80 do 100%. V území jsou zastoupeny lesy hospodářské, lesy ochranné a lesy zvláštního určení.
Hospodaření v lesích daného území je provozováno smluvními partnery vlastníka, Lesů České republiky.
Další ekonomický rozvoj obce je založen principielně na vyváženém rozvoji průmyslu i zemědělství s tím, že lesnictví a
zemědělství se budou stále více než na vlastní produkci zaměřovat na údržbu krajiny, zvyšování její ekologické stability a v neposlední
řadě i rekreační využitelnosti.
Vedle produkčních zemědělských ploch vymezuje územní plán plochy přírodní (NP) a smíšené nezastavěného území (NS)
s prioritou krajinotvorby. I v těchto zónách budou provozovány zemědělská a lesnická výroba, ovšem s přihlédnutím ke zvýšeným
požadavkům ochrany přírody a tvorby krajiny.
Zemědělská ani lesnická výroba nebudou ÚP zásadně omezovány. V souvislosti s realizací rozvojových záměrů však dojde
k záboru ploch zemědělského půdního fondu.
Územní plán nenavrhuje v řešeném území zastavitelné výrobní plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu.
V současné době má pro budoucnost rozvoje regionu velký význam ekologické zemědělství. Ekologické zemědělství je
hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků,
hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a
bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Dbá na vnější životní
projevy, chování a na pohodu chovaných zvířat v souladu s požadavky právních předpisů platných pro ČR. Soukromé firmy se často
kromě chovu plemenných zvířat zaměřují i na chov koní a agroturistiku.
Kromě ekologického zemědělství a agroturistiky má pro budoucnost daného regionu velký význam i multifunkční zemědělství,
včetně nezemědělského využití zemědělských pozemků pro pěstování biomasy jako obnovitelného zdroje energie - záměrně pěstovaná
biomasa – rychle rostoucí dřeviny (vrby, topoly) nebo nedřevnaté energetické byliny. Využití biomasy by mohlo podpořit ekonomickou
soběstačnost řešeného území.
O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií.
a)
Plochy přestavby.
P5 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kojšovice.
P8 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kosmová.
b)
Zastavitelné plochy.
Z 2 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Dobrá Voda sever.
Z 3 - BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Dobrá Voda severovýchod.
Z 6 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kojšovice jih.
Z 13 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Kosmová západ.
Z 14 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Kosmová jihozápad.
Z 15 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Kosmová jihovýchod.
Z 20 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Políkno severozápad.
Z 21 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Smilov západ.
Z 22 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Smilov jih.
Z 25 - VS
Plocha smíšené výrobní (VS) Toužim sever.
Z 26 – VS
Plochy smíšené výrobní (VS) Toužim východ.
Z 27 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Toužim u rybníka.
Z 28 – VS
Plochy smíšené výrobní (VS) Toužim jih.
Z 31 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Toužim pod Šinkou.
Z 33 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Třebouň jihozápad.
Z 34 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Třebouň severozápad.
Z 39 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Kosmová střed.
c)
Plochy a koridory dopravní infrastruktury.
K3 - DS
Plocha pro dopravní stavbu. (VD3 - označení veřejně prospěšné stavby).
K6 - DS
Plocha pro dopravní stavbu (WD6 - označení veřejně prospěšné stavby).
K7 – DS
Plocha pro dopravní stavbu.(WD7 - označení veřejně prospěšné stavby).
d)
Plochy a koridory územních rezerv.
R06 – BI
územní rezerva plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) v Kosmové.
Lhůty pro pořízení všech výše uvedených územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací
činnosti se stanovují na dobu 4 let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu.
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Plochy s rozdílným způsobem využití.
Základní koncepce.
ÚP člení území obce na část nezastavěnou (neurbanizovanou) – krajinu, a část zastavěnou a zastavitelné plochy
(urbanizovanou) – sídlo.
Celé řešené území je bezezbytku rozčleněno do ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP vymezuje plochy těchto druhů:
Popis
označení
stav (ha)
návrh (ha)
Bydlení v bytových domech (hromadné)
BH
13,0978
0,0325
Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální)
BI
20,4452
17,2558
Bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
71,2726
15,7648
Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI
15,6489
0,5927
Rekreace – zahrádkové osady
RZ
9,1760
3,2007
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV
7,8405
0
Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
OM
0,7931
0
Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS
8,2393
1,0226
Občanské vybavení - hřbitovy
OH
1,2068
0
Plochy smíšené obytné - městské
SM
19,8079
0,6181
Plochy smíšené obytné - venkovské
SV
21,2047
1,8092
Plochy smíšené obytné – se specifickým využitím - církevní
SX
2,6038
2,3815
Dopravní infrastruktura – silniční
DS
125,9360
30,6537
Dopravní infrastruktura – silniční specifická
DX
3,4286
0
Dopravní infrastruktura – železniční (drážní)
DZ
18,3731
0,0454
Technická infrastruktura – inženýrské sítě
TI
4,9098
1,4359
Výroba a skladování – zemědělská výroba
VZ
14,9629
0
Plochy smíšené výrobní
VS
44,9990
14,3400
Veřejná prostranství
PV
10,4980
0
Veřejná prostranství – veřejná zeleň
ZV
2,1957
0
Zeleň - soukromá a vyhrazená
ZS
10,9685
0,9573
Zeleň – přírodního charakteru
ZP
0,6994
0
Plochy vodní a vodohospodářské
W
130,4533
4,1676
Plochy zemědělské
NZ
5223,4745
1,6655
Plochy lesní – hospodářské
NL
2662,5530
0,0288
Plochy přírodní
NP
1062,7703
13,9800
Plochy smíšené nezastavěného území
NS
232,0417
2,3908
Celkem
9739,6003
112,3429

Pro každý typ plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně
přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového
uspořádání – regulace výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách.
Druhy ploch s rozdílným využitím – s výjimkou ploch zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) a plochy veřejných prostranství –
veřejné zeleně (ZV) – odpovídají požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
O.c2.2

Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.
V ÚP byly nad rámec výčtu ploch s rozdílným způsobem využití uvedeným v §§ 4–19 vyhlášky č.501/2006 Sb., doplněny další
funkční plochy:
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) - mají funkci sídelní zeleně ve smyslu požadavku přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb. Dle tohoto požadavku je třeba v rámci urbanistické koncepce vymezit systém sídelní zeleně. Hlavním účelem vymezení
těchto ploch je stabilizace přírodní složky v ZÚ, vytvoření předpokladů pro průchod interakčních prvků, nebo přímo prvků ÚSES přes ZÚ.
Zároveň tyto plochy slouží k bezprostřední krátkodobé rekreaci obyvatel. Jedná se o plochy s vysokým podílem vegetačního porostu
v ZÚ, případně se ZÚ sousedící, kde je nezbytné stabilizovat a posílit charakter přírodního prostředí uvnitř a na kraji sídla. Do systému
této zeleně patří i alejová stromořadí a doprovodná zeleň podél komunikací a vodotečí procházející ZÚ. V ÚP jsou navrženy tyto plochy
s charakterem parku v západní části obce.
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) navazují na plochy zastavěné převážně rodinnými domy a funkčně s nimi souvisí.
Jejich velikost a umístění však neumožňuje přiřazení do funkčních ploch s různými formami bydlení. Plochy jsou nezastavitelné a
vhodným způsobem doplňují další typy ploch zeleně uvnitř sídla.
O.c2.3

Vymezení zastavěného území.
V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Zastavěné území je vymezeno k datu 12. 02. 2012 v grafické příloze na výkresech č. N1a, b; N2a, b; N4a,b; N5a,b; O1a,b; O3a,b a
zaujímá plochu celkem 316,78 ha. Pro katastrální území Dřevohryzy se ZÚ nestanovuje ani nevymezuje.
O.c3

Obyvatelstvo, bydlení (BH, BI, BV, SM, SV, SX).
Bydlení je základní funkcí v zastavěném území obce. ÚP vymezuje následující stabilizované funkční plochy, které jsou přímo
určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení jednou z přípustných funkcí. Základní souhrnné údaje o současném stavu a
předpokládaném vývoji jsou uvedeny v předcházejícím textu, ve stati rozvojové předpoklady – obyvatelstvo.
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Předpokládané tendence.
počet trvale bydlících osob stoupá s vlnou populačně silnějších ročníků 70tých let minulého století.
zvyšuje se podíl bytů v rodinných domech oproti bytům v bytových domech.
zřetelně se snižuje koeficient počtu obyvatelů na jednu bytovou jednotku.
ÚP vymezuje následující stabilizované funkční plochy, které jsou přímo určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení
jednou z přípustných funkcí.
název funkční plochy
označení
výměra v ha
Plochy pro bydlení hromadné
BH
13,0978
Plochy pro bydlení individuální
BI
20,7175
Plochy pro bydlení individuální venkovské
BV
71,2726
Plochy smíšené obytné městské
SM
19,8079
Plochy smíšené obytné venkovské
SV
21,2047
Plochy smíšené církevní
SX
2,6038
Celkem
148,7043
Celkem tedy vymezuje 148,7043 ha stabilizovaných funkčních ploch s možností pro bydlení.
ÚP navrhuje následující rozvojové funkční plochy, které jsou přímo určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení jednou z
přípustných funkcí.
název funkční plochy
označení
výměra v ha
byty 2016
byty 2026
Plochy pro bydlení hromadné
BH
0,0325
Plochy pro bydlení individuální
BI
17,2558
Plochy pro bydlení individuální venkovské
BV
15,600
Plochy smíšené obytné městské
SM
0,6181
Plochy smíšené obytné venkovské
SV
1,8092
Plochy smíšené církevní
SX
2,3815
Celkem
37,6971
168
166
Celkem ÚP vymezuje 37,6971 ha rozvojových funkčních ploch s možností pro bydlení.
ÚP předpokládá, že většina bytů (90 %) bude realizována v rodinných domech a jenom 10% bude v bytových domech.
Vedle výstavby na rozvojových plochách počítá územní plán také s výstavbou ve stabilizovaných plochách (v rozptylu a
v přestavbových plochách) v rozsahu 136 bytů celkem. V důsledku stárnutí bytového fondu a v souvislosti s možnou změnou užívání
bytů v plochách smíšeného využití (SM, SV) pro jiné funkce počítá územní plán s odpadem bytů v rozsahu 140 bytů celkem.
a)
b)
c)

O.c4
O.c4.1

Veřejná infrastruktura.
Občanská vybavenost (OV, OS, OM, OH).
Současná struktura občanské vybavenosti je s přihlédnutím ke vzdálenosti krajského centra Karlovy Vary na dostatečné
úrovni. Město Toužim disponuje stabilizovaným základním vybavení pro uspokojení potřeb obyvatel. V rámci navrhované koncepce
rozvoje nejsou uplatněny nové plochy pro občanskou vybavenost (školství, sociální služby, kultura, veřejná správa atd.), navrženy jsou
pouze menší nové plochy pro samostatně stojící komerční zařízení.
ÚP vymezuje 7,8405 ha stabilizovaných samostatných funkčních ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV),
0,7931 ha (OM), 8,2393 ha (OS), 1,2068 ha (OH) tj. celkem 18,0797 ha.
ÚP nenavrhuje doplnění plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury. Zařízení OV, která mohou být novostavbou,
případně rekonstrukcí staršího domu, mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití městského
nebo venkovského. Vedle toho je existence zařízení OV malého rozsahu přípustná i v ostatních monofunkčních plochách s příslušnou
regulací.
Většina zařízení komerčního vybavení je zahrnuta v ostatních druzích funkčních ploch, především smíšeného využití. ÚP
nenavrhuje rozvojové plochy komerčního občanského vybavení. Zařízení OM, která mohou být novostavbou, případně rekonstrukcí
staršího domu, mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití městského nebo venkovského. Vedle
toho je existence zařízení OM malého rozsahu přípustná i v ostatních monofunkčních plochách s příslušnou regulací.
ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) o plochu 1,0226 ha.
U stávajícího fotbalového hřiště v Kosmové je navržena plocha na rozšíření stávající pro realizaci dalších sportovišť a
potřebné zázemí pro sportovce (tenis, odbíjená, atd).
V severozápadní části Toužimi je navržena plocha na rozšíření sportovní střelnice včetně potřebného zázemí.
Zařízení OS mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití městského nebo venkovského.
Vedle toho je existence zařízení OS malého rozsahu přípustná i v ostatních monofunkčních plochách s příslušnou regulací.
O.c4.2

Dopravní infrastruktura (DS, DX, DZ), silniční a železniční doprava, doprava v klidu, cyklistická a turistická doprava.
Železniční doprava.
Základní plošné údaje.
stav ha
návrh ha
rezerva ha
Dopravní infrastruktura – silniční
DS
125,9360
30,6268
0
Dopravní infrastruktura – silniční specifická
DX
3,4286
0
0
Dopravní infrastruktura – železniční (drážní)
DZ
18,3731
0,0454
0

O.c4.2.1 Širší vztahy.
Současná základní silniční síť je především orientována na radiální směr ke Karlovým Varům. Z radiálních tras je to především
státní silnice Plzeň - Karlovy Vary I/20, E49 (obchvat města lemující město z jihozápadní strany). Vlastní dopravní obsluhu území pak
zajišťuje především síť silnic II. a III. třídy. Ze silnic II. tříd to jsou silnice:
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Silnice II/198 (Planá – Teplá – Toužim – Bochov - Těšetice)
Silnice II/194 (207) (Toužim – Borek II/193)
Nízké dopravní zatížení a význam těchto silnic souvisí s minimální hustotou osídlení. Z toho pak vyplývají i ne zcela
odpovídající současné parametry těchto silnic. V řešeném území vymezuje ÚP významnou místní komunikaci spojenou s historickým
libretem Skokovské stezky. Pěší a cyklistická doprava má turistický charakter, tak jako další řešeným územím procházející turistické
značené trasy a značené cyklistické trasy regionálního významu. Dále jsou zde vymezeny hypostezky a komunikace místního významu.
Dopravu osob a nákladů zajišťuje v řešeném území z větší části automobilová doprava, která využívá všechny kategorie silnic
I., II. a III. třídy, které řešeným územím procházejí. Krajské silnice II. a III. třídy procházejí prakticky všemi centry 15ti sídel a centrem
města Toužim. V případě Toužimi, Kosmové a Prachomet je průchod silnic II. třídy centry těchto sídel nevhodný a je třeba tuto závadu
řešit.
Dislokace ostatní silniční sítě je dána historickým vývojem, zvláště pak prudkou redukcí počtu obyvatel (a později i domů) po II.
světové válce. Síť místních komunikací je třeba posuzovat ve dvou skupinách. Místní komunikace přímo v Toužimi mají v převážné
většině potřebné normové parametry (výjimku tvoří některé části historického centra městské památkové zóny). Místní komunikace
venkovských sídel nemají v převážné většině jasné směrové a výškové řešení, které by bylo v souladu s normovým uspořádáním a tím i
s požadavky automobilové dopravy. S tím souvisí i nenormový charakteristický příčný řez. Konfigurace terénu (místy spádovaná oblast)
vede k tomu, že většina napojení místní uliční sítě na základní kostru silnic II. a III. třídy je pod ostrým úhlem napojení, a mnohde i ve
velmi nepříznivém spádu. Část dopravy je pak pokryta železniční dopravou pouze v některých sídlech.
O.c4.2.2 Silniční doprava - koncepce.
Z hlediska celkové koncepce silniční dopravy řešeného území se předpokládá u silnice I/20 v úseku severně od Toužimi její
přeložení do nové trasy s napojením na silnici R6 v prostoru Žalmanova.
Navrženy jsou rovněž přeložky na komunikacích II. tř. č. 198 a 194 (207). Z časového hlediska se jedná o dlouhodobé řešení.
Odstranění jednotlivých dopravních závad je sice žádoucí, ale zároveň s tím dochází k odvedení dopravy mimo jednotlivá sídla a tyto se
dostávají do polohy mimo dopravní tahy, což zmenšuje možnosti oživení těchto obcí. Na tahu silnic II. a III. třídy je podstatný podíl
dopravního zatížení tvořen dopravou, která je vázána na jednotlivá sídla. Čistě průjezdná doprava na tomto propojení má minimální
podíl. S tím souvisí i celkově nízké dopravní zatížení těchto silnic. Z toho pak vyplývá, že čistě dopravní závady na průjezdech
jednotlivými obcemi nejsou při velmi nízkém dopravním zatížení natolik závažného charakteru, aby bylo nutné tyto závady okamžitě
řešit, přičemž přeložky u Toužimi souvisí s celkovou koncepcí města a jejich realizace je žádoucí. Z toho všeho vyplývá, že v první etapě
je možné uvažovat se zlepšováním parametrů současného vedení silnic, tzn. úpravy šířkového uspořádání, mírné rektifikace
nevyhovujících směrových oblouků a krátké přeložky odstraňující jednotlivé bodové závady. Teprve v dlouhodobějším časovém
horizontu je možné uvažovat se zásadnějšími přeložkami mimo zastavěné území jednotlivých sídel a to dle závažnosti dopravních závad
a s tím souvisejícím dopravním zatížením jednotlivých úseků silnic. Tento postup je v zásadě obecně platný pro vedení silnic II. a III.
třídy v celém území. Územní plán proto nenavrhuje žádnou radikální změnu silniční sítě v řešeném území.
Územní plán řeší v dlouhodobém časovém horizontu silniční problematiku zejména v těchto bodech:
a)
Přeložka silnice I/20 vedoucí v západní části od města Toužim včetně napojení na systém silnic II. a III. třídy.
Přeložka je součástí komunikačního systému Karlovarského kraje.
b)
Přeložka silnice II/198 u Kosmové.
c)
Přeložka silnice II/198 u Prachomet.
d)
Přeložka silnice II/194 (207) u Smilova.
e)
Přeložka silnice II/198 v obci Toužim (obchvat Toužim).
Údaje v následující tabulce vychází z celostátního sčítání dopravy provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005.
Z tabulky je patrné, že více dopravně zatížené jsou pouze úseky silnic I. třídy. Na silnicích II. třídy je dopravní zatížení minimální, což
souvisí s velmi řídkou hustotou osídlení.
Silnice
Stanoviště
Úsek
I2005
I/20
3-0930
Hr.kraje – Toužim
4822
3-0940
Toužim – Útvina
5083
II/198
3-2560,2570
Teplá – Toužim
1186
3-2588
Toužim
3555
3-2580,3886
Toužim – Bochov
1920
II/207
3-2790
Toužim – II/193
605
Silnice II/198 tvoří spojku s městem Teplá. Z Toužimi odchází ve směru k jihozápadu. Trasa je směrově i šířkově relativně
uspořádaná, protože tato silnice byla v minulosti vedena jako vojenská silnice. Vozovka je živičná o základní šířce 7 až 7,5 metru,
krajnice zpevněná. S výjimkou průjezdu Prachomety (v centru je nepřehledná stísněná křižovatka) není nutná zásadnější přestavba.
Platí to i pro Kosmovou, kde spíše chybí hlavně chodníky pro pěší.
Silnice II/207 se dotýká zástavby města Toužimi pouze v severní části, přičemž zde tvoří jakousi „skobu“ s příjezdem od
Bochova a od místa styku směřující ke Žluticím. I tato trasa je v řešeném prostoru, směrově i šířkově relativně uspořádaná a nevyžaduje
zásadnější přestavbu. Z důvodů homogenity trasy budou nutné větší stavební úpravy v prostoru mimo řešené území. Vozovka je živičná
o základní šířce 7 až 7,5 metru, krajnice zpevněná. Obecně platí nutnost doplnit pěší trasy do míst průtahů a autobusové zastávky řešit
v souladu s normovými požadavky.
V řešeném území jsou zastoupeny místní komunikace III.třídy (funkční úroveň C) a IV. třídy (obytná zóna a pěší nebo
cyklistické trasy). S výjimkou vlastní Toužimi jsou ulice většinou v nenormovém provedení v různých šířkových charakteristikách, a to
v šířce prostoru místní komunikace od 3 po 7 metrů. Toto nenormové uspořádání je nutno na základě kategorizace (neřeší územní plán)
sladit a v plánování obnovy místních komunikací je nutno se k cílové podobě (směrové a zejména šířkové uspořádání) postupně
stavebními úpravami dostat. Stav je daný historickým vývojem města, kdy uliční síť vznikala živelně během staletí, proto má zejména
kolísající šířku. V současné době jsou povrchy již většinou zpevněné bezprašnou úpravou, problémy jsou hlavně v podobě
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nesystematického odvodnění a hlavně bez vymezení pěších tras (chodníky). Styk místních komunikací se silnicemi vyšších tříd je
většinou nenormovým napojením.
Polní cesty mají charakter příjezdových cest pro zemědělskou výrobu. Jejich konstrukce je většinou štěrková o šířce 3,0 až 3,5
metrů. Stávající síť se zachovává v plném rozsahu.
Lesní cesty jsou zastoupeny hlavní svozovými cestami.
O.c4.2.3 Dopravní zařízení a důležité dopravní plochy.
V současnosti je v řešeném území jedna ČS PH (na západním okraji souvislé zástavby města v místě napojení výpadové
místní komunikace na státní silnici.
Dále je nutno věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení na železničních přejezdech. Důvodem je malá intenzita vlakové
dopravy, která tzv. „domácí“ svádí k lehkomyslnému přejíždění kolejí.
Toužim má rovněž autobusové nádraží, které potřebuje nové dopravní napojení na sousední komunikaci z důvodů v současné
době již nedostatečného rozhledu pro vyjíždějící autobus!
O.c4.2.4 Doprava v klidu.
Doprava v klidu zahrnuje specifikaci požadavků na plochy pro zajištění parkovacích a odstavných stání osobních vozů a
autobusů, což jednoznačně nařizují legislativní předpoklady a jednoznačně vymezují normové zásady.
Parkovací stání je plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání spod. Parkování
krátkodobé je do 2 hodin trvání, nad 2 hodiny jde o parkování dlouhodobé. Odstavné stání slouží k odstavení vozidla v místě bydliště
nebo sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá.
Pro celé řešené území musí platit zásada, že investor každé stavby či provozovatel každé aktivity (hotel, sport, úřad, bydlení,
průmyslový areál, sklady apod.), která vyvolala požadavky na dopravu v klidu, musí příslušné plochy pro ní zajistit mimo prostor veřejné
komunikace, zpravidla na vlastním pozemku (ČSN 736110, Vyhláška MŽP č.502/2000 Sb.).
I bytová výstavba realizována na samostatných pozemcích formou rodinných domů musí mít řešeno odstavování vozidel na
svém pozemku.
Parkování a odstavování vozidel v obytných okrscích je řešeno tak, že vedle ploch, které jsou realizovány na pozemcích
jednotlivých obytných budov, je odstavování možné i na dalších veřejných parkovištích s ohledem na doporučenou docházkovou
vzdálenost do 500 metrů.
Garážování - Toužim není městem, které bylo v minulosti doplněno koloniemi řadových garáží. Přesto je zde několik lokalit
s řadovými garážemi (například podél přivaděče od silnice I/20 ve směru od Karlových Varů).
Územní plán ani pro následné období nevymezuje samostatné plochy pro skupinovou výstavbu garáží.
O.c4.2.5 Hromadná silniční doprava.
Autobusová doprava - převažující podíl hromadné dopravy v území je zajišťován autobusovou dopravou. Územím jsou
především vedeny linky místního charakteru zajišťující dopravní obsluhu jednotlivých sídel a umožňující jejich vazby na centra osídlení.
Dálkové linky jsou vedeny výhradně v trasách dnešních silnic I. třídy, přičemž ne všechny zajíždějí na autobusové nádraží.
Autobusové linky jsou vedeny po celém území a jsou soustředěny do místních center osídlení - Toužim (15 linek, z toho 6
dálkových). Linky provozují společnosti VV autobusy s.r.o., Autobusy Karlovy Vary a.s. a Ligneta autobusy s.r.o., ČSAD autobusy Plzeň
a.s. Pro zlepšení dopravní obslužnosti území je zvažováno budování dopravních terminálů v rámci celého Karlovarského kraje.
V řešeném území je zvažována Toužim. V tomto území je poněkud problematická vazba mezi autobusovou a železniční dopravou.
Železniční tratě jsou vedeny složitým terénem, který výrazně ovlivňuje jejich trasování a tak tyto jsou v prostorech většího osídlení
vedeny v okrajových polohách, zatímco autobusová doprava je soustřeďována do centrálních částí osídlení. Železniční stanice tak jsou
situovány v polohách s většími docházkovými vzdálenostmi. To se netýká pouze větších center osídlení, ale i ostatních zastávek
v území, kde jen výjimečně jsou zastávky situovány v přímé vazbě na obce. Tento problém výrazně znevýhodňuje osobní železniční
dopravu oproti autobusové dopravě.
Největší vzdálenost mezi centrem osídlení obsluhovaným autobusovou dopravou a železniční stanicí je u města Toužim a to
ve vzdálenosti přesahující 1 km. Autobusové nádraží je zde situováno v podstatě na poloviční vzdálenosti jak od železniční stanice, tak i
od centra osídlení a tak lze jeho situování jako terminálu považovat za vyhovující. Uvažovat o dalších terminálech v území vzhledem
k hustotě osídlení a četnosti spojů je neopodstatněné.
O.c4.2.6 Cyklistická doprava.
Problematiku vedení cyklistických tras je možné rozdělit do dvou okruhů a to na trasy turistického charakteru a na každodenní
dojížďku z okolních obcí do center osídlení. Tato problematika je navíc ještě rozdílná v jednotlivých částech území a to především
s ohledem na konfiguraci terénu.
Řešeným územím prochází značené cyklostezky, které vznikly v rámci místní iniciativy Cesta z města v projektu Cyklostezky
pod Vladařem. V současné době je vyznačeno už 450 km cyklostezek, tj. 7 vyznačených tras:
trasa č. 1: Toužim – Žlutice trasa č. 2: Toužim – Manětín
trasa č. 3: Toužim – Rabštejn
trasa č. 4: Toužim – Nečtiny
trasa č. 5: Toužim – Teplá trasa č. 6: Toužim – Bečov
trasa č. 7: Bezvěrov
Pro běžnou dojížďku do center osídlení je možné využívat stávající silniční síť, pouze v prostoru Toužimi nelze tyto potřeby
vázat na vedení silnice I/20. A tak z prostoru přilehlých obcí například Třebouň či Útvina by bylo vhodné v souběhu se silnicí I/20
vybudovat samostatné cyklistické stezky.
V řešeném území se nachází v Toužimi Non stop cykloservis. Do budoucna se rýsuje možnost zřízení centra cyklistiky (inline
brusle, skatepark) u Toužimi.
O.c4.2.7 Pěší doprava, turistické trasy.
Řešeným územím procházejí značené turistické trasy. Zelená trasa Toužim – Úterý a žlutá trasa Teplá - Toužim – Žlutice.
Turistické trasy je možné doplnit např. místními vyhlídkovými trasami, např. na vrchol Třebouňského vrchu, kde by bylo vhodné
vybudovat vyhlídkový bod (rozhlednu, vyhlídkovou terasu).
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O.c4.2.8 Železniční doprava.
Železniční doprava je v území zastoupena železničními tratěmi regionálního významu a to tratěmi č.161 Rakovník – Bečov
nad Teplou se zastávkami v řešeném území - Smilov, Luhov, Toužim. ÚP stabilizuje plochy železniční dopravy a nenavrhuje nové ani
jiné změny ve stávajícím systému. V ÚP se nepředpokládá podstatná změna v systému železniční dopravy v řešeném území. Vzhledem
k charakteru území a prognóze budoucího vývoje v ostatních funkčních složkách včetně silniční dopravy, nelze očekávat přenesení
zátěže dopravní obslužnosti správního území na železniční dopravu, spíše naopak se očekává oslabení její pozice v segmentu osobní
dopravy.
O.c4.2.9 Letecká doprava.
Případná potřeba leteckého spojení řešeného území je možná na blízkém letišti Přílezy a to včetně zajištění rychlé
zdravotnické pomoci.
O.c4.3

Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií,
zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace.
O.c4.3.1 Vodní toky a odvodnění území.
Převážná část řešeného území spadá do povodí Střely (přítok Berounky, č. hydrol. pořadí 1-11-02-001, řád toku IV), a.s.
Povodí Vltava (závod Berounka, Plzeň). Menší část území - jižní katastry respektive jejich části zasahují do povodí Úterského potoka,
který spadá do povodí Mže (číslo hydrologického pořadí 1-10-01).
Střela pramení severovýchodně od sídla Prachomety ve výšce 678 m n.m. a vlévá se zleva do Berounky nad Liblínem ve
výšce 272 m n.m. Její celkové povodí činí 922,6 km2 a v území nabírá z pravé strany vody Toužimského a Luhovského potoka, z levé
strany pak vody Útvinského, Přílezkého, Číhanského, Jesínského, Ratibořského a Boreckého potoka. Charakter koryta je přírodní,
převážně nížinný. Jedná se o vodárenský tok, na kterém je postavena vodárenská nádrž Žlutice, která je důležitým zdrojem pitné vody
pro Toužim, Žluticko a i Podbořansko.
Po trase Střely vede prakticky po celém řešeném území trasa RBK.
Západní část území náleží k povodí Teplé (č. hydrol. pořadí 1-13-02-001, řád toku III), a.s. Povodí Ohře.
Zátopové čáry pro kulminační průtoky povodní s pravděpodobností výskytu 1x za 100 let (tzv. stoletých povodní Q100) jsou
určeny podél Střely v úseku mezi kilometry 45,3 až 63,7 a podél Teplé mezi kilometry 10,9 až 56,0. Obě tyto zátopové čáry se nachází
mimo řešené území ÚP. Jakost vody ve významnějších tocích - Střela – 3. třída, Teplá v dolním úseku 1. až 2. třída a v horním toku 3.
třída.
V katastru obce Dřevohryzy se nachází pramen minerální vody přístupný po turistické cestě.
--Vodní plochy.
V řešeném území je relativně velké množství vodních ploch, zejména v okolí Toužimi. Jedná se o několik rybníků velikosti 0,5
– 5 ha. Nádrže jsou přírodního charakteru a jsou převážně využívány k extenzivnímu chovu ryb. Rybníky obohacují zdejší krajinu,
přestože jejich využití pro rekreační koupání je v současné době nevyhovující a mělo by být předmětem dalšího řešení. Na evidovaných
vodních plochách se provádí běžná údržba.
Návrh ÚP počítá s výstavbou dalších vodních ploch, případně s obnovou zaniklých původních vodních ploch a nádrží. Vodní
plochy budou realizovány privátními subjekty. V katastrálním území Luhov je uvažováno s výstavbou další nádrže, která doplní kaskádu
rybníků na Luhovském potoce – v jeho počáteční fázi. S výstavbou větších vodních ploch v rámci veřejně prospěšných staveb se
nepočítá.
--Meliorace.
Řešené správní území má značný podíl ZPF, na kterém jsou provedeny meliorační úpravy.
Jedná se o drenáže a kanály a to buď otevřené i zatruběné.
---.
Záplavová území.
V řešeném území není stanoveno žádné záplavové území.
Dle vyhlášky č. 236/2002, MŽP, je aktivní zónou záplavového území ta část území v zastavěných územích obcí a v územích
určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje
život, zdraví a majetek lidí.
--Toky budou i nadále ponechány, pokud možno, v přirozeném stavu. Bude na nich prováděna jen běžná údržba břehového
porostu, případně místní zpevnění břehů. U evidovaných vodních ploch bude prováděna jen běžná údržba břehového porostu, případně
oprava hráze. V ÚP jsou navrženy nové vodní plochy. Pro realizaci těchto ploch musí být splněny podmínky jako pro každou jinou vodní
nádrž. Základní funkcí nádrží je zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení životních podmínek vodních organismů a zlepšení
klimatických podmínek v letním období. Investiční záměry pro významné úpravy vodních toků nejsou v současné době známy. Je třeba
počítat s tím, že bude nutno realizovat některé akce pro zajištění ochrany proti povodním poté, co bude dokončeno (případně
přepracováno) stanovení zátopových čar povodní a rozhodnuto o stupni ochrany sídel v rámci celokrajské koncepce. V území bude
třeba provést řadu akcí pro revitalizaci vodních toků, zejména v úsecích vodních toků s necitlivě provedenou regulací.
O.c4.3.2 Zásobování vodou.
Oblast Toužimska je napojena na skupinový vodovod Žlutice s úpravnou vody Žlutice. Některé obce mají své zdroje a
samostatné vodovodní rozvody, v některých je pak zásobování z domovních studní.
a)
Studny.
V současné době je zásobování v obcích Bezděkov, Branišov, Dřevohryzy, Lahovice, Luhov, Prachomety, Smilov zcela
individuální - ze studní, které si vybudovali jak někteří obyvatelé, tak někteří vlastníci rekreačních a zemědělských objektů. Obec Dobrá
voda má studnu obecní, ze které je rozvod vody po obci a je ve správě města.
b)
Prameniště „Kojšovice“ - jímací zářezy.
V horní části obce je v provozu část vodovodu, který je zásobován z mělkých zdrojů (jímací zářezy), které jsou závislé na
vydatnosti srážek. Voda je do obce dopravována pomocí tlakové stanice. Vydatnost zářezů nepostačuje celoroční potřebě
zásobovaných obyvatel. V budoucnu s předpokládá náhrada prameniště napojením na vodovod Toužim.
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c)

Prameniště „Kosmová“ - jímací zářezy.
Dva jímací zářezy 2 x 30,0 m Qprům. 3,0 l/s se sběrnou jímkou, ve které se rozvody dělí do vodojemu Kosmová – zemní 50,0 m3
a dále pak řadem připojení na systém města Toužim, přes VDJ Toužim – starý 2 x 100,0 m3 (650/646). Jakost vody je vyhovující,
provádí se pouze hygienické zabezpečení.
d)
Skupinový vodovod Žlutice.
Hlavním zdrojem vody pro skupinový vodovod je úpravna vody Žlutice s minimálním výkonem 190,0 l/s. Skupinový vodovod se
rozvětvuje prakticky do všech světových stran, přičemž směr západní větev vede do vodojemu Lažany starý 400,0 m3 (670,5/666,0
mnm) z něhož je napojen vodojem Toužim-nový 400,0 m3 (656,0/652,0 mnm.), u kterého je situována čerpací stanice – ČS Toužim,
která čerpá vodu do VDJ Třebouň 150,0 m3 (729,40/727,2). Z této odbočky je zásobena obec Polikno. Řad pak pokračuje do Bezdružic,
z něj je pak napojena obec Nežichov, přes původní vodojem. Z řadu do Toužimi je zásobena obec Radyně a obec Komárov.
.
Ochrana vodních zdrojů.
Převážná část území leží v povodí řeky Střely, která je vodárenským tokem. Obec Kojšovice a Lachovice je v ochranném
pásmu stupně IIb zbývající obce ve III stupni. S výjimkou Bezděkova,Dobré Vody a Dřevohryz, které spadají do povodí Mže. Do
ochranného pásma II b je zařazeno též samostatné prameniště Kosmová.
Zásobování vodou vychází z počtu současných obyvatel a z uvažovaného využívání ploch navržených pro zástavbu. Návrh je
popsán pro jednotlivé obce v abecedním pořadí. Při návrhu bylo vycházeno ze zadání, plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Karlovarského kraje a též z konzultací se současným provozovatelem. Počty obyvatel v jednotlivých katastrech a výhledových etapách
jsou kombinací výhledu dle ÚP a plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obcí Karlovarského kraje. Obyvatelé s takzvanou omezenou
působností jsou individuální rekreace, obyvatelé dojíždějící za zaměstnáním a k nepravidelným návštěvám. Počty obyvatel stálých a
s omezenou působností jsou uvedeny v následující tabulce potřeby vody ve sloupcích bydlení a rekreace.
Potřeba vody - obyvatelstvo:
Průměrná denní potřeba - Qp
Maximální denní potřeba - Qdmax = Qp x kd (koeficient denní nerovnoměrnosti … kd = 1,4)
Výpočty jsou uváděny pro výhledový stav dle zpracovatele urbanistické části, pro rok 2026.
Průměrná spotřeba na obyvatele – bez rozdělení na bytovky a rodinné doma je uvažována 150 l/ob.d.
U rekreace individuální 60,0 l/os.d.
Tabulka potřeby vody.
stav obyvatelé

návrh obyvatelé

současný stav

bydlení rekreace bydlení rekreace Qp m3/d

Qdmax

návrh
l/s

Qp m3/d

celkem

Qdmax

l/s

Qp m3/d

Qdmax

l/s

Bezděkov

38

10

15

2

5,2

7,24

0,08

2,37

3,32

0,04

7

9,7

0,12

Branišov

4

40

19

40

3

4,2

0,05

5,25

6,55

0,08

8,25

11

0,13

93

35

50

35

16,1

22,5

0,26

9,6

13,4

0,15

23,6

35,9

0,42

52

10

40

12

8,4

11,84

0,14

6,72

9,4

0,11

15,1

21,2

0,25

Komárov

62

14

20

2

10,15

14,2

0,16

3,1

4,4

0,05

13,3

18,6

0,22

Kosmová

241

4

130

0

36,39

50,94

0,61

19,5

27,3

0,3

55,9

78,3

0,91

Lachovice

1

8

0

0

0,65

Luhov

11

110

0

0

8,25

11,5

0,14

8,25

11,5

0,14

Nežichov

16

8

50

10

2,9

4,1

0,05

8,1

11,34

0,13

11

15,4

0,2

Políkno

36

25

20

0

6,9

9,7

0,11

3

4,2

0,5

9,9

14

0,16

Prachomety

61

8

35

2

9,65

13,5

0,16

5,3

7,42

0,1

15

21

0,24

Radyně

41

6

3

0

6,5

9,1

0,11

0,5

7

10

0,11

Smilov

16

12

35

2

3,1

4,4

0,05

5,3

7,42

0,1

7,7

10,1

0,12

Třebouň

110

8

52

2

17

24,1

0,31

8

11,2

0,13

23

32,3

0,4

Toužim

3140

5

210

5

471,3

660,34

7,61

31,5

44,1

0,5

94

94

1,1

6,3

6,3

0,08

805

9,3

Dobrá Voda
Dřevohryzy
Kojšovice

0

Toužim OV
celkem

0,65

603
808,65

1094 12,72

Potřebná kapacita vodního zdrojů:
Je uváděna pro Qmax denní
Obce napojené na vodovod Žlutice:
10,6 l/s
Kosmová, Bezděkov, Prachomety:
1,26 l/s
Ostatní obce mají zásobení individuální.
Při kapacitě úpravny vody Žlutice 190,0 l/s je odběr vody pro Toužimsko 5,6 %.
Prameniště Kosmová má uváděnou vydatnost 3,0 l/s. To znamená, že je vyhovující a že pro Toužim ještě zbývá 1,7 l/s.
U individuálního zásobení vyplývá, že výstavba nových sídel bude podmíněna možností zřídit studnu. Vzhledem k poměrně velkému
rozšíření Dobré Vody je otázka, zda nárůst o 0,15 l/s bude v možnostech stávající studny.
Vodojemy a vodovodní potrubí
Bezděkov:
Obec nemá v současné době vodovod. Je zde pouze individuální zásobování ze studní. Navrhuje se
napojení na vodovodní síť Toužim. V plánu rozvoje vodovodů je navrhován vodojem Prachomety – Bezděkov 100,0 m3 na kótě 723/720
m.nm. Vodu do vodojemu bude dopravovat nově navrhovaná čerpací stanice ČS Toužim 2 (Q = 0,5 l/s h = 85,0 m). ČS bude u
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vodojemu Toužim – starý. Zásobní řad 2300,0 m. Rozvody v obci 1200,0m. Vzhledem k předpokládané spotřebě vody Qd = 30,0 m3 pro
obě obce se vodojem 100,0 m3 jeví jako velký. Pravděpodobně bylo uvažováno s větší provozní rezervou. Konečná velikost VDJ bude
určena při zpracování projektové dokumentace.
Branišov:
Stávající zásobování ze studní zůstane zachováno.
Dobrá Voda:
Obec má vodovod pro veřejnou potřebu – zdrojem je obecní studna. Stávající stav je v souladu s PRVK a
zůstane zachován.
Dřevohryzy:
bez spotřeby.
Kojšovice:
Obec má vodovod pro místní potřebu. Zdrojem je místní prameniště, ze kterého je voda pomocí AT stanice
dopravována do obce. Celková délka vodovodních řadů je 770,0 m. Vzhledem k tomu, že prameniště není dostatečné po celý rok,
uvažuje se s napojením na vodovod Toužim. Předpokládaná délka vodovodního řadu je 2750,0 m.
Komárov:
Obec je napojena neskupinový vodovod Žlutice. Původní prameniště nabylo kapacitně dostačující.
Napojení na skupinový vodovod je v obci Smilov přes redukční šachtu. Řad je eternit 250 a je v obci napojen na rozvody z PE 90, Za
obcí je zemní vodojem 50,0 m3 610,60/613,0 mnm.
Kosmová:
Obec je zásobena z místního zdroje – původní vodovod z roku 1909. Jižně od obce je prameniště. Jedná
se o dva jímací zářezy 2 x 30,0 m. V rozdělovací jímce se voda dělí do VDJ Kosmová – zemní 50,0 m3. Propojení do města Toužim je
přes VDJ Toužim – starý 2 x 100,0 m3 650/646 mnm. Celková délka sítě, včetně vodovodního řadu je 1250,0 m. Zásobování je
vyhovující a nebude měněno. Voda do navrhovaných lokalit bude zajištěna rozšířením stávající vodovodní sítě v obci.
Lachovice:
Zásobování individuální zůstane zachováno i do budoucna.
Luhov:
Zásobování individuální zůstane zachováno i do budoucna.
Nežichov:
Obec má vodovod, který byl zásobován z místních zdrojů. V nedávné době došlo k napojení na vodovod
Toužim - Bezdružice. Stávající vodojem je využíván. Systém je vyhovující.
Polikno: Obec je napojena na skupinový vodovod Žlutice a to přes výtlačný řad VDJ Toužim – VDJ Třebouň. Zásobení je
vyhovující a zůstane zachováno i pro budoucnost.
Prachomety:
Současné zásobení – individuální studny, bude nahrazeno napojením na vodojem 100,0 m3 společný
s obcí Bezděkov – komentář viz výše.
Radyně:
Obec ja napojena na skupinový vodovod odbočkou z řadu Lažany – Toužim. Celková délka řadu PE 110 je
450,0m, rozvodná síť PE 63-110 má délku 770,0 m.
Smilov:
Stávající individuální zásobení zůstane zachováno.
Třebouň:
Obec je zásobena ze skupinového vodovodu výtlačným řadem z čerpací stanice Toužim 1. Výtlačný řad je
DN 150, délky 2500,0m .Vodojem 150,0 m3 je umístěný „za spotřebištěm“ na kótě 729,40/727,20. Doprava vody pak pokračuje déle
směr Bezdružice. Stávající systém vyhovuje a zůstane zachován. Stávající síť bude podle potřeby rozšiřována
Toužim:
Město je napojeno na skupinový vodovod Žlutice. Voda je čerpac stnicí o výkonu 28,0 l/s dopravována do
vodojemu Lažany 670,50/666,0 mnm. Z tohoto vodojemu je gravitačně dovedena do vodojemu Toužim – nový 400,0 m3 656,0/652,0.
Tento vodojem je hlavní zásobní pro město. Voda je do města přivedena litinovým potrubím DN 300.
Město je zároveň napojenu na původní zdroj – prameniště Kosmová a to přes vodojem VDJ Toužim – starý 2 x 100,0
m3 650/646 mnm. Přívodní potrubí do města je DN 125 (eternit,litina) . Vodojemy jsou téměř na stejné úrovni a oba přívody jsou
navzájem bezproblémově potopeny. Výhodou prameniště Kosmová je gravitační přítok. V souvislosti s výstavbou vícepodlažních domů
byla ve městě, přímo na sídlišti, realizována tlaková stanice výkonu 250,0 l/min H = 51,0 m, s akumulací 50,0 m3. Tím bylo vytvořeno
samostatné tlakové pásmo. Systém zásobování je vyhovující. Nové lokality k zástavbě budou napojeny na stávající síť jejím rozšířením.
O.c4.3.2 Odkanalizování.
V současné době mají centrální kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod pouze Toužim a Kosmová. V ostatních obcích
jsou žumpy, septiky, případně malé domovní čistírny. Tento způsob řešení zůstane v podstatě zachován. Pouze pro obec Třebouň je
v souladu se zadáním navržena čistírna splaškových odpadních vod. Tento návrh není v souladu s plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací a bude nutné zažádat o vypracování změny. Pro většinu rozvojových ploch je navržena splašková kanalizace, dešťové vody
jsou zasakovány, přebytky odvedeny povrchově. Vzhledem k tomu, že podstatná část řešeného území je v ochranném vodárenském
pásmu je potřeba věnovat čištění odpadních vod maximální pozornost.
Zneškodnění odpadních vod a splašková kanalizace v jednotlivých sídlech.
Bezděkov.
Obec nemá v současné době kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány v septicích s vypouštěním do
vodotečí, příkopů, případně do podmoku. S realizací kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod plán rozvoje neuvažuje. Odpadní
vody budou prvořadě likvidovány pomocí domovních ČOV, v krajních případech akumulovány v bezodtokových jímkách a odváženy
k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Toužimi.
Branišov. V obci je historická jednotná kanalizace vyústěná do pravostranného přítoku Bezděkovského potoka. Tato
kanalizace bude sloužit k odvedení povrchových vod. S realizací splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod plán rozvoje
neuvažuje. Odpadní vody budou prvořadě likvidovány pomocí domovních ČOV, v krajních případech akumulovány v bezodtokových
jímkách a odváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Toužimi.
Dobrá Voda.
Obec nemá v současné době kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány v septicích s vypouštěním do
vodotečí, příkopů, případně do podmoku. S realizací kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod plán rozvoje neuvažuje. Odpadní
vody budou prvořadě likvidovány pomocí domovních ČOV, v krajních případech akumulovány v bezodtokových jímkách a odváženy
k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Toužimi.
Dřevohryzy.
Nebude zástavba, tudíž ani odpadní vody.
Kojšovice.
Obec nemá v současné době kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány v septicích s vypouštěním do
vodotečí, příkopů, případně do podmoku. S realizací kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod plán rozvoje neuvažuje. Odpadní
vody budou prvořadě likvidovány pomocí domovních ČOV, v krajních případech akumulovány v bezodtokových jímkách a odváženy
k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Toužimi.
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Komárov.
Obec nemá v současné době kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány v septicích s vypouštěním do
vodotečí, příkopů, případně do podmoku. S realizací kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod plán rozvoje neuvažuje.
Kosmová.
V části obce je splašková kanalizace zakončená mechanicko-bilogickou čistírnou odpadních vod. Čistírna
má kapacitu pro 200 EO. V současné době je kapacita dostatečná – je napojeno cca 50% obyvatel. Nově navrhované rozvojové plochy
budou napojeny rozšířením stokové sítě oddílné kanalizace. Jak vyplývá z údajů o počtu obyvatel, dojde rozšířením kanalizace
k překročení kapacity stávající čistírny. V určité době bude nutné provést rozšíření ČOV – novou čistírnou, případně přístavbou stávající.
Předpokládá se, že rozšíření bude provedeno ve stávajících prostorách.
Lahovice.
Vzhledem k počtu obyvatel budou v budoucnu bezodtokové jímky a odvoz na ČOV Toužim.
Luhov.
Řešení odpadních vod stejné jako v předchozím případě.
Nežichov.
V současné době septiky. Výhledově stejné řešení jako v předchozím případě.
Polikno.
Obec nemá v současné době kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány v septicích s vypouštěním do
vodotečí, příkopů, případně do podmoku. S realizací kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod plán rozvoje neuvažuje.
Prachomety.
Stejné řešení jako v předchozím případě.
Radyně.
Totožné řešení jako Polikno a Prachomety.
Smilov.
Řešení totožné jako v předchozím případě.
Třebouň.
Obec má jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 50 % obce. Do této kanalizace jsou nepojeny
přepady ze septiků, případně domovních čistíren. Plán rozvoje kanalizací předpokládá řešení bezodtokovými jímkami s odvozem
k likvidaci do ČOV Toužim. Zadání pro zpracování UP navrhuje likvidaci splaškových vod čistírnou. Vzhledem ke konfiguraci terénu,
bude nutné část obce přečerpávat. Bude zrealizována nová splašková kanalizace. Jedna část zakončena čistírnou odpadních vod,
druhá pak čerpací stanicí. Ta bude zajišťovat dopravu do té části první. Vzhledem k předpokládanému malému zavodnění vodotečí a s
ohledem na skutečnost že jsou zaústěny v konečné fázi do vodárenského toku, je navrhováno čištění dvoustupňové. V první fázi
klasická machanicko-biologická čistírna. Následně pak dočištění ve stabilizační nádrži, eventuelně v zemním filtru, či kořenové čistírně.
V každém případě bude v obci realizována oddílná kanalizace.
Toužim.
Město má jednotnou kanalizaci DN 200- DN 1000, v délce cca 7500 m. Kanalizace je zakončena
oxidačním příkopem s kapacitou 4 245 EO. Vzhledem k tomu, že vyčištěné vody jsou vyústěny do vodárenského toku, jsou na kvalitu
vyčištěných vod kladeny daleko větší požadavky než v jiných případech. Proto ČOV i při připojení 3090 EO nevyhovovala požadavkům
směrnice 91/271/EHS. Z tohoto důvodu byla na ČOV plánována v letech 1006 – 08 rekonstrukce. S jakým výsledkem není v této chvíli
známé. Nicméně je zřejmé, že navrhované lokality budou napojeny rozšířením stávající stokové sítě. Nové lokality, pokud to bude
možné, se doporučuje řešit oddílnou kanalizací a dešťové vody vést přímo do vodoteče.
Dešťové vody
Převážná většina obcí řešeného území nemá dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou odvedeny systémem propustů,
nepodstatného rozsahu stok a převážně povrchovými příkopy přímo do okolního terénu a vodotečí. Jednotná kanalizace v Branišově a
Třebouni zůstane zachována a bude sloužit k odvedení dešťových vod.
Město Toužim má jednotnou stokovou síť a dešťové vody jsou odvedena na ČOV, kde část je odlehčena a část projde
čistírnou společně s vodami splaškovými, což je nevýhodné pro efekt čištění. Budování samostatné dešťové kanalizace by však bylo
neúměrným finančním zatížením. V místech rozvojových lokalit, kde to bude možné, bude vhodné realizovat kanalizaci oddílnou.
O.c4.3.3 Zásobování elektrickou energií.
Zásobování elektrickou energií je zajištěno z 22kV rozvodného systému venkovními vedeními z rozvodny 110/22kV Toužim.
Dodávka elektrické energie je realizována venkovním vedením 22 kV, které je rozvedeno po celém správním území obce o osazeno
transformačními stanicemi 22/0,4 kV. VN rozvody ve venkovských sídlech jsou venkovního provedení holými vodiči, v městě Toužim je
část vedena venkovními holými vodiči a část zejména v koncentrované zástavbě izolovanými vodiči v zemi. NN rozvodná síť je převážně
venkovního provedení s AlFe vodiči na betonových opěrných bodech, částečně je použito závěsných kabelů. U nově vybudovaných
staveb je u NN rozvodů využito zemních kabelů. Přípojkové a elektroměrové rozvodné skříně jsou umístěny v převážné míře v objektech
a v oplocení pozemků objektů. Stávající rozvodná síť odpovídá současným požadavkům jednotlivých odběratelů elektrické energie.
Veřejné osvětlení je realizováno svítidly s výbojkovými zdroji světla umístěnými na výložnících osazených v převážné míře na opěrných
bodech NN sítě. Dle situování osvětlovacích bodů se jedná pouze o osvětlení orientační nesplňující podmínky ČSN.
Zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího způsobu zásobování, stavu energetických zařízení a navrhovaného
rozvoje území. Nepředpokládá změnu systému zásobování elektrickou energií, tzn., že bude i nadále zajištěno z 22 kV rozvodného
systému venkovním vedením z rozvodny 110/22 kV Toužim. Ve vztahu k rozvoji území se jedná o dostavbu nových kioskových,
případně stožárových DTS (venkovská sídla), vybudování příslušných VN přípojek pro jejich napojení a úpravu stávajících
transformačních stanic. V souvislosti s předchozím se předpokládá úprava stávajících NN rozvodů a vybudování nových již kabelových.
ÚP nepředpokládá rozšíření využití elektrické energie pro účely vytápění, ale pouze vhodně doplňující jiné systémy vytápění,
tj. v daném území převážně pevná ekologická paliva a plyn. Celková bilance soudobého příkonu elektrické energie vychází
z navrhovaného rozvoje území a charakteru využití elektrické energie u jednotlivých navrhovaných zařízení. Dle Zásad navrhování
distribučních sítí ČEZ se jedná u bytového odběru o kategorii A, eventuálně B1, tzn. využití elektrické energie pro osvětlení, drobné
domácí spotřebiče a eventuálně vaření.
Pi (kW)
Ps (kW)
Bydlení
6 210 kW
1 550 kW
OV bydlení
110 kW
66 kW
Individuální rekreace
110 kW
33 kW
Sportovní zařízení
15 kW
10 kW
Hotely, penziony
90 kW
60 kW
Veřejné osvětlení
45 kW
30 kW
Celkem
6 580 kW
1 749 kW
Ve vazbě na navrhovaný rozvoj území se předpokládají následující úpravy, rekonstrukce a realizace nových záměrů:

Textová část – odůvodnění.
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Přestavbové plochy uvnitř ZÚ budou napájeny vzhledem ke svému rozsahu ze stávajících sítí NN, případně novými NN
přípojkami ze stávajících trafostanic. Nové rozvojové plochy s malým požadavkem na příkon elektrické energie budou napojeny ze
stávajících sítí NN, případně novými NN přípojkami ze stávajících trafostanic. Nové rozvojové plochy s velkým požadavkem na příkon
elektrické energie budou napojeny z nových trafostanic, vybodovaných jako součást těchto ploch. Trasy VN vzdušných a kabelových
přípojek budou podrobně určeny v územních studiích. Nové trafostanice jsou navrženy pro následující plochy:
Z2, Z3
zesílení stávajícího rozvodu NN z trafostanice.
Z8
zesílení stávajícího rozvodu NN z trafostanice.
Z11, Z13, Z39
VN přípojky do lokalit Z12 a Z13 a vybudování DTS.
Z17
zesílení stávajícího rozvodu NN.
Z19
zesílení stávajícího rozvodu NN z trafostanice, případně posílení stávající trafostanice.
P15
zesílení stávajícího rozvodu NN z trafostanice, případně posílení stávající trafostanice.
Z21, Z22
zesílení stávajícího rozvodu NN z trafostanice, případně posílení stávající trafostanice.
Z25, Z26, Z31
VN přípojky do všech lokalit a vybudování DTS a NN rozvodů.
O.c4.3.4 Zásobování teplem.
V současné době se ve městě Toužim nachází městská výtopna, (plynová kotelna) u budovy městského úřadu, ze které je
rozváděno teplo do okolní obytné a občanské zástavby. Ostatní zdroje tepla jsou řešeny jako blokové, popř. domovní kotelny. Obdobné
řešení je i u stávajících průmyslových podniků a závodů přímo v Toužimi. Ve venkovských sídlech, kde je a bude zaveden plyn
(Kosmová, Políkno, Komárov), je využíván rovněž jako hlavní energetické médium k vytápění a ohřevu TUV, ale v ostatních sídlech
převažují lokální topidla na pevná paliva, případně na PB nebo elektrické vytápění.
Jako dominantní topné medium bude i nadále v soustředěné i rozptýlené zástavbě převážně využíván zemní plyn, popř.
elektrická energie, nebo tuhá ekologická i ostatní paliva. PB jako topné médium nebude rozšiřován.
S ohledem na velikost zdroje a stávající řešení nenavrhuje ÚP navýšení instalovaného výkonu stávající výtopny v Toužimi.
Nově navržené objekty budou zásobovány z vlastních zdrojů, které budou odpovídat novým požadavkům na kvalitu
vypouštěných imisí, zejména použitím plynových kotlů využívajících kondenzaci spalin.
Spaliny vypouštěné z kondenzačních kotlů mají nižší obsah jak u CO2, tak u NOx. Hodnota NOx činí pod 60,0 mg/m3 (třída 5).
Teplota spalin (min/max) je na hodnotách 40/70°C při dodržení zákona 86/2002 Sb. o Ochraně ovzduší.
Instalací těchto zdrojů přinese nižší okamžité koncentrace škodlivých imisí, a tím zajištění vyšší ochrany ovzduší jak
v navrhované lokalitě, tak i ve stávajícím území, které přímo sousedí s rozvojovými plochami.
Výpočet množství škodlivých imisí vypouštěných z objektů na navrhovaných plochách za topné období (za rok)
pro palivo zemní plyn (Hu 33,6 kJ/m3):
- popílek 302 kg/10 6 m3 * Vp
302,0 * 0,334
100,87 kg / rok
- Nox
1.920 kg /10 6 m3 * Vp
1.920,0 * 0,334
641,28 kg / rok
- CO
320 kg/10 6 m3 * Vp
320,0 * 0,334
106,88 kg / rok
Celkem
849,03 kg/rok
Celkové množství emisí bude činit
849,0 kg/rok
Zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV budou převážně individuální (rodinné domy, popř. obytné domy) při zatřídění:
-plynové kondenzační kotle
-elektrické kotle a tepelná čerpadla
-automatické kotle na dřevo při dodržení min. obsahu vlhkosti ve dřevě
-automatické kotle na tuhá paliva – uhlí, se zaručeným obsahem síry a popela
-nebo kombinace předchozích zdrojů se solárními panely.
-výkon zdrojů bude v rozmezí do 24,0 ( RD ) do 50,0 kW (OD) nebo do 200 kW (obytné bloky).
Ohřev TUV je volen také lokální v návaznosti na typ zdroje tepla.
O.c4.3.5 Zásobování plynem.
V současné době je v Toužimi provedena plynofikace z VTL plynovodu, resp. z regulační stanice VTL/STL, která se nachází
na okraji obce ve směru od Teplé do Útviny. Plynofikace je zavedena rovněž do sídla Kosmová.
Nová koncepce zásobování plynem vychází ze stávajícího plynovodní sítě, s navrhovaným rozšířením na nové plochy. U VTL
plynovodu je navrhováno rozšíření ve směru na obec Štědrá, kdy je možné vybudovat odbočky s instalací regulačních stanic (VTL /
STL) do obcí nacházejících se po trase – Políkno a Komárov. Na odbočkách se instalují blokové, regulační, stanice VTL/STL.
V ÚP je uvažováno převážně s plochami pro objekty bydlení (rodinné domy, popř. obytné domy), občanského vybavení,
objektů průmyslové a zemědělské výroby. Výstavba většího provozu (průmyslová zóna, montážní závod je v současné době prováděna
na okraji obce (poblíž regulační stanice plynu), proto je brána jako stávající zařízení.
Plynofikace obce bude řešena v souladu s požadavky platného zákona č. 458 / 2000 Sb., resp. jeho novely z roku 2004 (zákon
č. 458/ 2000 Sb.- Díl č. 2 : Plynárenství ( § 55 až § 75 , )
Plánovaná bilance spotřeb plynu – rozšíření spotřeby (odběrů):
Město Toužim :
obytná výstavba (do 6 tis m3/rok)
210,0 m3/hod
výroba a občanská vybavenost (do 6 tis m3/rok) 45,0 m3/hod
Celkem
255,0 m3/hod
Redukovaná spotřeba plynu
153,0 m3/hod
Předpokládaná roční spotřeba plynu na nových navrhovaných plochách bude okolo 334.000,00 m3/rok.
Výpočet množství škodlivých imisí vypouštěných z objektů na navrhovaných plochách pro palivo zemní plyn (Hu 33,6 kJ/m3):
--popílek 302 kg/10 6 m3 * Vp
302,0 * 0,334
100,87 kg / rok
--Nox
1.920 kg /10 6 m3 * Vp
1.920,0 * 0,334
641,28 kg / rok

Textová část – odůvodnění.

str. 34

Územní plán TOUŽIM

12/2013

---

CO
320 kg/10 6 m3 * Vp
320,0 * 0,334
106,88 kg / rok
Celkem
849,03 kg/rok
S ohledem na to, že u navrhovaných ploch se jedná o nové stavby, je předpoklad, že skutečný odběr plynu bude na úrovni
návrhu, popř. nižší. Navrhujeme dobudování stávající STL plynovodní sítě, kdy nové plynovody budou zásobovat nově navržené plochy.
Instalovaná regulační stanice, která zásobuje obec, bude využita i pro případné rozšíření stávající plynovodní sítě. Provozní přetlak STL
plynovodu 200 až 250 kPa.
V ÚP se uvažuje s páteřními STL plynovody, které budou tzv. zokruhovány se stávajícími řady, pro případné opravy a stálý
provozní přetlak. Pro jednotlivé lokality se vybudují STL přípojky plynu, které budou ukončeny na hranici pozemkových parcel, „ hlavními
uzávěry plynu „ (zkr. HUP) v pilířích, popř. v nikách na obvodovém zdivu.
Dle zákona č. 458 / 2000 Sb. - § 68 : jsou plynárenská zařízení chráněna „ ochrannými pásmy „, k zajištění jejich bezpečného,
a spolehlivého, provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení.
O.c4.3.6 Telekomunikace.
Stávající stav telekomunikací v řešeném území je dán celkovým podnikatelským prostředím v daném oboru. S dřívějším
přispění státu na monopolním postavení Českého Telecomu a.s. V minulém období byly sdělovací kabelové sítě budovány a
provozovány převážně Českým Telecomem a.s. Společnost včetně kabelové metalické a optické sítě byla privatizována a odprodána a
je v současné době v držení soukromým vlastníkem Telefonica O2 Czech republic a.s. Podnikání v daném oboru je řízené Českým
telekomunikačním úřadem. Budování nových kabelových sítí je omezono návratností dané investice. Telekomunikační kabelové sítě
postupně z hlasových (telefonních) služeb jsou stále více využívány pro datové služby, kdy hlasová služba se stává doprovodnou
službou k datovým službám. Datové služby zejména využívají ADSL technologii, rychlý internet do 16Mb/s a IPTV (digitální televizi).
Dostupnost těchto služeb je pro uživatele omezena a to dvojím způsobem. Jednak ne všude je přístupná kabelová metalická síť, jednak
i technicky, kdy vzdálenosti přípojky pro jednotlivé uživatele snižují či jinak omezují možnou rychost ADSL přípojky do 2Mb/s a
znemožňují příjem IPTV ( požaduje min. 7 až 8 Mb/s).
Pevné sítě.
Telefonizace území Toužim je zajištěna z ATÚ Toužim, která je napojená na HOUST Karlovy Vary. Pouze vlastní Toužim byla
budována jako PON (pasivní optická přístupová síť). Stávající dálkové metalické kabely (DK) byly nahrazeny novými optickými kabely
(DOK). V rámci staveb DOK byly pokládány i HDPE chráničky pro místní optické kabely (MOK) a přílože metalických kabelů pro
napojení či posílení telefonizace jednotlivých obcí, pokud se nacházely poblíž těchto staveb. Pro potřeby telekomunikací se používají i
staré DK, které byly nahrazeny optickou sítí, jejich převedením pro místní provoz. Obce, kterými prochází staré DK či nové trasy DOK je
snadné napojit na kabelové telekomunikační sítě. Řada obcí v řešeném regionu je napojena vrchními kabelovými vedení a převážná
část vedení v obcích využívá vrchní sloupová vedení.
Mobilní sítě.
Radioreléové trasy - řešeným územím prochází řada RRL paprsků. V rámci radiové sítě jsou přenášeny signály pozemní TV
Hlavním vysílačem v oblasti je Krašov a jednotlivé lokální retranslační stanice. Do RRL sítí je nutné též započítat i spojení mezi
jednotlivými vykrývači mobilních telefonních operátorů. RRL trasy mají vyhlášené ochranné pásmo. Do RRL sítí je třeba zahrnout i trasy
místních provozovatelů, ale ty jsou většinou v bezlicenčním pásmu bez jakékoliv ochrany z hlediska územních plánů.
.
Sdělovací sítě mobilních operátorů.
Pokrytí daného území jednotlivými operátory je dostačující. V hlasových službách a částečně i v datových převzaly tyto sítě
většinu trhu. Připojení uživatelů je velmi jednoduché bez budování nákladných přístupových síti. Datové sítě však nedosahují takových
rychlostí jako kabelové ADSL sítě maximálně 1Mb/s. V řešeném území se nachází místní lokality, které nejsou pokryté dostatečně
signály mobilních operátorů. Pokrytí se postupně mění s výstavbou základnových stanic. Aktuální pokrytí jednotlivými signály je možné
zjistit u jednotlivých providerů. V řešeném území bude řada uživatelů odkázána nejenom z hlediska hlasových ale i převážně datových
služeb na mobilní operátory.
.
Rádiové sítě.
V rámci radiové sítě jsou přenášeny i signály pozemní TV vysílačů, které jsou již digitální - DVB (digitální pozemní vysílání).
Hlavním vysílačem v oblasti je Krašov. Pokrytí území TV signály a signály mobilních operátorů je pomocí lokální retranslační stanice a
přístupových bodů. Celé řešené území je pokryto dostatečnými signály ze satelitů, které se dají použít pro příjem televizních signálů ať
analogových, tak i digitálních, včetně rozhlasových pořadů. Zvláštní skupinu tvoří sítě WIFI které fungují na přímou viditelnost, jsou
určené pro datové přenosy.
Pro rozvojové plochy jsou z hlediska zajištění základních telekomunikací přístupné mobilní telefonní sítě. Bez problénu jsou i
satelitní signály pro TV programy. Pro pevnou telefonizaci rozvojových území je nutno provést zásadní rekonstrukci stávající telefonní
sítě. Zejména vyjít z místních podmínek, zda je v dané lokalitě přístupná pevná metalická síť, volné kapacity a zda ji operátor
zainvestuje. Proto je vhodné řešit přípravu území jako pro celek nikoliv jako infrastrukturu pro jednotlivé objekty. Ty vycházejí z hlediska
hodnocení investic jako nevýhodné. Současný trend je přejít z metalických telekomunikačních rozvodů na optické sítě, tzv. vlákno do
bytu. Je třeba v místě nové zástavby počítat s uložením nových kabelových tras metalické či optické telekomunikační sítě do chodníků.
Ukončení sítě je v domě či bytě optickým rozvaděčem. Optická síť vychází z nadzemních optických spojek pro 24 vláken kde se
provařují dvouvláknové kabely (využito jedno vlákno) na vícežilové (většinou a RIBBONOVÉ) optické kabely a ty jsou ukončené v DLC,
kde jsou osazené i aktivní prvky, proto je potřeba v území počítat i s výstavbou takovýchto zařízení. Telefonica O2 Czech republic a.s.
žádné stavby v době zpracování ÚP v řešené lokalitě nepřipravuje.
V řešené lokalitě se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých
podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP, jedná se zejména o dálkové kabely. V době přípravy činností a staveb v řešeném
území je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.
Toužim
Rozvoj kabelové sítě je možný, v obci je automatická telefonní ústředna napojená na HOST Karlovy Vary. Jsou zde
vyvedeny optické kabely DOK a místní optické kabely sítě PON na kterou jsou napojeny některé obce přes ONU. Vedeny radioreleové
směry z vysílače Třebouň a Krašov.
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Bezděkov
Obcí neprochází žádné dálkové metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena pouze
nadzemní místní telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primer obce - SMK 10x4 Z ONU Prachomety, trasa podél silnice
z Prachomet. Primární UR 31/0/W34/001A - okraj obce – kapacita 20 p., obsazení 30%.
Branišov
Obcí neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena
pouze nadzemní místní telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primer obce - 5x4 z ONU Třebouň přes Nežichov. Primární UR
30/0/W35/008c – Branišov u č.p.24 – kapacita 10 p., obsazení 10%.
Dobrá Voda
Obcí neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena
pouze nadzemní místní telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primární UR 31/0/W34/003-1 – kapacita 20 p., obsazení 45%. Obec
je napojena vrchním vedením z obce Prachomety vedené podél silnice. Součástí obce je klášter Trapistů, ten je napojen na stávající
vrchní vedení úložným kabelem včetně HDPE trubek vedených podél přístupové komunikace po pravé straně v souběhu s přípojkou VN.
Dřevohryzy
Lokalitou neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Lokalita není
napojena ani na místní síť. Primer obce - původně SMK z Teplé, V současné sobě není evidována žádná kabelizace, žádné tlk.služby.
Napojení lokality pokud by se obnovovalo nebude na telekomunikační obvod Toužim, bylo to nehospodárné, vhodnější napojit na obec
Teplá.
Kojšovice
Obcí neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena
pouze nadzemní místní telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primer obce - SMK 5x4 z Toužimi podél silnice, t.č. v rekonstrukci.
Nový primární UR doposud neoznačen – kapacita 10 p., obsazení 40%.
Komárov
Obcí prochází metalický dálkový kabel převedený pro místní provoz, napojení na OK není. Primer obce - 10x4 přímo
z HR RSU Toužim - výpich z bývalého DK. Primární UR 30/0/00/092a – kapacita 20 p., obsazení 50%. Obcí prochází RRL směry
z Krašova.
Kosmová
Obcí prochází telekomunikační kabely z obce Toužim do obce Kosmová a dále na Prachomety. Obec je kabelově
napojena na ATÚ Toužim. ONU na optickém kabelu + rozvody MK po obci úložná kabelizace. Obcí prochází tři RRL směry z různých
vysílačů /Třebouň, Krašov,?/
Lachovice
Obcí neprochází žádné místní ani dálkové kabely metalické nebo optické kabely. V současné sobě není evidována
žádná kabelizace, žádné tlk.služby. Obcí prochází RRL směr z Krašova.
Luhov
Obcí neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena
pouze nadzemní místní telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primer obce - 3x4 z Toužimi – Plzeňské ulice přes Políkno. Primární
UR 30/0/04s/001/3 – Luhov – kapacita 6 p., obsazení 33%. Obcí prochází RRL směry, dva z Krašova a jeden z vysílače Třebouň.
Nežichov
Obcí neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena pouze nadzemní místní
telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primer obce - 10x4 z ONU Třebouň. Primární UR 30/0/W35/008b – Nežichov u č.p.19 –
kapacita 20 p., obsazení 25%. Obcí prochází RRL směry z vysílače v Třebouni a z Krašova.
Políkno
Obcí neprochází žádné dálkové kabely metalické nebo optické kabely, napojení na OK není. Obec je napojena
pouze nadzemní místní telekomunikační sítí – trasa nezakreslena. Primer obce - 3x4 z Toužimi – Plzeňské ulice Primární UR
30/0/04s/001/1 – Políkno u č.p.26 – kapacita 6 p., obsazení 66%. Obcí prochází dva RRL směry z Krašova.
Prachomety
Obcí prochází telekomunikační kabely z obce Toužim přes obce Kosmová a dále na Kladruby. ONU na optickém
kabelu + rozvody MK po obci jsou pomocí vrchních kabelů ze sloupových UR. Obec je napojena na ATÚ Toužim.
Z obce vychází sloupová trasa do obce Dobrá Voda. V obci je retranslační stanice.
Radyně
Obcí prochází telekomunikační kabely z obce Toužim do obce Smilov. ONU na optickém kabelu + rozvody MK po
obci jsou pomocí vrchních kabelů ze sloupových UR. Obec je napojena na ATÚ Toužim.
Smilov
Obcí prochází telekomunikační kabely metalické i optické, z obce Toužim přes obec Radyně dále na Brložec
Optické kabely pouze prochází není ONU. Na trase býv. Metalický DK, který je převeden pro místní provoz. Rozvody po obci řešeny
nadzemní sítí.
Primer obce 1) 10x4 přímo z HR RSU Toužim - výpich z bývalého DK, primární UR 30/0/00/092 – kapacita 20 p., obsazení 50%.
2) 10x4 z ONU Štědrá primární UR 30/0/W31/001 – kapacita 20 p., obsazení primární UR 30/0/W31/001 – kapacita
20p., obsazení 0%.
Třebouň
Do obce přichází telekomunikační optický kabel z obce Toužim. ONU na optickém kabelu + sekundární rozvody MK
(místními kabely) po obci provedeny úložnou kabelizaci (kabely uloženými v zemi). Obec je napojena na ATÚ Toužim. Na katastru obce
je vysílač s radioreleovými směry, které však nezasahují do vlastní obce.
Pro nahrazení stávajících vrchních vedení je nutné počítat s koridory podél komunikací mezi obcemi pro případné uložení
telekomunikačních kabelů. V místech ONU počítat s plochou do 10m2 pro případnou další nebo měněnou technologii.
O.c4.4

Veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)
Obec nemá velký rozsah typické veřejné sídelní zeleně s větším podílem veřejně přístupných ploch. Stávající veřejná sídelní
zeleň je udržovaná. Pozitivně dotvářejí obraz sídel a vlastního správního centra soliterní kvalitní stromy - javory, jasany, lípy a další
dřeviny rostoucí u komunikací, na volných prostranstvích i na soukromých pozemcích. Zeleň v obci plynule navazuje na krajinnou zeleň
kolem vodotečí nebo na plochy nelesní zeleně, které zprostředkovávají vazbu s lesními porosty. Významným prvkem vytvářejícím
charakter kvalitní veřejné zeleně v Toužimi je průběh řeky Střely se svými břehovými porosty a vodními plochami v rámci prvků ÚSES.
Územní plán vymezuje 1,9234 ha stabilizovaných funkčních ploch veřejné zeleně.
Územní plán nenavrhuje nové rozvojové plochy veřejné zeleně. Nové plochy zeleně jsou navrženy do ploch smíšených
nezastavěného území (NS). ÚP předpokládá, že některé prvky malého plošného rozsahu (parky, dětská hřiště, nezastavitelné zahrady
apod.) mohou být součástí jiných funkčních ploch s rozdílným způsobem využití.
ÚP potvrzuje stávající veřejná prostranství jako významné urbanistické hodnoty obce sloužící zejména k zajištění prostupnosti
urbanizovaného území a k otevření prostoru v sídelní struktuře. ÚP nevymezuje nová veřejná prostranství.
Plochy veřejných prostranství (PV) zaujímají celkem 10,4979 ha.
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O.c5
O.c5.1
----

Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny (NL, NZ, NP, NS, ZS, ZP, W).
Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské a lesů (NZ, NL).
Rozvojové předpoklady.
Dle regionálně geologického členění náleží řešené území převážně do jižní části Karlovarské vrchoviny - Tepelské vrchoviny –
Toužimské plošiny. Části řešeného území zasahují i do jiných geomorfologických oblastí – Mrázovská pahorkatina, Žlutická vrchovina,
Vladařská vrchovina, Manětínská vrchovina a Bezdružická vrchovina. Okolí tvoří Slavkovský les na západě, Bezdružická a Manětínská
vrchovina na jihu a Rakovnická pahorkatina na východě. Značná nadmořská výška se rozkládá po celé ploše řešeného území a
pohybuje se v rozmezí 550 – 824 m.n.m na Třebouňském vrchu. Nejhlouběji zaříznutým údolím je údolí Střely. Převážná část řešeného
území spadá do povodí Střely (přítok Berounky, č. hydrol. pořadí 1-11-02-001, řád toku IV), a.s. Povodí Vltava (závod Berounka, Plzeň).
Střela pramení severovýchodně od sídla Prachomety ve výšce 678 m n.m. a vlévá se zleva do Berounky nad Liblínem ve výšce 272 m
n.m. Její celkové povodí činí 922,6 km2 a v území nabírá z pravé strany vody Toužimského a Luhovského potoka z levé strany pak vody
Útvinského, Přílezského, Číhanského, Jesínského, Ratibořského a Boreckého potoka. Velmi malá západní část území náleží k povodí
Teplé ( č. hydrol. pořadí 1-13-02-001, řád toku III ), a.s. Povodí Ohře. Investiční záměry pro významné úpravy vodních toků nejsou
v současné době známy. Jakost vody - Střela – 3. třída. V řešeném území je velké množství vodních ploch. Ostatní související podrobné
údaje jsou popsány již v předchozích kapitolách odůvodnění.
----Plochy zemědělské (NZ).
Celé řešené území leží v oblasti méně příznivé pro zemědělství. Ze základních údajů o klimatických podmínkách pro
zemědělství vyplývá, že charakter klimatu i půd zde nevytváří nejvhodnější podmínky pro rozvoj zemědělství. Avšak ve vztahu k celému
Karlovarskému kraji se jedná o nejvíce zemědělsky využívanou oblast v kraji. V území je zastoupeno více agronomicko půdních obvodů.
Celé řešené území spadá do méně příznivých oblastí LFA – HA.
V oblasti Tepelské vrchoviny dominují dystrické kambizemě. V okolí Třebouně jsou vyvinuty ve sníženinách primární
pseudogleje, na výzaznějších neovulkanických sucích eutrofní kambizemě, na hadcovém tělese pak specifické hořečnaté kambizemě.
Na okrajových svazích a strmějších údolích se vlivem obnažení navětralých hornin vyvinuly živnější kyselé typické kambizemě a typické
kambizemě až suťové rankery.
Skeletovitost je významným kriteriem úrodnosti půdy a v případě vysokého stupně skeletovitosti může velmi negativně
ovlivňovat využití pro zemědělství. V řešeném území se vyskytují plochy ve všech stupních skeletovitosti, ale největší část půd je
v kategorii slabě skeletovitých.
Ostatní podrobné údaje jsou popsány v předchozích kapitolách odůvodnění, případně v doplňkových P+R.
Plochy zemědělské zaujímají celkem 5251,6234 ha.
----Plochy lesů (NL).
Výrazným krajinným prvkem je bohatství lesů. Rozloha lesních pozemků činí 3359,6164 ha (tj. 34,1021 % rozlohy řešeného
území). Tato hodnota je v rámci kraje podprůměrná, kde rozloha pozemků PUPFL činí 43 %, průměrná je ve vztahu k výměře PUPFL
v rámci celé České republiky (34%). V řešeném území je téměř vyrovnaný podíl orné půdy (36,9992 %) a lesů (34,1021 %). Podíl lesů
v jednotlivých katastrech se liší. Nejvíce jsou zastoupeny katastry s lesnatostí do 20 %. Dále jsou hojně rozšířené katastry s lesnatostí
do 40 % a nejméně se nachází katastry s lesnatostí od 80 do 100 %. Ve struktuře lesů jsou zastoupeny lesy hospodářské, ochranné i
zvláštního určení. V dřevinné skladbě lesních porostů převládá smrk, méně je zastoupena borovice s modřínem, jedle jen výjimečně.
Z listnáčů je nejčastější buk, javor, bříza a jeřáb, pomístně dub. Podél vodních toků se vyskytují břehové porosty olše a vrby.
Plochy lesní (NL) zahrnují všechny lesy, které nebyly zahrnuty do ploch přírodních (NP), respektive do prvků ÚSES. Plochy
lesní celkem zaujímají 2662,5818 ha.
O.c5.2

Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, plochy smíšené nezastavěného území (NS, ZS, ZP).
ÚP navrhuje základní funkční členění krajiny - neurbanizované části území obce - do ploch s rozdílným způsobem využití pro
několik druhů. Kombinací ploch přírodních, ploch smíšeného nezastavěného území, ploch lesních a ploch ostatní zeleně je v ÚP
navržen základ k vytvoření krajiny s elementárními hodnotami působícími směrem k obydleným a jinak využívaným částem obce.
Polyfunkční plochy smíšené nezastavěného území (NS) vymezují široké druhové spektrum nezastavitelných ploch. Vymezují
se tam, kde dochází k překrytí více funkcí a nelze nebo není účelné stanovit dominantní funkci. Veškeré plochy zařazené do této složky
jsou zaměřeny na tvorbu krajiny včetně malých ploch orné půdy a trvalých travních porostů. Na rozhraní zastavitelného území a krajiny
mohou být součástí těchto ploch NS plochy se zaměřením na výhledovou urbanizaci. Tyto plochy bude možno v dlouhodobém časovém
horizontu převést změnou územního plánu do zastavitelných ploch.
Plochy NS volně rozptýlené v krajině zaujímají solitérní útvary volně rostlé krajinné zeleně, na mnoha místech jsou součástí
prvků ÚSES (lokální biokoridory) a tvoří důležitou složku krajinné kompozice. Nejvýznamnějšími prvky nelesní zeleně jsou břehové a
doprovodné porosty stávajících potoků a zamokřených ploch a kvalitní náletová zeleň. Významné plochy smíšené nezastavěného území
(NS) zaujímají celkem 236,2988 ha.
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS) jsou monofunkční plochy vymezené ve spojení se zahradami a zelenými
plochami soukromých vlastníků, jsou relativně větších rozměrů a nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci bydlení apod. Nově jsou
navrženy plochy podél železnice. Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) zaujímají celkem 11,9258 ha.
Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) představují plochy prvků ÚSES procházející ZÚ. Jedná se o významnou složku
zeleně uvnitř urbanizovaného území zabezpečující prostupnost území pro přírodní prvky flóry a fauny včetně prvků přirozeného průtoku
vody sídlem. Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) zaujímají celkem 0,6994 ha.
O.c5.3

Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP) .
Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny v souladu s ÚSES, prostupují prakticky celým správním územím města Toužim a
zaujímají celkovou plochu 1076,7349 ha.
Nadregionální ÚSES.
Ve správním území obce se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací prvky nadregionálního ÚSES:
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a)

Nadregionální biokoridory procházející územím obce osou – NRBK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
47
U.115
Kladská - Zahrádky
b)
Nadregionální biokoridory zasahující území obce ochranným pásmem – NRBK
ÚSES číslo VPO
trasa
47
U.115
Kladská - Zahrádky
c)
Nadregionální biocentra se ve správním území obce nenachází.
Všechny regionální a místní prvky ÚSES a prostory s vyšším stupněm ekologické stability v ochranné zóně jsou zároveň
součástí nadregionálního biokoridoru. V ochranné zóně bude podporován koridorový efekt, zaměřený na ochranu a rozšiřování prvků
s vyšším stupněm ekologické stability.
Regionální ÚSES - ve správním území obce se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací prvky regionálního ÚSES:
a)

b)

Regionální biokoridory procházející územím obce osou – RBK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
1023
U. 516
RBC 535 Údolí Střely – RBC 1130 Střela pod Čerťákem
1024
U. 517
RBC 1098 Třebouňský vrch – RBC 535 Údolí střely
1051
U. 526
RBC 1098 Třebouňský vrch – NRBK K47
20016 U. 540
RBC 10009 Blažejský rybník - RBC 1097 meandry Úterského potoka.
Regionální biocentra zasahující správní území obce - RBC
ÚSES číslo VPO ZÚR
název
535
U. 64
Údolí Střely
1097
U. 79
Meandry Úterského potoka.
1098
U. 73
Třebouňský vrch
1130
U. 63
Střela pod Čerťákem
10009 U. 92
Blažejský rybník.

funkčnost
funkční
funkční
funkční
navržený, funkční

funkčnost
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční

Lokální ÚSES
Rozvržení biocenter je koncipováno tak, aby byla zajištěna existence všech významnějších společenstev, které se mohou na
území obce rozvíjet. Vymezení tras biokoridorů akcentuje co největší přiblížení přirozeným podmínkám, biokoridory jsou proto vedeny ve
shodě s charakterem biotopu.
a)
Lokální (místní) biokoridory procházející územím obce osou – LBK
číslo
trasa
funkčnost
1
Spojnice hranice obce - LBC 30 (Kosatcová louka)
navržený
2
Spojnice LBC 30 (Kosatcová louka) - LBC 31 (V kopřivách)
navržený
3
Spojnice LBC 31 (V kopřivách) - LBC 33 (Na rašelině)
navržený
4
Spojnice LBC 33 (Na rašelině) - LBC 34 (Pod strání)
funkční
5
Spojnice LBC 34 (Pod strání) - LBC 20 (Pod Kosmovou)
navržený
6
Spojnice LBC 20 (Pod Kosmovou) - LBC 22 (Pod Cihelnou)
navržený
7
Spojnice LBC 22 (Pod Cihelnou) - LBC 21 (Pod nádražím)
navržený
8
Spojnice LBC 21 (Pod nádražím) - LBC 2 (U zámku)
navržený
9
Spojnice LBC 2 (U zámku) - LBC 3 (Střední mlýn)
navržený
10
Spojnice LBC 3 (Střední mlýn) - hranice obce
navržený
11
Spojnice hranice obce - ústí Luhovského potoka
funkční
12
Spojnice hranice obce - LBC 54 (Na potoce)
funkční
13
Spojnice LBC 54 (Na potoce) - LBC 56 (U cihelny)
funkční
14
Spojnice LBC 56 (U cihelny) - LBC 57 (Röllerův mlýn)
navržený
15
Spojnice LBC 57 (Röllerův mlýn) - hranice obce
navržený
16
Spojnice LBC 83 (Homole) - LBC 63 (Branišovský mlýn)
navržený
17
Spojnice LBC 63 (Branišovský mlýn) - bc 52 (Blažejský rybník)
funkční
18
Spojnice LBC 52 (Blažejský rybník) - LBC 53 (Pod mezí)
navržený
19
Spojnice LBC 53 (Pod mezí) - LBC 42 (Luhovské rybníky)
navržený
20
Spojnice LBC 42 (Luhovské rybníky) - LBC 41 (Dolní Luhov)
funkční
21
Spojnice LBC 41 (Dolní Luhov) - LBC 26 (Luhovská niva)
funkční
22
Spojnice LBC 26 (Luhovská niva) - hranice obce u ústí potoka do Střely
funkční
23
Spojnice LBC 1 (Síťkový rybník) - hranice obce
navržený
24
Spojnice LBC 1 (Síťkový rybník) - LBC 2 (U zámku)
navržený
25
Spojnice LBC 24 - LBC 19 (Malzerův rybník)
navržený
26
Spojnice LBC 7 (Krásný Hrad) - LBC 9 (Pod Saharou)
navržený
27
Spojnice Střela - LBC 6 (Pod vsí)
navržený
28
Spojnice LBC 6 (Pod vsí) – Střela
navržený
29
Spojnice LBK 26 - LBK 27
navržený
30
Spojnice LBC 67 (K Pěčkovicům)
navržený
31
Spojnice LBK 26 - LBC 12 (V poli)
navržený
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
95
96
97
98

Spojnice LBC 12 (V poli) - Luhovský potok
Spojnice LBK 32 - LBC 68 (Lachovický les)
Spojnice Střela - LBC 15 (Toužimské rybníky)
Spojnice LBC 9 (Pod Saharou) - LBC 15 (Toužimské rybníky)
Spojnice LBC 15 (Toužimské rybníky) - LBC 24 (Na soutoku)
Spojnice LBC 15 (Toužimské rybníky) - LBC 21 (Pod nádražím)
Spojnice LBC 9 (Pod Saharou) - Luhovský potok
Spojnice LBC 16 (Na tokovně) - LBK 36
Spojnice LBC 16 (Na tokovně) - LBK 38
Spojnice Luhovský potok - hranice obce
Spojnice Střela - LBC 36 (Podhoře)
Spojnice Střela - LBC 36 (Podhoře) - LBC 72 (Záveský les)
Spojnice Toužimský potok - LBC 23 (Rybníčky)
Spojnice LBC 23 (Rybníčky) - Luhovský potok
Spojnice Střela - LBC 38 (K Luhu)
Spojnice Toužimský potok - LBC 37 (Mezi strouhami)
Spojnice Toužimský potok - LBC 27 (K Luhovu)
Spojnice LBC 27 (K Luhovu ) - Luhovský potok
Spojnice Luhovský potok - LBK 53
Spojnice LBK 41 - hranice obce
Spojnice hranice obce - LBC 28 (Za mezí)
Spojnice LBC 28 (Za mezí) - LBK 43
Spojnice LBC 28 (Za mezí) - hranice obce
Spojnice Střela - LBC 50 (U remízku)
Spojnice Střela - LBC 35 (Za vodárnou)
Spojnice LBC 35 (Za vodárnou) - LBC (Záveský les)
Spojnice LBC 35 (Za vodárnou) - LBC 50 (U remízku)
Spojnice LBK 43 - LBC 37 (Mezi strouhami)
Spojnice LBC 35 38 (K Luhu) - LBC 39 (Třebouň)
Spojnice LBC 38 (K Luhu) - LBC 40 (U zastávky)
Spojnice LBC 39 (Třebouň) - LBC 40 (U zastávky)
Spojnice LBC 39 (Třebouň) - Luhovský potok
Spojnice LBC 40 (U zastávky ) - Luhovský potok
Spojnice LBK 43 - hranice obce
Spojnice LBK 44 - hranice obce
Spojnice LBK 2 - LBC 45 (Na klášterském)
Spojnice LBC 45 (Na klášterském) - LBC 46 (V údolíčku)
Spojnice LBC 46 (V údolíčku) - LBC 47 (Za kopcem)
Spojnice LBC 45 (Na klášterském) - LBC 55 (U vodního zdroje)
Spojnice LBC 55 (U vodního zdroje) - LBC 48 (Suchá voda)
Spojnice LBC 48 (Suchá voda) - LBC 49 (U rybníka)
Spojnice LBC 47 (Za kopcem) - LBK 86
Spojnice LBC 49 (U rybníka) - LBC 50 (U remízku)
Spojnice LBC 50 (U remízku) - LBC 51 (Branišovské pastviny)
Spojnice LBC 49 (U rybníka) - LBK 75
Spojnice LBK 18 - LBC 64 (Mezi lesy)
Spojnice hranice obce - Telecí potok
Spojnice Telecí potok - LBC 58 (K Vidžínu)
Spojnice LBC 58 (K Vidžínu) - LBC 59 (Za lesem)
Spojnice LBC 56 (U cihelny) - hranice obce
Spojnice LBC 55 (U vodního zdroje) - LBK 81
Spojnice LBC 60 (V kopřivách) - Telecí potok
Spojnice LBC 61 (Na suché stráni) - LBK 83
Spojnice LBC 48 (Suchá voda) - LBC 61 (Na suché stráni)
Spojnice LBC 61 (Na suché stráni) - LBK 87
Spojnice LBC 51 (Branišovské pastviny) - LBC 83 (Homole)
Spojnice LBK 17 - LBC 64 (Mezi lesy)
Spojnice LBC 60 (V kopřivách) - Telecí potok
Spojnice LBC 74 (K Hrádku) - LBC 73 (Dolní Luhov II)
Spojnice LBC 75 (U spálené hájenky) - LBC 74 (K Hrádku)
Spojnice LBC 75 (U spálené hájenky) - hranice obce
Spojnice Telecí potok - hranice obce
Spojnice Střela - LBC (U seníku)
Spojnice LBC 1 (Síťkový rybník) - LBC 19 (Malzerův rybník)
Spojnice LBC 43 (Na mezích) - LBC 74 (K Hrádku
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navržený, funkční
navržený
funkční
navržený
navržený, funkční
navržený
funkční
navržený
navržený
navržený, funkční
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený, funkční
navržený
navržený
navržený, funkční
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
funkční, navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
navržený
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100
101
b)

Spojnice LBC 42 (Luhovské rybníky) - LBC 76 (Prasečí leč)
Spojnice LBC 58 (K Vidžínu) - Telecí potok
Spojnice LBC 47 – LBC 81

12/2013
navržený
navržený
navržený

číslo
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
80
82

Lokální (místní) biocentra zasahující správní území obce – LBC.
Biocentra na lesní půdě vymezil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Karlovy Vary.
název
funkčnost
číslo
název
Síťkový rybník
funkční
2
U zámku
Střední mlýn
funkční
4
Niva Střely
Pod malým mlýnem
funkční
6
Pod vsí
Krásný hrad
navržené
8
Šibeniční vrch
Pod Saharou
funkční
10
Pod silnicí
U křížku
funkční
12
V poli
Pod Čerťákem
navržené, místy funkční
14
Pod kapličkou
Toužimské rybníky
funkční
16
Na tokovně
Radyňský mlýn
funkční
18
Suchý rybník
Malzerův rybník
funkční
20
Pod Kosmovou
Pod nádražím
funkční
22
Pod cihelnou
Rybníčky
navržené
24
Na soutoku
Pod Šmidlesy
navržené
26
Luhovská niva
K Luhovci
navržené
28
Za mezí
V údolí
navržené
30
Kosatcová louka
V kopřivách
navržené
32
Ložisko u Prachomet
Na rašelině
funkční
34
Pod strání
Za vodárnou
funkční
36
Podhoře
Mezi strouhami
navržené
38
K luhu
Třebouň
navržené
40
U zastávky
Dolní Luhov
funkční
42
Luhovské rybníky
Na mezích
funkční
44
Skládky na Hrádku
Na klášterském
navržené
46
V údolíčku
Za kopcem
funkční
48
Suchá voda
U rybníka
funkční
50
U remízku
Branišovské pastviny
funkční
52
Blažejský rybník
Pod mezí
navržené
54
Na potoce
U vodního zdroje
navržené
56
U cihelny
Röllerův mlýn
funkční
58
K Vidžinu
Za lesem
funkční
60
V kopřivách
Na suché stráni
funkční
62
Pod skálou
Branišovský mlýn
funkční
64
Mezi lesy
Pod Krásným hradem
navržené
66
Nad Svinovem
K Pěčkovicům
navržené
68
Lachovický les
Pod Bochovským potokem
funkční
70
U železnice
Na spáleništi
navržené
72
Záveský les
Dolní Luhov II
navržené
74
K Hrádku
U spálené hájenky
navržené
76
Prasečí leč
Ostřetín
navržené
78
U tanku
Dřevohryzy
navržené
81
Prachometský vrch
U seníku
navržené
83
Homole

c)

interaktivní prvky liniové a plošné nejsou v ÚP vymezeny.

funkčnost
navržené
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
navržené
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
funkční
funkční
funkční
navržené
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
navržené
navržené
navržené
navržené
navržené
navržené
navržené

O.c5.4

Vodní a vodohospodářské plochy (W, WX).
Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují veškeré stávající i navržené vodní plochy různého využití. Plochy
vodní a vodohospodářské zaujímají celkem 134,6209 ha.
O.c6

Koncepce ochrany životního prostředí.
Ve stavu jednotlivých složek životního prostředí proběhl v uplynulém období 15 let zásadní zlom, kdy došlo k výraznému
zlepšení všech parametrů. Životní prostředí již na většině území ČR není bariérou dalšího rozvoje. V současné době jsou již všechny
složky životního prostředí regulovány příslušnými legislativními normami a zodpovědnost za dodržování platných limitů je stanovena
původcům znečištění. V řešeném území nejsou patrné žádné tendence vývoje, které by směřovaly k významnějším změnám v celkově
příznivém stavu životního prostředí.
O.c6.1 Ovzduší.
Ve srovnání se začátkem 90. let je v současné době po masivních opatřeních na ochranu ovzduší již situace zcela jiná a stav
ovzduší je v rámci platných limitů. Silněji zatěžovanými lokalitami jsou pouze místa těsně při komunikacích, zejména v centru Toužimi u
průjezdních komunikací. Problematickým jevem s nejasným výhledem je spalování tuhých paliv a případně i odpadů ve venkovských
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sídlech a okrajových částech centra obce v rodinných domcích, na zahrádkách a chatách. Kvalita ovzduší bude průběžně zkvalitňována
využitím zemního plynu v Toužimi, Kosmové, nebo alternativních topných zdrojů a technologií.
Procento bytových domácností vybavených plynem celkem (2001)
50,1 %
Podíl trvale obydlených bytů s plynem v bytě v % celkového počtu trvale obydlených bytů v roce 2001.
50 – 71,2 Toužim.
10 – 49,9 Komárov.
0,7 – 9,9 Prachomety, Políkno.
0
Branišov, Bezděkov, Dobrá Voda, Dřevohryzy, Lachovice, Luhov, Kojšovice, Kosmová, Nežichov, Radyně, Smilov, Třebouň.
O.c6.2 Voda.
Převážná část obyvatel správního území obce je napojena na kontrolované hromadné zdroje pitné vody, které jsou získávány
z chráněných přírodních zdrojů na území obce. Vodní zdroje pro vodovodní řady jsou v katastrech Bezděkov, Komárov, Kosmová.
Vodovody jsou rozvedeny do Toužimi, Kosmové, Komárova, Nežichova, Políkna, Radyně, Smilova a Třebouně.
Pramenné jímky jako zdroje pitné vody a vrty jsou v katastrech Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Kojšovice, Komárov,
Kosmová, Lachovice, Luhov, Nežichov. Zdroje jsou využívány lokálně.
Procento bytových domácností vybavených vodovodem celkem (2001)
98,7 %
Podíl trvale obydlených bytů s vodovodem v bytě v % celkového počtu trvale obydlených bytů v roce 2001.
100
Branišov, Kosmová, Luhov, Radyně, Třebouň.
75 – 99,9 Bezděkov, Dobrá Voda, Kojšovice, Komárov, Nežichov, Políkno, Prachomety, Toužim.
50 – 74,9 Smilov.
0
Lachovice, Dřevohryzy.
O.c6.3 Kanalizace.
Centrální čištění odpadních vod je zajištěno v Toužimi a částečně i v Kosmové. Procento bytových domácností vybavených
kanalizací bylo celkem v roce 2001 - 83,5 %. Ostatní bytové jednotky jsou napojeny v lepším případě na žumpy, případně v přítomnosti
kvalitní vodoteče na jednoduché, nebo biologické septiky. Tato alternativa je uplatněna zejména v okrajových sídlech obce.
Podíl trvale obydlených bytů s přípojkou na veřejnou kanalizační síť v % celkového počtu trvale obydlených bytů v roce 2001.
75 – 94,4 Toužim.
20 – 74,9 Dobrá Voda, Kosmová, Prachomety.
5 – 19,9 Komárov, Políkno, Třebouň.
0
Branišov, Bezděkov, Dřevohryzy, Lachovice, Luhov, Kojšovice, Nežichov, Radyně, Smilov.
Vyšším podílem trvalých travních porostů bylo částečně eliminováno plošné znečištění ze zemědělských pozemků.
O.c6.4 Hluk
V řešeném území se nevyskytují významné stacionární zdroje hluku, které by zasahovaly svým negativním vlivem mimo
vymezená území pro výrobu a skladování (VS).
O.c6.5 Půda a horninové prostředí
Území není ohrožováno žádnými koncepčními zásahy směřujícími k výraznějšímu zmenšení či poškození zemědělské nebo
lesní půdy a k ohrožení horninového prostředí. Největším zásahem do ploch ZPF je navržení lokality Z 27 – Toužim u rybníka a lokalit
Z13 a Z 14 v sídle Kosmová, Z25 – Z26 v Toužimi. Tyto lokality dostaly v návrhu ÚP prioritu při zajištění rozvojových ploch pro bydlení a
výrobu pro celé správní území. Jsou to prakticky jediné větší ucelené plochy v řešeném území, které je možné ekonomicky napojit na
dopravní systém a systém inženýrských sítí.
V ostatních venkovských sídlech jsou plochy navržené k odnětí ze ZPF malé a jsou úzce spojené se ZÚ. Z hlediska
odnímaných ploch nepředstavují významný plošný podíl.
Specifickou plochou o větší rozloze navrženou k odnětí ze ZPF je plocha pro Z4 – Dobrá Voda klášter. Jedná se o výjimečnou
plochu určenou pro rozvoj kláštera Trapistů, který představuje velmi významnou stabilizační entitu v krajině i v osídlení. Vzhledem
k očekávanému dlouhodobému působení kláštera je třeba vytvořit příhodné podmínky pro jeho rozvoj.
Odnětí PUPFL je navrženo a rozsah je převzat z platného ÚPN SÚ.
Struktura odnímané půdy a celkové bilance jsou uvedeny v příslušné kapitole O.e – vyhodnocení předpokládaných důsledků
řešení na ZPF a PUPFL.
Odnětí PUPFL se v ÚP navrhuje v celkové výměře pozemků k odnětí je 0,9789 ha lesa.
O.c6.6 Odpady
Tuhý komunální odpad je shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo území obce na řízené
skládce Činov. Odvoz je zajištěn Technickými službami Města Toužim. Rovněž bude pokračováno v odvážení separovaných částí
odpadu - skla, plastů a papíru. Dlouhodobým úkolem je zvýšení výtěžnosti separovaného sběru. Obdobně jako sběr separovaného
odpadu bude také organizován sběr nebezpečného odpadu.
V daném území se nenachází žádné zařízení na skládkování nebo zpracování tuhých komunálních odpadů.
V daném území se kromě několika drobných smetišť nenacházejí významnější místa divokých skládek.
O.d
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o stanovisku k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí.
Preambule – následující vyhodnocení je ponecháno v odůvodnění v původním rozsahu, zpracovaném na 1. Návrh ÚP.
Obsahuje tedy i části, které jsou již vypuštěny, případně upraveny po společném jednání s orgány státní správy.
O.dA

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Vyhodnocení je zpracováno autorizovanou osobou:
RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY, Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary. Zhotovitel je autorizovanou osobou dle § 19 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, č j. 29148/ENV/06 ze dne 5. 5. 2006.
Obsah.
Úvod.
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Rozsah hodnocení.
Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji bez uplatnění ÚPD.
Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
5.
Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace.
6.
Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
Popis použitých metod hodnocení včetně jejich omezení.
7.
Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí.
8.
Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich
zohlednění při výběru variant řešení.
9.
Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
10.
Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Příloha.
Úvod.
Posouzení konceptu územního plánu je zpracováno na základě požadavku příslušného orgánu, tj. Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Náležitosti posuzování vlivů územně plánovacích koncepcí na životní prostředí a rámcový obsah vyhodnocení stanovuje zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Rozsah hodnocení.
Vyhodnocení se zabývá územním plánem v tomto rozsahu :
Návrhy, které připravují rámec pro realizaci záměrů dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo jinak
významné záměry, jsou vyhodnocovány individuálně. U záměrů, kde již probíhá proces EIA, jsou převzaty závěry Stanoviska
příslušného orgánu.
Ostatní návrhy, které nemají „strategický“ význam z hlediska vlivů na životní prostředí, jsou hodnoceny v blocích pro jednotlivé
části obce. V případě, že by vyhodnocení (rating) ukazovalo na závažné negativní vlivy, byla by plocha tyto vlivy způsobující hodnocena
rovněž individuálně.
Posouzení významnosti vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 nebylo požadováno.
Příslušný orgán, Krajský úřad Karlovarského kraje, ve svém stanovisku neuvedl žádné požadavky na rozsah posuzovaných
ploch ani na zaměření vyhodnocení
Z hodnocení jsou vypuštěny návrhy, jejichž „strategický“ vliv na životní prostředí je v kontextu celého územního plánu
zanedbatelný (např. obnova polních cest), nebo je obecně kladný (např. protierozní opatření, zeleň). Není rovněž nutné hodnotit plochy
změn v krajině (KR), jejichž vlivy jsou vždy pozitivní nebo neutrální.
Seznam a označení posuzovaných návrhů (s uvedením druhů plochy dle územního plánu) :
Z01
– Branišov náves (BV)
Z02, Z03
– Dobrá Voda sever a severovýchod (SV, BV)
Z04, Z05
– Dobrá Voda klášter 1 a 2 (SC)
Z06
– Kojšovice jih (BV)
Z08, Z09, Z10
– Komárov sever 1, 2 a jih (BV)
Z11
– Kosmová sportoviště (OS)
Z12, Z13, Z14, Z15
– Kosmová severovýchod, západ, jihozápad a jihovýchod (BI, BV, SV)
Z16, Z17
– Luhov jihozápad a východ (RI)
Z18
– Nežichov východ (BV)
Z19, Z20
– Políkno sever a severozápad (BV)
Z21, Z22
– Smilov západ a jih (BV)
Z23, Z27, Z30, Z31
– Toužim u Střely, u rybníka, jihozápad II a Pod Šinkou (BI)
Z24
– Toužim střelnice (OS)
Z25
– Toužim sever (SP)
Z26
– Toužim východ (SP)
Z28
– Toužim jih (SP)
Z29
– Toužim jihozápad I (TI)
Z32
– Toužim zahrádky I (RZ)
Z33, Z34
– Třebouň jihozápad a severozápad (BV)
Z35, Z36
– Třebouň ČS a ČOV
Z37
– Políkno regulační stanice plynu
Z38
– Komárov regulační stanice plynu
Z39
– Kosmová střed (BI)
Z40
– Prachomety vodojem (TI)
P1
– Bezděkov (BV)
P2
– Branišov (BV)
P3, P4
– Dobrá Voda, Dobrá Voda sever (BV, SV)
P5, P6
– Kojšovice, Kojšovice jihovýchod (BV, SV)
P7
– Komárov střed (BV)
P8, P9
– Kosmová (BV, BH)
P10
– Lachovice (RI)
P11, P12
– Luhov (BV, RI)
P13
– Nežichov (SV)
P14
– Políkno (BV)
P15
– Prachomety (BV)
P16
– Radyně (BV)
P17
– Smilov (BV)
P18
– Toužim centrum (SM)
P19
– Toužim nádraží (DZ)
R1, R3
– územní rezerva Toužim sever I a jih I (BI)
R2
– územní rezerva Toužim východ I (SP)
R4
– územní rezerva Toužim západ I (SP)
R5
– územní rezerva Toužim I/20 (NS)
K1
– přeložka silnice II./198 u Kosmové
K2
– Přeložka silnice II./198 u Prachomet
K3
– Přeložka silnice II./207 u Smilova
K4
– Přeložka silnice I. /20 Toužim
K5
– Přeložka silnice II./198 Toužim
K5a
– Přeložka silnice II./198 Toužim - varianta bez přeložky
K6
– Místní komunikace – dopravní napojení lokality Z 27
K7
– Okružní křižovatka u autobusového nádraží RS1
– nový rybník Dobrá Voda
RS2
– nový rybník Luhov
RS3
– nový rybník Nežichov
RS4
– nový rybník Radyně
1.
2.
3.
4.
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1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
Posuzovaný návrh návrhu územního plánu může mít vztah k cílům těchto koncepcí na národní, regionální a místní úrovni:
Národní úroveň.
Strategie regionálního rozvoje ČR (2006)
Politika územního rozvoje (2006)
Národní rozvojový plán ČR 2007 - 2013
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)
Dopravní politika ČR (2005)
Státní politika životního prostředí (2004)
Integrovaný národní program snižování emisí ČR (2004)
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004)
Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004)
Vodohospodářská politika ČR (2004)
Plán odpadového hospodářství ČR (2003)
Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002)
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998)
Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (1998)
Národní koncepční dokumenty obsahují z hlediska životního prostředí obecný rámec, ze kterého je třeba vycházet při
plánování území v širších souvislostech. Stanovené cíle v oblasti životního prostředí neobsahují žádné konkrétní územní průměty nebo
opatření vztahující se k řešenému území, které by měly být do územního plánu přímo zapracovány. Hodnocení souladu s deklarovanými
cíli bude případně možné až při případném posuzování jednotlivých konkrétních záměrů (např. v rámci procesu EIA).
Regionální úroveň
Územní plán velkého územního celku Karlovarsko - sokolovské aglomerace
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ve fázi zpracování)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje
Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Karlovarského kraje
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Územní studie Střela
Regionální koncepční dokumenty obsahují ve vztahu k návrhu ÚPN podobný obecný rámec jako národní dokumenty bez konkrétního
územního průmětu nebo vztahu k problematice řešené návrhem ÚPN.
Pro řešené území nejsou stanoveny žádné konkrétní územní průměty, které by se projevily v hodnoceném územním plánu.
Jediným dokumentem s bližším vztahem k řešenému území je Územní studie Střela, kde se pro využívání území stanovují zásady
„chránit krajinný ráz (okolí kláštera trapistů, Třebouňský vrch), chránit horizont vesnických památkových zón, zvýšit prostupnost krajiny a
podíl rozptýlené zeleně“. S těmito zásadami není územní plán v rozporu.
Místní úroveň
Na místní úrovni nebyly zpracovány žádné koncepční dokumenty.
2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji bez uplatnění územně
plánovací dokumentace
Sledované území (návrhy územního plánu) se skládá z jednotlivých zpravidla nesouvisejících částí, nepravidelně rozmístěných
v rámci obce. Pro takto vymezené území nemohou být k dispozici dostatečně reprezentativní údaje o stavu životního prostředí, u
některých složek lze provést jen obecné ohodnocení.
Ovzduší a klima
Stav
Koncentrace znečišťujících látek nejsou v řešeném území ani v jeho okolí sledovány žádnými měřícími stanicemi. Dle Sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP nebylo na základě údajů z roku 2006 území obce zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V
rámci Karlovarského kraje patří území obce mezi čistší oblasti. Problematika znečišťování přízemních vrstev ovzduší individuálním
vytápěním a zvyšující se intenzitou automobilové dopravy je mimo rámec územního plánu.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Významnější změny nejsou očekávány, nepředpokládá se vznik jiných významnějších zdrojů znečišťování ovzduší. Silniční
provoz, jehož intenzitu nelze jakoukoliv koncepcí ovlivnit, bude liniovým zdrojem znečišťování ovzduší i nadále. Vývoj u jednotlivých
malých individuálních zdrojů vytápění nelze předvídat ani ho nelze jakoukoliv koncepcí ovlivnit či vynutit.
Voda
Stav
Území se nachází v pramenné oblasti, nenacházejí se zde proto větší vodní toky. Nejvýznamnějším tokem je Střela,
protékající celým územím od jihozápadu k severovýchodu. Dalšími toky jsou Toužimský potok, Úterský potok, Luhovský potok a
Otročínský potok. Díky plochému terénu je v území řada rybníků. Čištění splaškových odpadních vod je zajištěno v ČOV Toužim a
Kosmová, v ostatních částech obce je zachycování a případně čištění splaškových vod řešeno individuálně.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Významnější změny by nenastaly.
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Hluk
Stav
Zdrojem hluku je jen doprava na silnici II/198, procházející centrem města.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Vývoj (rychlost zhoršování nebo stagnace) bude záležet zejména na intenzitě rozvoje automobilové dopravy a technickém
pokroku, v současné době nelze odpovědně předpovídat.
Půda
Stav
Sledované územní změny se nacházejí převážně na zemědělské půdě a na ostatních plochách. Z hlediska životního prostředí
je u zemědělské půdy důležité, že se zde vyskytují běžné půdní typy, hojně zastoupené v okolí řešeného území. Žádné vzácné,
mimořádně úrodné či jinak cenné půdy se v řešeném území nevyskytují. Z hlediska využití je v současné době zemědělská půda
využívána jako trvalý travní porost nebo orná půda.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Lze předpokládat, že současný stav a rozsah využití půdy by se příliš nezměnil.
Horninové prostředí
Žádný z dílčích návrhů se nedotýká ložisek nerostných surovin ani jiných složek horninového prostředí, proto tuto oblast není
nutno hodnotit.
Zvláště chráněná území, památné stromy
Žádný z dílčích návrhů se nedotýká zvláště chráněných území ani neleží v jejich blízkosti, a nezasahuje památné stromy.
Přírodní parky
Žádný z dílčích návrhů se nedotýká přírodního parku. Tato oblast se proto nehodnotí.
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti
Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje nemůže mít návrh územního plánu významný vliv na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Změny ve vztahu k těmto územím se nepředpokládají.
Významné krajinné prvky
Stav
V území je registrovaný VKP „Lom u Políkna“ a dále jsou zde VKP „ex lege“ - lesy, vodní toky a údolní nivy, rybníky,
rašeliniště.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Stav lesních porostů bude záviset na způsobu hospodaření, vývoj nelze odhadnout. U ostatních VKP se nepředpokládají
významnější změny.
Územní systémy ekologické stability
Stav
Pro sledované území byl zpracován návrh ÚSES, kde jsou vymezeny prvky lokální úrovně. Regionální a
nadregionální prvky dotýkající se území obce jsou závazně určeny nadřazenými dokumentacemi.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Nebyly by dotčeny žádné prvky ÚSES. Charakter prvků ÚSES bude nejvíce závislý na úrovni zajištění jejich ochrany a
přiměřeného využívání.
Flóra a fauna, biotopy, ekologická stabilita krajiny
Stav
Území je dlouhodobě zemědělsky a lesnicky využíváno, takže lokality s hodnotnými přírodními biotopy a výskytem
významných a zvláště chráněných druhů se vyskytují jen ostrůvkovitě.
Z hlediska přírodních nelesních biotopů je řešené území charakteristické zejména loukami různého charakteru - od vlhkých
pcháčových luk až tužebníkových lad po ovsíkové louky, pastvinami a vysokými mezofilními křovinami. Specifickým prostorem jsou
mokřadní biotopy při rybnících a zejména soubor slatinných a rašelinných biotopů u Kosmové. Z přírodních lesních biotopů jsou
nejvýznamnější acidofilní bučiny a údolní jasanovo-olšové luhy.
Ekologická stabilita krajiny se nejčastěji hodnotí pomocí šestistupňové pomocné tabulky, kde stupeň 0 značí zcela nestabilní
plochy a stupeň 5 plochy ekologicky nejstabilnější. Podle tohoto hodnocení je jako celek řešené území málo až středně ekologicky
stabilní. Území s vysokou stabilitou se vyskytují nesouvisle a jen v malých ostrůvcích na nepřístupných a nevyužitelných plochách. Je
nutno poznamenat, že ekologická stabilita je časově velmi proměnlivá a každé hodnocení má tedy jen omezenou platnost.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Vzhledem k charakteru území je možné předpokládat udržení významnějších rostlinných a živočišných druhů v izolovaných
ostrovních lokalitách. Jejich případné šíření je omezeno způsobem zemědělského a lesnického hospodaření. Biotopy, pokud do nich
nebude zasahováno, se budou měnit jen velmi pomalu směrem k větší přirozenosti. Ekologická stabilita by zůstávala přibližně stejná
nebo by se jen velmi pomalu zvyšovala (zde bude záležet na způsobu hospodaření, který lze jen těžko odhadnout).
Krajinný ráz a krajina
Stav
Řešené území je vrchovinnou krajinou s charakteristickou morfologií, porosty i sídelní strukturou. V krajině se
projevuje jako prvořadá dominanta zalesněný Třebouňský vrch. Dalšími významnými pozitivními krajinnými znaky jsou údolí Střely pod
Toužimí, údolí Luhovského potoka, údolí Úterského potoka s Blažejským rybníkem a Prachometský vrch. Z pozitivních krajinných znaků
kulturních je to zejména historická část města se zámkem a sakrální stavby.
Estetická hodnota území je celkově průměrná. Esteticky nadprůměrně hodnotné jsou některé členitější krajinné scenérie - např. údolí
potoků s přirozených charakterem a loukami.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Řešené území by zůstalo i nadále esteticky průměrnou krajinou s některými hodnotnějšími částmi. Stav vnímání krajiny by se nezměnil.
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Kulturní hodnoty
Stav
Hodnot kulturního, historického, archeologického nebo architektonického významu se návrhy změny územního plánu
nedotýkají, proto tuto oblast není nutno hodnotit.
3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
Významně ovlivněné mohou být následující charakteristiky:
Půda - zábor půdy, změna využití.
Příroda - poškození rostlinných a živočišných druhů, fragmentace území, poškození biotopů, zásah do významných krajinných prvků ex
lege, snížení ekologické stability, zásah prvků územního systému ekologické stability.
Krajina - poškození pozitivních přírodních a kulturních znaků, ovlivnění dálkových pohledů.
Voda a ovzduší - ovlivnění může - nemusí být významné, v současné době nejsou podrobnější informace o fungování a náplni
jednotlivých funkčních ploch a tedy o jejich možných vlivech.
4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
Hlavními problémy a jevy životního prostředí Karlovarského kraje ovlivněnými uplatněním návrhu územního plánu Toužim jsou:
--Využívání kvalitních zemědělských půd pro zástavbu - negativní ovlivnění vzhledem k záboru zemědělských půd I. a II. třídy
ochrany
--Snižování biologické rozmanitosti krajiny - negativní ovlivnění vzhledem k zásahu do ploch přírodního charakteru.
Uplatněním územně plánovací dokumentace nemohou být ovlivněna žádná zvláště chráněná území ani památné stromy a
přírodní parky, v dosahu možných vlivů se nenacházejí. Posuzovaný návrh zároveň nemá významný negativní vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad Karlovarského kraje tento vliv vyloučil.
5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace.
Výběr vhodného systému hodnocení územně plánovací dokumentace je poměrně nesnadnou záležitostí související s extrémní
rozdílností jednotlivých dokumentací. Zpracovatel vybral jako nejvhodnější a pro veřejnost nejpochopitelnější systém relativních jednotek
(systém rating). Systém spočívá v tom, že každému očekávanému vlivu je přiřazena číselná hodnota podle předem stanovených kritérií.
Vzhledem k hlavnímu smyslu vyhodnocení (posoudit vhodnost a přijatelnost návrhů) byly systémem rating posuzovány pouze negativní
vlivy, pozitivní vlivy mohou být pomocným měřítkem, zpravidla jsou významné v oblastech, které nejsou vyhodnotitelné v rámci životního
prostředí (ekonomický rozvoj obce, zaměstnanost). Pro posouzení vlivů byla zpracovatelem zvolena pětibodová stupnice – tříbodové
stupnice jsou pro posouzení příliš hrubé a jemnější stupnice nejsou vhodné kvůli příliš velkým neurčitostem.
STUPNICE PRO POSOUZENÍ VLIVŮ – SYSTÉM RATING:
velmi mírně nepříznivý vliv
mírně nepříznivý vliv
středně nepříznivý vliv
výrazně nepříznivý vliv
velmi výrazně nepříznivý vliv
Kritéria pro zařazení vlivu do určitého stupně byla zpracována tak, aby bylo v maximální míře omezeno subjektivní vnímání a
posuzování vlivů. Soubor kritérií zahrnuje všechny základní vlivy na složky životního prostředí – např. ovzduší, vodu, půdu a území,
přírodu, krajinu a další. Do hodnocení nejsou zařazeny vlivy, nedotýkající se žádného návrhu (např. vliv na horninové prostředí), a vlivy,
které v současné fázi nelze objektivně ohodnotit a jejich hodnocení by bylo jen spekulativní (např. vlivy na veřejné zdraví). U návrhů
hodnocených v blocích se do ratingové tabulky udává nejhorší dosažená hodnota.
-1
-2
-3
-4
-5

SOUBOR KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ VLIVŮ.
Vlivy na ovzduší a klima
0
bez vlivů
-1
vlivy jednotlivých vytápěných objektů.
-2
soustředění jednotlivých vytápěných objektů, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 1 ha.
-3
plošně rozsáhlé objekty s možnými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 2 ha, vlivy studených startů vozidel.
-4
plošně rozsáhlé objekty s předpokládanými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 2 ha, vlivy studených startů
vozidel.
-5
plošně rozsáhlé objekty s předpokládanými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 10 ha, vlivy studených startů
vozidel.
Vlivy na režim a kvalitu povrchových a podzemních vod
0
bez vlivů
-1
jednotlivé objekty na místě stávajícího vsakování dešťových vod
-2
soustředění jednotlivých objektů na místě stávajícího vsakování dešťových vod, možnost vzniku technologických odpadních
vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků s vracením vody do oběhu.
-3
plošně rozsáhlé objekty, možnost vzniku technologických odpadních vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti
snižující nepravidelně průtoky vodních toků se spotřebou vody; zásahy do vodního režimu (odvodnění apod.) místně omezené.
-4
plošně rozsáhlé objekty, vznik technologických odpadních vod, znečišťování dešťových vod, činnosti snižující dlouhodobě
průtoky vodních toků s vracením vody do oběhu; zásahy do vodního režimu (odvodnění apod.) na rozsáhlých územích.
-5
plošně rozsáhlé objekty, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 10 ha, vznik technologických odpadních vod, znečišťování dešťových
vod, činnosti snižující dlouhodobě průtoky vodních toků se spotřebou vody.
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Vlivy na půdu a území
0
bez vlivů
-1
zábor ostatních ploch ≥ 1 ha, zábor ZPF nebo odlesnění ≤ 0,9 ha
-2
zábor ZPF ≥ 1 ha, nevyužívané nebo udržované, odlesnění ≥ 1 ha na přírodní plochu
-3
zábor ZPF ≥ 1 ha, produkčně využívané, odlesnění ≥ 1 ha na zpevněnou nebo zastavěnou plochu
-4
zábor ZPF ≥ 5 ha, nevyužívané nebo udržované, se vzácnými nebo jinak cennými půdními typy či druhy, I. a II. třída ochrany
ZPF ≥ 1 ha, odlesnění ≥ 5 ha
-5
zábor ZPF ≥ 5 ha, produkčně využívané, se vzácnými nebo jinak cennými půdními typy či druhy, odlesnění ≥ 10 ha nebo
odlesnění ≥ 5 ha na nepříznivých stanovištích.
Souhrn vlivů na přírodu
Vlivy na fragmentaci krajiny
0
plocha obklopena z více než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi
-1
plocha obklopena z méně než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi, nedělí nebo neizoluje přírodní prvky
-2
plocha obklopena z méně než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi, dělí nebo izoluje přírodní prvky
-3
plocha je ve volné krajině, nedělí nebo neizoluje přírodní prvky
-4
plocha je ve volné krajině, dělí nebo izoluje přírodní prvky
-5
plocha je ve volné krajině, tvoří bariéru s rozměry delšími než 1 km
Vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy
0
bez vlivů
-1
zásah do biotopů umělých, druhově chudých
-2
zásah do biotopů umělých, druhově bohatších; možnost zasažení přilehlých přírodních biotopů
-3
zásah do biotopů přírodních, druhově chudších
-4
zásah do biotopů přírodních, druhově bohatších
-5
zásah do biotopů přírodních, se vzácnými nebo zvláště chráněnými druhy
Vlivy na ekologickou stabilitu
0
poškození ploch ekologicky bezvýznamných
-1
poškození ploch ekologicky málo významných, bez perspektivy nebo s velmi vzdálenou perspektivou zvýšení ekologické
stability
-2
poškození ploch ekologicky málo významných, s perspektivou zvýšení ekologické stability
-3
poškození ploch ekologicky středně významných, bez perspektivy nebo s velmi vzdálenou perspektivou zvýšení ekologické
stability
-4
poškození ploch ekologicky středně významných, s perspektivou zvýšení ekologické stability
-5
poškození ploch ekologicky významných
Vlivy na územní systémy ekologické stability
0
bez vlivů
-1
bez kontaktu s prvkem ÚSES, ale s možností nepřímého ohrožení
-2
v kontaktu s prvkem ÚSES, možnost přímého i nepřímého ohrožení
-3
zásah prvku ÚSES nepřesahující 50 % plochy (u biokoridoru šířky) prvku, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území
-4
zásah prvku ÚSES přesahující 50 % plochy (u biokoridoru šířky) prvku nebo zásah do jádrového či jinak cenného území
-5
likvidace prvku ÚSES
Vlivy na významné krajinné prvky
0
bez vlivů
-1
bez kontaktu s VKP, ale s možností nepřímého ohrožení
-2
v kontaktu s VKP, možnost přímého i nepřímého ohrožení
-3
zásah VKP nepřesahující 50 % plochy prvku, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území
-4
zásah VKP přesahující 50 % plochy prvku nebo zásah do jádrového či jinak cenného území
-5
likvidace prvku
Vlivy na krajinný ráz
0
bez narušení krajinného rázu
-1
v kontaktu nebo těsné blízkosti stávajících přírodních nebo kulturních krajinných znaků, bez projevu v dálkových pohledech
-2
dílčí zakrytí dominantních míst nebo narušení stávajících přírodních nebo kulturních krajinných znaků z méně než 25 %, místní
narušení dálkových pohledů bez změny krajinného obrazu
-3
částečné zakrytí nebo poškození dominantních míst nebo krajinných znaků z méně než 50 %, místní narušení dálkových
pohledů bez změny krajinného obrazu
-4
zakrytí nebo poškození dominantních míst nebo krajinných znaků z více než 50 %, výrazné narušení dálkových pohledů se
změnou krajinného obrazu
-5
úplné zakrytí nebo zničení dominantních míst nebo krajinných znaků, zásadní narušení dálkových pohledů s úplnou změnou
krajinného obrazu
Vlivy na geologické, paleontologické a geomorfologické lokality
0
bez vlivů
-1
bez kontaktu s lokalitou, ale s možností nepřímého ohrožení
-2
v kontaktu s lokalitou, možnost přímého i nepřímého ohrožení
-3
zásah lokality nepřesahující 50 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území
-4
zásah lokality přesahující 50 % plochy nebo zásah do jádrového či jinak cenného území
-5
likvidace lokality
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Vlivy širšího dosahu
0
bez vlivů
-1
zátěž způsobuje téměř výhradně osobní doprava
-2
zátěž způsobuje převážně osobní doprava v kombinaci s lehkou nákladní dopravou
-3
zátěž způsobuje osobní a lehká nákladní doprava, možnost vlivu technologií, vznik bariérového efektu, zatěžování přírodně
cenných území; možnost vyvolání nebezpečných jevů (povodní, požárů, eroze, sesuvů, apod.) místně omezených
-4
zátěž způsobuje těžká nákladní doprava, předpoklad vlivu technologií; možnost vyvolání nebezpečných jevů (povodní, požárů,
eroze, sesuvů, apod.) na rozsáhlých územích
-5
zátěž způsobuje těžká nákladní doprava, předpoklad průjezdu přes centrum města nebo obytné a rekreační lokality,
předpoklad vlivu technologií
KOMENTÁŘ.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší sledují předpokládaný rozsah vytápění a možnosti znečišťování ovzduší vlivem technologií nebo
soustředěného výskytu studených startů vozidel, vlivy na klima sledují předpokládaný rozsah zastavěných a zpevněných ploch. Hodnotí
se jen vlivy vznikající přímo na místě, emise z dopravy jsou zařazeny do vlivů širšího dosahu.
Vlivy na vodu
Nehodnotí se vznik splaškových vod, jejichž likvidace je technicky snadno řešitelná. Hodnoceny jsou technologické odpadní
vody vzhledem k očekávaným složitějším způsobům jejich čištění.
Ovlivnění režimu vod se hodnotí podle očekávaného rozsahu zástavby – ve všech případech jde o místa, kde v současné
době probíhá vsakování dešťové vody a tento stav bude narušen. Dále se sleduje i odběr vody a jeho charakter (trvání, spotřeba vody
nebo vracení vody do oběhu).
Vlivy na půdu a území
Hodnotí se nejprve plocha záboru půdy a následně u zemědělské půdy způsob jejího využívání. Jako nejmenší ztráta se
hodnotí zábor nevyužívané nebo jen udržované zemědělské půdy, která neslouží k zemědělské produkci. Významnými ztrátami jsou
potom zábory produkčně využívané (nebo využitelné) půdy, zábory půd se vzácnými charakteristikami a zábory většího rozsahu půd I. a
II. třídy ochrany. U odlesnění se sleduje hlavně rozsah, kromě rozsahu dále i charakter odlesněných ploch.
Souhrn vlivů na přírodu a krajinu
Vlivy na fragmentaci krajiny
Sleduje se nejprve návaznost na stávající zástavbu a komunikace, tím se hodnotí, nakolik záměr expanduje do volné krajiny.
Dále se sleduje rozdělování do té doby souvislých přírodních prvků (ploch nebo linií) a vytváření bariér mezi nimi. Přírodními liniovými
prvky se rozumí např. meze, vodní toky, stromořadí, pásy křovin, za přírodní plochy se považují lesy, louky a pastviny, vodní plochy a
mokřady, nálety dřevin, travnatá lada.
Vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy
Sledují se biotopy rozdělené na umělé a přírodní. Za umělé se považují pole, intenzivní louky a pastviny, lesní monokultury, plochy
zeleně v sídlech, vodní toky a plochy se zpevněnými břehy. Přírodními biotopy jsou extenzivní a kulturní louky a pastviny, lada, lesy a
rozptýlená zeleň s převahou původních dřevin, porosty křovin, vodní toky a plochy bez zpevněných břehů, skály, sutě, mokřady.
K rozšíření rostlinných a živočišných druhů nejsou v rámci tak rozsáhlého území k dispozici podrobné podklady, proto byly jednotlivé
lokality rozděleny jen na druhově chudší a bohatší.
Vlivy na ekologickou stabilitu
Ekologický význam jednotlivých ploch byl určen dle metodiky vymezování ÚSES pomocí standardní stupnice, kde stupeň 0
znamená plochy zcela nestabilní (např. zpevněné) a 5 označuje plochy nejstabilnější (např. skalní útvary). Pro zjednodušení a lepší
vysvětlení pro veřejnost byly použity termíny plochy ekologicky bezvýznamné, málo a středně významné a významné. Vzhledem k tomu,
že ekologická stabilita se může v čase rychle měnit, je do hodnocení agregováno i časové hledisko – sleduje se možnost a
pravděpodobnost zvýšení ekologické stability v případě, že by se způsob využívání nebo nevyužívání plochy nezměnil.
Vlivy na územní systém ekologické stability
Sleduje se možnost ohrožení prvků ÚSES zvnějšku a intenzita případného přímého zásahu, kde se hodnotí rozsah
zasaženého území a ohrožení funkce prvku (zasažení jádrového území).
Vlivy na významné krajinné prvky
Hodnotí se stejným způsobem jako vlivy na ÚSES.
Vlivy na krajinný ráz
Hodnocení vlivů na krajinný ráz je obecně obtížně uchopitelnou disciplínou, dokladem toho je i existence a vytváření četných
metodických návodů a postupů. Pro posouzení dotčených lokalit není zcela vhodný žádný stávající postup. Problematické je hodnocení
estetických hodnot jako vysoce subjektivní záležitost. Extrémně subjektivní by dále bylo i hodnocení vlivů nové zástavby, o níž mnoho
nevíme („má větší hodnotu stávající louka nebo horská chata?“). Větší důraz než na krajinný ráz by měl být následně věnován
architektonickým kvalitám budoucích staveb.
Z výše uvedených důvodů bylo hodnocení upraveno tak, aby byly co nejvíce eliminovány subjektivní náhledy. Hodnotí se vlivy
na dominantní místa, stávající přírodní a kulturní krajinné znaky a narušení dálkových pohledů. Dominantními místy jsou např.
Třebouňský vrch nebo údolí Střely. Přírodními krajinnými znaky jsou lesy, louky a pastviny, vodní toky s přírodě blízkým charakterem,
mokřady, rozptýlená zeleň, skály a sutě. Kulturními krajinnými znaky jsou kromě památek a historických míst i tradiční zástavba místa
nebo krajinné úpravy (historické cesty, pomníky, kříže). U dominantních míst a krajinných znaků se hodnotí stupeň zakrytí, poškození
nebo zničení.
Ovlivnění dálkových pohledů se hodnotí podle rozsahu „zakryté“ krajiny (která už po výstavbě nebude viditelná) a podle
intenzity změny krajinného obrazu. Krajinným obrazem je vlastně charakter viditelné části krajiny. Příklad změny krajinného obrazu:
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nezastavěná zemědělská krajina se může změnit na krajinu průmyslovou, městskou apod. u krajinného obrazu se zjednodušeně
sleduje, kolik zůstane z původní krajiny.
Vlivy na geologické, paleontologické a geomorfologické lokality
- Hodnotí se stejným způsobem jako vlivy na ÚSES.
Vlivy širšího dosahu
Tyto vlivy jsou zaměřeny na ovlivnění širšího území města, a to na zatěžování emisemi a hlukem z dopravy a technologií.
Hodnotí se očekávaný převažující způsob silniční dopravy (osobní, lehká a těžká nákladní) a u těžké nákladní se posuzují i
předpokládané hlavní směry příjezdů ve vztahu k centru obcí a hlavním obytným a rekreačním územím.
VÝSLEDKY.
Základním výsledkem rating systému je tabulka, kde každý dílčí návrh nebo soubor návrhů má přiřazeno bodové hodnocení
podle výše uvedených kritérií. Jednotlivé stupně jsou interpretovány takto:
--Stupně -1 a -2 indikují obvyklé vlivy, kterým se není třeba dále věnovat – tzv. standardní záměry.
--Stupně -3 až - 4 upozorňují na situaci, kdy výsledná podoba záměrů může vyžadovat dílčí úpravy nebo podrobnější šetření,
pro něž není v současné fázi dostatek informací (např. proces EIA) – tzv. potenciálně problémové záměry.
--Stupně -4 a -5 ukazují na záměry, které lze obvykle doporučit jen za určitých podmínek nebo v případě zásadních vlivů je
nelze doporučit vůbec – tzv. problémové záměry.
Návrhy nebo soubory návrhů (standardní záměry), které dosáhly u všech vlivů pouze stupňů -1 a -2, se dále nesledují.
V těchto případech jde o běžné vlivy objevující se u každé nové činnosti, pro jejichž posuzování není proces SEA určen. Tyto změny se
proto považují za přijatelné v té podobě, v které byly uvedeny v návrhu územního plánu.
U ostatních se dále posuzuje význam jednotlivých vlivů v celkovém kontextu, zda jsou vlivy technicky či jinak řešitelné, jaké
jsou možnosti jejich kompenzace, jaká jsou vyjádření příslušných orgánů apod. Konečným výsledkem hodnocení je výrok ve smyslu --návrh nebo soubor návrhů se považuje za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu územního plánu při splnění případně
navrhovaných podmínek nebo opatření.
--návrh nebo soubor návrhů není v plném rozsahu dle návrhu územního plánu akceptovatelný, pro jeho akceptování se
považuje za nutné provést navrhovanou úpravu.
--návrh nebo soubor návrhů není v navržené podobě akceptovatelný a navrhuje se jeho vypuštění nebo přesunutí
VÝSLEDKY HODNOCENÍ.
V návrhu územního plánu je předložena pouze jedna varianta, jejíž předpokládané vlivy jsou předmětem posouzení.
Kompletní rating tabulka je zařazena jako příloha tohoto vyhodnocení. Jako standardní záměry bez nutnosti dalšího hodnocení byly
systémem rating zjištěny: Z01, Z02, Z03, Z06, Z11, Z16, Z17, Z19, Z20, Z21, Z22, Z24, Z29, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z40 a P1 až
P19. Ostatní sledované návrhy spadají do kategorie potenciálně problémových a problémových záměrů.
Shrnutí hodnocení pro potenciálně problémové a problémové návrhy.
Z04, Z05 Negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu (rozsah záboru) a možnosti poškození krajinného rázu. Vzhledem k charakteru
plochy (zázemí pro klášter) lze oprávněně předpokládat, že případná zástavba bude jen omezená a bude ladit s výrazem stávajících
objektů kláštera.
Shrnutí
Návrhy se pokládají za akceptovatelné v rozsahu dle návrhu územního plánu.
Z08, Z09, Z10
Negativně jsou hodnoceny pouze vlivy na půdu (rozsah celkového záboru těsně přesahuje stanovenou hranici).
Vzhledem k velikosti jednotlivých ploch a charakteru zabíraných půd se zábor pokládá za přijatelný.
Shrnutí
Návrhy se pokládají za akceptovatelné v rozsahu dle návrhu územního plánu.
Z12, Z13, Z14, Z15
Negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu (kvůli ploše Z12, kde se zabírají více než 2 ha půd I. třídy
ochrany). Jedná se o rovinaté zemědělsky velmi dobře využitelné území.
Shrnutí
Návrhy se pokládají za akceptovatelné v rozsahu dle návrhu územního plánu s výjimkou plochy Z12. Návrh
vyjmenované plochy není v plném rozsahu dle návrhu územního plánu akceptovatelný, pro jeho akceptování se považuje za nutné
provést navrhovanou úpravu a splnit podmínku - zmenšit plochu Z12 posunutím její severní hranice mimo hlavní blok půd I. třídy
ochrany - přesný tvar a ohraničení plochy určí zpracovatel ÚP.
Zdůvodnění: vypuštěním severní části plochy Z12 dojde k omezení záboru půd I. třídy ochrany a nebude omezeno zemědělské
využívání území.
Z18
Negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu (zábor téměř 3 ha půd I. třídy ochrany) a na biotopy (pás charakteru vysokých
mezofilních křovin v jižní části při silnici). Rozsah zástavby je nadměrný ve vazbě na velikost stávajícího vesnického sídla, takže dojde
k poškození krajinného rázu v dosud esteticky hodnotné krajině pod Třebouňským vrchem.
Shrnutí
Návrh plochy Z18 se pokládá za neakceptovatelný dle návrhu územního plánu. Vzhledem k nekompenzovatelným
vlivům na půdu, přírodu a krajinu se navrhuje úplné vypuštění plochy z ÚP.
Zdůvodnění: vypuštěním plochy z návrhu územního plánu bude umožněno zemědělské využívání půd I. třídy ochrany a bude zachován
charakter okolní přírody a krajiny.
Z23, Z27, Z30, Z31
Negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu (kvůli ploše Z27, kde se zabírají více než 2 ha půd I. třídy ochrany
a více než 2 ha půd II. třídy ochrany). Plocha Z23 je negativně hodnocena kvůli vlivům na biotopy, geomorfologickou lokalitu, ÚSES a
VKP - jedná se o zásah do údolní nivy a přerušení regionálního biokoridoru.
Shrnutí
Návrhy se pokládají za akceptovatelné v rozsahu dle návrhu územního plánu s výjimkou ploch Z23 a Z27.
Návrh vyjmenovaných ploch není v plném rozsahu dle návrhu územního plánu akceptovatelný, pro jeho akceptování se považuje za
nutné provést navrhované úpravy a splnit podmínky - zmenšit plochu Z27 tak, aby se zábor nedotýkal převážné části půd I. a II. třídy
ochrany - přesný tvar a ohraničení plochy určí zpracovatel ÚPN vypustit plochu Z23 z návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: zmenšením plochy Z27 budou ochráněny půdy I. a II. třídy ochrany pro zemědělské využívání; vypuštěním plochy Z23
bude zajištěn veřejný zájem (ochrana systému ÚSES), zamezí se zásahu do VKP a bude umožněna obnova prostředí v údolní nivě.
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Z25
Negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší, vodu, půdu (zábor více než 3 ha půd I. třídy ochrany) a širší vztahy. Velkou část
vlivů, závislých na druhu a charakteru průmyslové výroby, nelze z pozice územního plánu ovlivnit - to je řešitelné např. v procesu EIA.
Uvažovat s rozsáhlejšími průmyslovými areály na severovýchodě města není z hlediska širších vztahů vhodné, velmi reálným
nebezpečím mohou být průjezdy těžké nákladní dopravy přes město.
Shrnutí
Návrh není v plném rozsahu dle návrhu územního plánu akceptovatelný, pro jeho akceptování se považuje za nutné
provést navrhovanou úpravu - vypustit z návrhu územního plánu část plochy nacházející se na půdách I. třídy ochrany - přesný tvar a
ohraničení plochy určí zpracovatel ÚPN.
Zdůvodnění: vypuštěním části plochy Z25 nedojde k devastaci neobnovitelného přírodního zdroje - půdy I. třídy ochrany. Zmenšením
ploch dojde zároveň k omezení projevů průmyslové výroby na okolí.
Z26
Negativně jsou hodnoceny stejné vlivy jako u plochy Z25. Proto je návrh i stejně posouzen, doporučuje se zmenšení plochy.
Shrnutí
Návrh není v plném rozsahu dle návrhu územního plánu akceptovatelný, pro jeho akceptování se považuje za nutné
provést navrhovanou úpravu - vypustit z návrhu územního plánu část plochy nacházející se na půdách I. třídy ochrany - přesný tvar a
ohraničení plochy určí zpracovatel ÚPN
Zdůvodnění: vypuštěním části plochy Z26 nedojde k devastaci neobnovitelného přírodního zdroje - půdy I. třídy ochrany. Zmenšením
ploch doje zároveň k omezení projevů průmyslové výroby na okolí.
Z28
Negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší, vodu a širší vztahy. Na rozdíl od předchozích hodnocených ploch je tato lokalita
v blízkosti silnice I/20 a nehrozí průjezdy těžké nákladní dopravy přes město. Vlivy typické pro průmyslové areály lze řešit až následně
vhodným výběrem druhu a technologie výroby.
Shrnutí
Návrh se pokládá za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu územního plánu.
Z32
Negativně jsou hodnoceny vlivy na přírodu - biotopy, ekologickou stabilitu, geomorfologickou lokalitu, ÚSES a VKP - jedná se
o zásah do údolní nivy a přerušení regionálního biokoridoru. Jakákoliv další zástavba či jiné zásahy v údolní nivě Střely jsou nežádoucí a
je nutno je zastavit.
Shrnutí
Návrh plochy Z32 se pokládá za neakceptovatelný dle návrhu územního plánu. Vzhledem k nekompenzovatelným
vlivům na přírodu a krajinu se navrhuje úplné vypuštění plochy z návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: vypuštěním plochy z návrhu územního plánu bude umožněno naplnění veřejného zájmu (ochrana systému ÚSES), zamezí
se zásahu do VKP a bude umožněna budoucí obnova prostředí v údolní nivě.
Z39
Negativně jsou hodnoceny vlivy na půdu (zábor půd I. třídy ochrany). Plocha je využívána jako zahrádky s řadou drobných
objektů, kde standardní zemědělské hospodaření již není možné. Vliv se proto pokládá za přijatelný.
Návrh se pokládá za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu územního plánu.
Shrnutí
K1, K2, K3, K4, K5, K5a, K6, K7
Návrhy jsou uvedeny ve společném oddíle, protože charakter jejich vlivů a možnosti jejich eliminace jsou v podstatě totožné.
Negativně jsou hodnoceny vlivy na ovzduší, vodu, půdu, fragmentaci krajiny a vlivy širšího dosahu. V případě křížení s biokoridory je
nebezpečí jejich poškození. Zajištění křížení s prvky ÚSES a s vodními toky je věcí technického řešení, stejně jako případná opatření na
ochranu vod, proti hluku apod. Tyto vlivy nejsou řešitelné v rámci územního plánu obce. Na jejím území jsou vymezené koridory
přijatelné. U variantních návrhů K5 a K5a není mezi variantami z hlediska vlivů na životní prostředí zásadní rozdíl - poněkud větší
negativní působení bude mít návrh K5 jako nová stavba, ale v případě nutnosti jsou obě možnosti akceptovatelné.
Shrnutí
Návrhy se pokládají za akceptovatelné v rozsahu dle návrhu územního plánu.
RS1
Negativně jsou hodnoceny vlivy na fragmentaci krajiny, biotopy, ekologickou stabilitu, ÚSES a VKP. U nových vodních ploch
ve volné krajině je obecně nutná vždy velká obezřetnost, aby přínosy nakonec nebyly mnohem nižší než škody na přírodě a krajině.
Vzhledem k velikosti a umístění je tato nádrž přijatelná.
Shrnutí
Návrh se pokládá za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu územního plánu.
RS2
Negativně jsou hodnoceny stejné vlivy jako u nádrže RS1, navíc přistupuje poškození krajinného rázu a geomorfologické
lokality. Na rozdíl od předchozí nádrže je tato umístěna v přírodně a krajinářsky hodnotné údolní nivě s přírodě blízkým tokem a
mozaikou lučních a mokřadních biotopů. Vzhledem k morfologii terénu by voda zatopila celou šířku údolní nivy, což by přerušilo
biokoridor a fenomén údolní nivy by byl ztracen.
Shrnutí
Návrh plochy RS2 se pokládá za neakceptovatelný dle návrhu územního plánu. Vzhledem k nekompenzovatelným
vlivům na přírodu a krajinu se navrhuje úplné vypuštění plochy z návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: vypuštěním plochy z návrhu územního plánu bude umožněno naplnění veřejného zájmu (ochrana systému ÚSES), zamezí
se zásahu do VKP a bude umožněn příznivý vývoj přírodního prostředí v údolní nivě.
RS3
Negativně jsou hodnoceny stejné vlivy jako u nádrže RS1, vzhledem k velikosti a poloze je záměr přijatelný.
Shrnutí
Návrh se pokládá za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu územního plánu.
RS4
Negativně jsou hodnoceny stejné vlivy jako u nádrže RS1, navíc přistupuje poškození geomorfologické lokality. Nádrž je tak
jako RS2 umístěna v přírodně a krajinářsky hodnotné údolní nivě s přírodě blízkým tokem a mozaikou lučních a mokřadních biotopů.
Vzhledem k morfologii terénu by voda zatopila celou šířku údolní nivy, což by přerušilo biokoridor a fenomén údolní nivy by byl ztracen.
Shrnutí
Návrh plochy RS4 se pokládá za neakceptovatelný dle návrhu územního plánu. Vzhledem k nekompenzovatelným
vlivům na přírodu a krajinu se navrhuje úplné vypuštění plochy z návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: vypuštěním plochy z návrhu územního plánu bude umožněno naplnění veřejného zájmu (ochrana systému ÚSES), zamezí
se zásahu do VKP a bude umožněn příznivý vývoj přírodního prostředí v údolní nivě.
R1, R2, R3, R4, R5
Plochy územních rezerv jsou sice prověřeny rating hodnocením, ale nejsou pro ně stanoveny žádné závěry. Důvodem je to, že
plochy rezerv lze využít k vymezování dalších zastavitelných ploch jen změnou územního plánu, která bude v případě požadavku
příslušného orgánu posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí. Rating hodnocení slouží tedy jen pro informaci.
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ZÁMĚRY POSUZOVANÉ JINÝMI ZPŮSOBY.
Nebyly zjištěny žádné záměry, zařazené do návrhu územního plánu, které by byly posouzené jiným způsobem než vyhodnocením SEA.
6.
Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Popis použitých metod hodnocení včetně jejich omezení.
ÚP předkládá pouze jednu variantu, projednávanou dle platné legislativy. Jedinou další možnou variantou je varianta nulová
(no action), bez rozvoje. Z hlediska požadovaného rozvoje obce je nulová varianta nepřijatelná, na území obce je nutné vytvořit
podmínky pro přiměřený rozvoj.
Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou obě varianty přijatelné – varianta nulová beze zbytku, varianta dle územního plánu při
splnění doporučujících podmínek. Variantní řešení komunikace K5 a K5a je drobností, kterou není třeba v rámci celého územního plánu
zvlášť vyhodnocovat - obě řešení jsou z hlediska vlivů na životní prostředí možná.
Použitá metoda hodnocení vlivů na životní prostředí – rating systém – je podrobně popsána v předchozí kapitole. Obecně se
používá v procesu EIA, kde přináší dobré výsledky i při porovnávání variant. Ze všech metod je navíc nejsrozumitelnější i pro veřejnost.
7.
Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní prostředí.
Opatření a podmínky, za kterých se doporučuje uplatnit předložený návrh, jsou podrobně popsány v kapitole 5.
8.
Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace
a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
Posuzovaná dokumentace je zpracována pouze v jedné variantě. Vzhledem k jejímu rozsahu jsou vnitrostátní cíle ochrany
životního prostředí na národní i regionální úrovni příliš obecné a nelze je v této fázi příliš uplatnit – nejsou k dispozici podrobnější
informace o jednotlivých návrzích. Obecně není se stanovenými cíli územní plán v rozporu. Územní plán je rovněž v souladu s obecnými
cíly ochrany krajiny a krajinného rázu dle Územní studie Střela. Na místní úrovni nebyla zpracována žádná dokumentace.
9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
Vzhledem k rozmístění jednotlivých návrhů na území obce a jejich charakteristice je obtížné stanovit vhodný soubor ukazatelů
pro sledování vlivů na životní prostředí. Navíc ukazatele by měly být snadno zjistitelné i v delším časovém období, jednoduše
interpretovatelné a srozumitelné i pro veřejnost. Z hlediska vlivů na životní prostředí se obvykle využívají např. indikátory trvale
udržitelného rozvoje. Problémem podobných informací je to, že nemají jednoznačnou vazbu na územně plánovací dokumentace a
nejsou příslušnými orgány přímo sledovatelné (emise okyselujících látek, kvalita místního ovzduší). Pro ochranu přírody nejsou podobné
monitorovací ukazatele ani přímo stanovitelné.
S ohledem na výše uvedené se pro sledování vlivů navrhuje následující omezený soubor ukazatelů:
-rozsah záboru zemědělské a ostatní půdy
-rozsah nově zastavěných a zpevněných ploch
-stav stávajících a nově založených ploch zeleně (počet druhů, zdravotní stav, nepůvodní druhy apod.)
-počet vykácených dřevin a počet náhradních výsadeb
-rozsah revitalizačních opatření ve volné krajině
10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Tato dokumentace se zabývá vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí. Koncepcí je v tomto případě návrh územního
plánu. Jednotlivé návrhy jsou rozděleny takto:
V blocích jsou kvůli rozsahu vyhodnocovány návrhy souhrnně pro jednotlivá sídla: např. bydlení, smíšené plochy.
Individuálně jsou posuzovány návrhy, které mohou zakládat rámec pro zjišťovací řízení dle příslušného zákona. Jsou to např.
průmyslové plochy, vodní nádrže. Dále jsou to návrhy v izolovaných polohách nespojitelné s ostatními.
Vyhodnocení předpokládaných vlivů bylo provedeno pomocí bodového systému (rating) dle předem připravených kritérií pro
jednotlivé vlivy. Byly hodnoceny vlivy na ovzduší a klima, vodu, půdu a území, přírodu, krajinný ráz, geologické, paleontologické a
geomorfologické lokality a vlivy širšího dosahu. Vlivy na přírodu byly hodnoceny podrobněji. Sledovány byly pouze negativní vlivy,
pozitivní vlivy nepřinášejí potřebu úprav a často se nacházejí i mimo oblast životního prostředí (ekonomické a sociální kategorie).
Výsledkem hodnocení bylo rozdělení dílčích změn do kategorií:
--návrhy s méně významnými a snadno řešitelnými negativními vlivy mohou být uplatněny dle návrhu územního plánu bez
podmínek či doporučujících opatření - jedná se o návrhy Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z08, Z09, Z10, Z11, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17,
Z19, Z20, Z21, Z22, Z24, Z28, Z29, Z30, Z31, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, P1 až P19, K1, K2, K3, K4, K5, K5a, K6, K7,
RS1 a RS3
--návrhy s významnými negativními vlivy, které nejsou plně akceptovatelné dle návrhu územního plánu a vyžadují úpravu jedná se o návrhy Z12, Z25, Z26, Z27. Úpravy spočívají ve zmenšení plochy ve prospěch zachování stávajícího prostředí (zemědělská
půda, příroda).
--návrhy s velmi výraznými negativními vlivy, které nejsou akceptovatelné dle návrhu územního plánu, a navrhuje se jejich úplné
vypuštění – jedná se o návrhy Z18, Z23, Z32, RS2 a RS4.
ÚP předpokládá pouze jednu variantu řešení, která byla posuzována. Varianta nulová (no action), tj. ponechání stávajícího
stavu, je z hlediska rozvoje obce pokládána za nepřijatelnou.
Posuzovaný návrh zároveň nemá významný negativní vliv na EVL - posouzení vlivu územního plánu na lokality soustavy
Natura nebylo požadováno.
Zpracovatel neshledal v oblasti životního prostředí důvody, které by vedly k odmítnutí návrhu územního plánu při respektování
výše uvedeného vyhodnocení.
Návrh územního plánu může být uplatněn při následném zapracování a respektování stanovených podmínek a opatření.
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Rating tabulka I – III pro všechny dílčí návrhy a předpokládané negativní vlivy.

vlivy na
Ovzduší a klima
Z01
-2
Z02, Z03
-2
Z04, Z05
-1
Z06
-2
Z08, Z09, Z10
-2
Z11
-1
Z12, Z13, Z14, Z15 -2
Z16, Z17
-1
Z18
-2
Z19, Z20
-2
Z21, Z22
-1
Z23, Z27, Z30, Z31 -2
Z24
-1
Z25
-4
Z26
-4
Z28
-4
Z29
0
Z32
-1
Z33, Z34
-2
Z35, Z36
-1
Z37
0
Z38
0
Z39
-2
Z40
0
P1
-1
P2
-1
P3, P4
-1
P5, P6
-1
P7
-1
P8, P9
-1
P10
-1
P11, P12
-1
P13
-1
P14
-1
P15
-1
P16
-1
P17
-1
P18
-1
P19
-1
R1, R3
-2
R2
-4
R4
-4
R5
0
K1
-3
K2
-3
K3
-3
K4
-3
K5
-3
K5a
-3

dílčí návrh

Textová část – odůvodnění.

vodu
-2
-2
-1
-2
-2
-1
-2
-1
-2
-2
-1
-2
-1
-3
-3
-3
0
-1
-2
-1
0
0
-2
0
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-3
0
-3
-3
-3
-3
-3
-3

Půdu a území
-1
-2
-4
-1
-3
-1
-4
-1
-4
-1
-1
-4
-1
-5
-5
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-4
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
-3
-3
-3
0
-3
-5
-1
-5
-5
0
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RS4
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-3
-3
0
0
0
0

-3
-3
0
0
0
0

-1
0
0
-2
-1
-1

Rating tabulka – část II
vlivy na
Fragmentaci krajiny
Z01
0
Z02, Z03
0
Z04, Z05
-1
Z06
-1
Z08, Z09, Z10
-1
Z11
0
Z12, Z13, Z14, Z15 -1
Z16, Z17
0
Z18
-1
Z19, Z20
0
Z21, Z22
0
Z23, Z27, Z30, Z31 -2
Z24
-1
Z25
-1
Z26
-1
Z28
0
Z29
-1
Z32
-2
Z33, Z34
-1
Z35, Z36
-1
Z37
-1
Z38
-1
Z39
-1
Z40
-1
P1
0
P2
0
P3, P4
0
P5, P6
0
P7
0
P8, P9
0
P10
0
P11, P12
0
P13
0
P14
0
P15
0
P16
0
P17
0
P18
0
P19
0
R1, R3
-1
R2
-1
R4
-1

dílčí návrh

Textová část – odůvodnění.

biotopy, rostl. a živoč.druhy
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-1
-2
-3
-2
-2
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1

Ekologickou stabilitu
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
-1
-1
-1

ÚSES
0
0
0
0
0
0
-2
-2
0
0
0
-4
0
0
0
0
0
-4
0
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

VKP
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
-4
-2
0
0
0
0
-4
0
0
-1
0
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
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R5
K1
K2
K3
K4
K5
K5a
K6
K7
RS1
RS2
RS3
RS4

12/2013
0
-4
-4
-3
-5
-4
0
0
0
-4
-4
-4
-4

0
-1
-4
-1
-1
-2
0
-2
-1
-3
-3
-3
-3

0
-1
-2
-1
-1
-2
0
-1
0
-3
-4
-3
-4

0
-3
-1
0
0
-3
0
-2
0
-3
-4
-3
-4

0
-3
0
0
-1
-3
0
-2
0
-3
-4
-3
-3

Rating tabulka – část III
vlivy na
krajinný ráz
Z01
-1
Z02, Z03
-2
Z04, Z05
-3
Z06
-2
Z08, Z09, Z10
-1
Z11
0
Z12, Z13, Z14, Z15 -2
Z16, Z17
-1
Z18
-3
Z19, Z20
-1
Z21, Z22
-1
Z23, Z27, Z30, Z31 -3
Z24
-2
Z25
-2
Z26
-2
Z28
-2
Z29
0
Z32
-2
Z33, Z34
-1
Z35, Z36
0
Z37
0
Z38
0
Z39
-1
Z40
-2
P1
-1
P2
-1
P3, P4
-1
P5, P6
-1
P7
-1
P8, P9
-1
P10
-1
P11, P12
-1
P13
-1
P14
-1
P15
-1
dílčí návrh

Textová část – odůvodnění.

geolog.,pal. a geom. lokality
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
0
0
0
-3
0
0
-1
0
-2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vlivy širšího dosahu
-2
-2
-2
-1
-1
0
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-4
-4
-4
0
-1
-1
0
0
0
-1
0
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
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P16
P17
P18
P19
R1, R3
R2
R4
R5
K1
K2
K3
K4
K5
K5a
K6
K7
RS1
RS2
RS3
RS4

12/2013
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
0
-3
-3
-3
-3
-3
0
-2
0
-2
-3
-2
-2

0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
-1
-2
0
-2
0
0
-4
0
-3

-1
-1
-1
-2
-1
-4
-4
0
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
0
0
0
0

Vysvětlivky
Seznam a označení návrhů.
Z1 – Branišov náves (BV) Z2, Z3 – Dobrá Voda sever a severovýchod (SV, BV)
Z4, Z5 – Dobrá Voda klášter 1 a 2 (SC)
Z6 – Kojšovice jih (BV)
Z8, Z9, Z10 – Komárov sever 1, 2 a jih (BV)
Z11 – Kosmová sportoviště (OS)
Z12, Z13, Z14, Z15
– Kosmová severovýchod, západ, jihozápad a jihovýchod (BI, BV, SV)
Z16, Z17 – Luhov jihozápad a východ (RI)
Z18 – Nežichov východ (BV)
Z19, Z20 – Políkno sever a severozápad (BV)
Z21, Z22 – Smilov západ a jih (BV)
Z23, Z27, Z30, Z31
– Toužim u Střely, u rybníka, jihozápad II a Pod Šinkou (BI)
Z24 – Toužim střelnice (OS)Z25 – Toužim sever (SP)
Z26 – Toužim východ (SP)
Z28 – Toužim jih (SP)
Z29 – Toužim jihozápad I (TI)
Z32 – Toužim zahrádky I (RZ)
Z33, Z34 – Třebouň jihozápad a severozápad (BV)
Z35, Z36 – Třebouň ČS a ČOV
Z37 – Políkno regulační stanice plynu
Z38 – Komárov regulační stanice plynu
Z39 – Kosmová střed (BI) Z40 – Prachomety vodojem (TI)
P1 – Bezděkov (BV)
P2 – Branišov (BV)
P3, P4 – Dobrá Voda, Dobrá Voda sever (BV, SV)
P5, P6 – Kojšovice, Kojšovice jihových. (BV, SV)
P7 – Komárov střed (BV)
P8, P9 – Kosmová (BV, BH)
P10 – Lachovice (RI)
P11, P12 – Luhov (BV, RI) P13 – Nežichov (SV)
P14 – Políkno (BV)
P15 – Prachomety (BV)
P16 – Radyně (BV)
P17 – Smilov (BV)
P18 – Toužim centrum (SM)
P19 – Toužim nádraží (DZ)
R1, R3 – územní rezerva Toužim sever I a jih I
R2 – územní rezerva Toužim východ I
R4 – územní rezerva Toužim západ I
R5 – územní rezerva Toužim I/20
K1 – přeložka silnice II./198 u Kosmové
K2 – Přeložka silnice II./198 u Prachomet
K3 – Přeložka silnice II./207 u Smilova
K4 – Přeložka silnice I. /20 Toužim
K5 – Přeložka silnice II./198 Toužim
K5a – Přeložka silnice II./198 Toužim - varianta bez přeložky
K6 – Místní komunikace – dopravní napojení lokality Z 27
K7 – Okružní křižovatka u autobusového nádraží
RS1 – nový rybník Dobrá Voda
RS2 – nový rybník Luhov
RS3 – nový rybník Nežichov
RS4 – nový rybník Radyně
P1 návrh akceptovatelný bez úprav a podmínek
Z25
návrh akceptovatelný s úpravami nebo podmínkami
RS4
návrh neakceptovatelný
O.dB

Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000.
Dle stanoviska KÚ Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k zadání ÚP nemůže mít záměr ÚP
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
O.dC

Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů v ÚAP.
Úvodní ustanovení.
a)
Pro předmětné vyhodnocení jsou z ÚAP vybrány ty sledované jevy, které se v řešeném území vyskytují, a které jsou podstatně
ovlivněny návrhem územního plánu, případně jej zpětně podstatně ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. Ostatní jevy vyhodnocení
neřeší.
b)
Vliv řešení navrhovaného ÚP na sledovaný jev je zpracován vždy souborně pro 16 katastrů správního území obce.
Posuzování je řazeno v souladu s řazením jevů v ÚAP.

Textová část – odůvodnění.
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c)
Hodnocení vlivu ÚP na sledované jevy spadající do tématu ochrany surovin a zdrojů nejsou jednotlivě rozděleny. ÚP
respektuje stávající stav i rozvojové možnosti jednotlivých druhů podle bodů ÚAP. Navrhované řešení v ÚP nezakládá podmínky pro
negativní vliv v předmětných bodech. ÚP nenavrhuje nové plochy pro tyto činnosti.
d)
Hodnocení vlivu ÚP na sledované jevy spadající do environmentálního pilíře je zpracováno v části - Vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí.
e)
Hodnocení vlivu ÚP na ochranná pásma všech druhů a kategorií je souborně popsáno jako neutrální. Veškerá normová a
zákonem stanovená ochranná pásma jsou ÚP Respektována a ÚP nenavrhuje žádné kroky s negativním dopadem na ně.
f)
Vybrané sledované jevy z ÚAP pokrývají tematicky 3 základní pilíře udržitelného rozvoje.
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu územních podmínek pro:
f)1
příznivé životní prostředí (environmentální pilíř)
f)2
hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř)
f)3
soudržnost společenství obyvatel území (tj. příznivé sociální podmínky, sociální pilíř)
Vybrané sledované jevy z ÚAP a vliv řešení navrhovaného ÚP na sledovaný jev.
Zastavěné území.
ÚP vymezuje ZÚ ve všech katastrech vyjma k.ú. Dřevohryzy. ÚP navrhuje novou hranici ZÚ v souladu s navrženými
rozvojovými plochami.
2.
Plochy výroby.
ÚP rozšiřuje plochy pro výrobu, skladování a ostatní produktivní činnosti spojené s hospodářským rozvojem obce. Navrhované
nové plochy budou mít pozitivní vliv na rozšíření výroby do budoucna, které je jedním ze základních předpokladů růstu hospodářského
potenciálu obce.
3.
Plochy občanského vybavení.
Nové navrhované plochy občanského vybavení jsou malého rozsahu a směřují převážně do sportovních ploch s pozitivním
vlivem na rozvoj sportu v obci a tím i na rozvoj jedné složky společenského a sociálního pilíře územních podmínek.
4.
Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
V zastavěném území obce jsou v jednotlivých sídlech relativně velké a zajímavé plochy, které ÚP navrhuje do ploch
přestavbových, a které se stanou důležitou složkou obnovení urbanistické struktury sídel s výrazně pozitivním vlivem na celá
urbanizovaná území.
6.
Památková zóna včetně ochranného pásma.
ÚP respektuje stávající stav památkových zón v řešeném území. Navrhované řešení v ÚP nezakládá podmínky pro negativní
vlivy v památkových zónách.
7.
Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma.
ÚP respektuje stávající stav nemovitých kulturních památek v řešeném území. Navrhované řešení v ÚP nezakládá podmínky
pro negativní vlivy na nemovité kulturní památky.
11.
Urbanistické hodnoty.
ÚP navrhuje stabilizované i nové rozvojové plochy ve všech sídlech obce s ohledem na urbanistické hodnoty analyzované
v ÚAP. Navrhované řešení uvnitř i vně ZÚ vytváří pozitivní podmínky pro ohcranu a budoucí rozvoj urbanistických hodnot obce.
14.
Architektonicky cenná stavba, soubor staveb.
Kromě památkově chráněných objektů v památkových zónách jsou v ostatních sídlech další hodnotné objekty, které si
uchovaly tradiční vzhled venkovských budov včetně jednoduchých fasád. Objekty jsou popsány v odborné, v průzkumech citované
literatuře. ÚP navrhuje stabilizované i nové rozvojové plochy ve všech sídlech obce s těmito budovami s ohledem na jejich urbanistické a
architektonické hodnoty analyzované v ÚAP. Navrhované řešení uvnitř i vně ZÚ vytváří pozitivní podmínky pro ochranu a budoucí rozvoj
těchto hodnot v obci.
67.
Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zdrojů pitné vody v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení v ÚP nezakládá
podmínky pro negativní vliv na tato zdrojová území.
ÚP navrhuje nové plochy pro nový vodojem v k.ú. Prachomety.
68.
Vodovodní síť včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav vodovodní sítě pitné vody v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení v ÚP
nezakládá podmínky pro negativní vliv na tyto sítě.
ÚP navrhuje nové trasy vodovodní sítě Kosmová – Bezděkov – Prachomety, Toužim – Kojšovice.
69.
Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav kanalizace a čistíren odpadních vod v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení technické infrastruktury. ÚP navrhuje rozvojové plochy pro rozšíření ČOV
v Toužimi a Kosmové a plochy pro vybudování čerpací stanice odpadních vod a ČOV v sídle Třebouň. Tímto návrhem jsou vytvořeny
předpoklady ke zlepšení podmínek životního prostředí v kapacitně nelidnatějších sídlech obce. V ostatních sídlech bude technická
infrastruktura řešena individuelně v rámci polyfunkčních území.
70.
Stoková síť včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav stokové sítě v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení v ÚP nezakládá
podmínky pro negativní vliv na tyto sítě. Stokové sítě se budou rozvíjet v souladu s rozvojem nových zastavitelných ploch a rozvojem
technologických objektů čistění odpadních vod.
72.
Elektrická stanice včetně ochranného pásma.
1.

Textová část – odůvodnění.
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ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro potřebný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce.
73.
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro potřebný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce.
74.
Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro potřebný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce.
75.
Vedení plynovodu včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro potřebný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce. ÚP navrhuje další trasu VTL plynovodu přes území obce. Plynovod ze v ÚP zařazen do
veřejně prospěšných staveb.
79.
Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro případný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce. Konkrétní vyhrazená plocha pro tyto objekty není ÚP vymezena.
80.
Teplovod včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro případný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce. Konkrétní vyhrazená plocha pro teplovody není ÚP vymezena.
81.
Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma.
82.
Komunikační vedení včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení technické infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení
v ÚP nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro případný rozvoj zařízení v jednotlivých
stabilizovaných i rozvojových plochách obce. Konkrétní vyhrazená plocha pro vedení této infrastruktury není ÚP vymezena.
90.
Silnice I. třídy včetně ochranného pásma.
91.
Silnice II. třídy včetně ochranného pásma.
92.
Silnice III. třídy včetně ochranného pásma.
93.
Místní a účelové komunikace.
ÚP chrání stávající stav zařízení dopravní infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení v ÚP
nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP vytváří podmínky pro rozvoj zařízení v jednotlivých stabilizovaných i
rozvojových plochách obce.
ÚP navrhuje další trasy a přeložky silnic v území obce. Jednotlivé plochy pro změny v dopravní infrastruktuře jsou v ÚP
zařazeny do veřejně prospěšných staveb.
95.
Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení dopravní infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení v ÚP
nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP nenavrhuje nové plochy pro extenzívní rozvoj.
97.
Vlečka včetně ochranného pásma.
ÚP chrání stávající stav zařízení dopravní infrastruktury v řešeném území včetně ochranných pásem. Navrhované řešení v ÚP
nezakládá podmínky pro negativní vliv na tato zařízení. ÚP nenavrhuje nové plochy pro extenzívní rozvoj.
106.
Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka.
ÚP chrání stávající stav zařízení této infrastruktury v řešeném území. Navrhované řešení v ÚP nezakládá podmínky pro
negativní vliv na toto vybavení infrastruktury. ÚP nenavrhuje konkrétní nové plochy a trasy, které je možné budovat v rámci jiných
monofunkčních i polyfunkčních území.
111.
Objekt požární ochrany.
ÚP chrání stávající stav zařízení této infrastruktury v řešeném území. Navrhované řešení v ÚP nezakládá podmínky pro
negativní vliv na toto vybavení infrastruktury. ÚP nenavrhuje konkrétní nové plochy, které je možné budovat v rámci jiných
monofunkčních i polyfunkčních území.
115.
Ostatní veřejná infrastruktura.
ÚP chrání stávající stav zařízení této infrastruktury v řešeném území. Navrhované řešení v ÚP nezakládá podmínky pro
negativní vliv na toto vybavení infrastruktury. ÚP nenavrhuje konkrétní nové plochy a trasy, které je možné budovat v rámci jiných
monofunkčních i polyfunkčních území.
117.
Zastavitelná plocha.
Zastavitelná plocha obce je v jednotlivých sídlech na různě velkých plochách posílena. V souvislosti s vymezením nových
zastavitelných ploch je proveden i návrh na vymezení nové hranice zastavitelného území.
Účelné využití zastavěného území.
V ZÚ je omezená kapacita volných ploch pro rozvoj obce, zejména v sídlech Toužim, Kosmová, Třebouň. Rozvoj obce,
zejména v těchto sídlech se z výše uvedených důvodů předpokládá především na nových plochách vně zastavěného území města.
Směry rozvoje doplňují zástavbu v úsecích roztříštěné zástavby a na plochách navazujících na zástavbu tak, aby nově urbanizované
rozvojové plochy navazovaly na zastavěné území obce a využívaly stávající komunikační síť.
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Předpokládané vlivy na výsledky analýz silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území.
Úvodní ustanovení.
Níže uvedené předpokládané vlivy ÚP na výsledky analýz se vztahují pouze na témata a analýzy, která lze ÚP ovlivnit. To
znamená, že jsou z vyhodnocení vlivů vyloučeny okruhy související např. s finančními toky a dotační politikou státu, související se
s osobní odpovědností subjektů, s aplikací a změnami právního systému státu a EU, související s administrativně správními úkony a
související s extrémními stavy ve všech oblastech (celosvětová krize, zemětřesení, jiné přírodní kalamity, epidemie apod.).
D.I.
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území.
ÚP vymezuje plochy ÚSES, plochy EVL a ostatní významné přírodní plochy tak, aby na plochách s přírodními surovinami
důležitými pro rozvoj obce nebyly ze strany orgánů ochrany přírody stanoveny přírodní útvary těžbu vylučující.
ÚP vymezuje na volných plochách podél komunikace I/20 takové funkce, které mohou částečně eliminovat předpokládaný
nárůst silniční dopravy kolem hlavního sídla obce po dokončení propojení komunikace R6 ( Karlovy Vary – Praha ) s komunikací I/20 (
Karlovy Vary – Plzeň ).
ÚP umožňuje produkci biologických paliv a alternativních zdrojů energie, které by mohly omezit nárůst využití tuhých paliv
zejména ve venkovských sídlech pod vlivem vývoje cen paliv ušlechtilých a ekologických.
ÚP vymezuje stávající známá kontaminovaná místa ve správním území, která mohou být postupně odstraněna.
Možné lokální ekologické zátěže spojené s místními areály klasické zemědělské výroby, které nejsou v současné době
využívány a nejsou po stránce ekologické zátěže analyzovány vymezuje ÚP do ploch s různým způsobem využití – do ploch SV a BV.
Možností dalšího využívání těchto ploch je stále otevřena cesta k odstranění případné ekologické zátěže.
ÚP řeší jednu z klíčových otázek zachování krajinného rázu - vybudování větrných elektráren versus krajinný ráz v území.
Současně s potřebou využívání alternativních a k životnímu prostředí šetrných zdrojů energie je třeba pro zachování cenného krajinného
rázu v území vyloučit větrné elektrárny jako jeden z možných potencionálních zdrojů. Cena za zničenou velmi hodnotnou krajinu, která
by se v konečném účtování uplatnila, by byla neúměrně vysoká oproti jejich přínosu. Z těchto důvodů je třeba realizovat jiné formy
alternativní energie. Plochy pro umístění větrných elektráren nejsou v ÚP navrženy.
Ohrožení půdy vodní erozí na relativně malém území obce – k.ú. Smilov. ÚP stabilizuje předpoklady k využívání území pro
TTP s potřebnou odolností proti půdní erozi.
S růstem vzdělanosti mladé generace, která za vyšším vzděláním dojíždí (a navazuje kontakty mimo správní území) může
docházet k odlivu mladých vzdělaných lidí, pokud nebude struktura pracovních příležitostí upravena směrem k potřebě kvalifikovanějších
pracovníků. ÚP vymezuje dostatečné stabilizované i rozvojové plochy pro výrobu, na které mohou být realizovány pracovní příležitosti
s nároky na vzdělané pracovní síly. Plochy výrobní jsou doplněny dostatečnými plochami pro bydlení, rekreaci, sport a další složky
stabilizace pracovních kvalifikovaných sil.
Rychlejší devastace nevyužívaných objektů než jejich oprava a údržba v důsledku slabého ekonomického potenciálu celé
oblasti. Územním plánem jsou založeny dostatečné plošné a legislativní předpoklady pro to, aby ekonomický potenciál obce a oblasti
nesnižoval svoji hodnotu.
ÚP vymezuje dostatečné plochy ZPF v potřebné struktuře tak, aby v případě zostření konkurence a zhoršení odbytu klasické
zemědělské plodiny oblasti – brambor, máku mohlo dojít k přechodu na jiné ekonomicky výhodné komodity..
Pro snížení rizika odlivu mladých kvalifikovaných pracovních sil v důsledku lepší finanční, sociální a kulturní nabídky mimo
řešené území vymezuje ÚP plochy a podmínky pro rozvoj průmyslové i zemědělské výroby, občanské vybavenosti veřejné, sportovní,
bydlení různých forem a plochy pro ostatní potřebné funkce stabilizující obyvatelstvo v sídle.
D.II.
Vliv na posílení slabých stránek řešeného území.
V celém území je pouze 1 aktivní lom na stavební kámen a kolem lomu CHLÚ a výhradní ložiska. Využití těžené horniny má
vzhledem k povaze stavebního kamene pouze regionální význam. Ve vztahu k jiným hodnotám rozvoje území není v ÚP navržena další
lokalita k lomové těžbě a využití nerostných surovin. Stav zůstává beze změny. Opuštěný lom u Polínka zůstává i nadále VKP.
Lokalitu se zásobou komerčně atraktivní suroviny, jejíž význam by výrazněji přesáhl hranice obce a umožnil vytvořit zdroj
příjmu peněz do území. (např. srovnání na krajské úrovni s těžbou kaolínu, hnědého uhlí nebo jiných rud) bude postrádat i ÚP, protože
geologické a horninové prostředí obce neumožňuje jinou variantu. Slabá stránka zůstává bez vlivu ÚP.
Podprůměrné zastoupení vodních ploch ve správním území obce je posíleno návrhem dalších vodních ploch v několika
sídlech. V případě jejich úspěšné realizace je možné vytipovat další lokality, které by se řešily změnou ÚP.
Podíl ploch zorněných je stále velký. Plochy jsou z velké části meliorovány, dochází k rychlejšímu odtoku povrchových vod. ÚP
ponechává drtivou většinu ploch v ZPF. Na těchto plochách narůstá stále větším podíl ploch, které nejsou zorány, jsou ponechány
přirozenému zatravnění. Na těchto plochách je možné ve vytipovaných polohách pěstovat rychle rostoucí energetické plodiny, případně
jiné druhy plodin, které nejsou v současné době u nás zavedeny. V současné době má na odvodněné plochy pozitivní vliv zavádění
trvalých travních porostů, snižuje se vyplavování dusičnanů a smyv živin z půdy. Při zpětném převodu orné půdy na trvalé travní porosty
navrhuje ÚP na předmětných lokalitách zpomalit odtok nebo snížit intenzitu odvodnění příslušnými opatřeními.
Vymezení větší vodní plochy, která by mohla být využívána jako přírodní koupaliště s potřebným rekreačním zázemím ÚP
nenavrhuje. Posouzením klimatického rizika při zřízení větší vodní plochy a možnou rozšířenou využitelnost stávajících a navrhovaných
vodních ploch pro přírodní koupání, upustil návrh řešení od tohoto záměru. V případě dlouhodobých klimatických změn a posunu ke
globálnímu trvalejšímu zvyšování průměrných teplot v oblasti je možné v budoucnu využít přírodních konfigurací terénu a povrchových
vodních zdrojů k vytvoření větší vodní nádrže.
Vysoká hluková zátěž z dopravy v některých částech centra Toužimi u hlavních komunikací bude výrazně snížena po realizaci
nových ÚP navrhovaných dopravních (veřejně prospěšných staveb) koridorů – přeložek silnic II. třídy. Zároveň se dá předpokládat
snížení hlukové zátěže od dopravy v okamžiku realizace přeložky komunikace I/20 Toužim – Žalmanov, která převede značnou část
dopravy ze směru Plzeň – Toužim – Bochov – Praha vedoucí centrem obce na směr Plzeň – tečna Toužimi – Žalmanov – Bochov –
Praha.
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Zhoršená kvalita ovzduší ve venkovských lokalitách, kde jsou spalována klasická fosilní tuhá paliva je prostředky ÚP obtížně
řešitelná vzhledem k velikosti sídel a značné vzdálenosti pro případnou plynofikaci. Sídla, přes která je navržena nová trasa VTL
plynovodu (VPS) budou napojena na plyn, čímž dojde alespoň zde ke snížení emisí. Otázkou zůstává cenová politika dodavatele plynu,
kterou ÚP neovlivní a která je rozhodující pro způsob vytápění. Pro pěstování a následné užití alternativních zdrojů pro vytápění
biomasou jsou v řešeném území dobré podmínky a ÚP svým návrhem podporuje.
Zvýšená emisní zátěž od silniční dopravy ve správním centru území, zejména od tranzitní nákladní dopravy souvisí s hlukovou
zátěží a ÚP je řeší současně shodnými opatřeními na úseku dopravních staveb.
Černé skládky Toužim, Nežichov jsou místně vymezeny ÚP a navrženy do budoucna k likvidaci.
Nepřímá a málo propustná trasa spojení do krajského města je navržena ke změně. Do ÚP je zapracována část nové trasy
převzaté z dokumentace VÚC Karlovarského kraje.
Technická infrastruktura hlavního sídla obce nepokrývá v současnosti celé území správního sídla. Jedná se o liniové trasy
standardních vedení inženýrských sítí, které je možné realizovat v rámci vymezených funkčních ploch a není třeba pro ně vymezovat
zvláštní plochy, nebo trasy.
Absence čištění odpadních vod z bydlení a hospodářství ve většině venkovských sídel řešeného území je zčásti řešena
územním plánem a to v nejlidnatějších sídlech obce – Toužim, Kojšovice, Třebouň. V těchto sídlech je navrženo posílení ploch pro
zařízení na čištění odpadních vod. V ostatních sídlech je možné umístit malá zařízení na lokální čištění odpadních vod přímo
v jednotlivých funkčních plochách.
Absence veřejné plynofikace ve většině venkovských sídel bude částečně zlepšena provedením nové trasy VTL plynovodu
z Toužimi přes katastry Políkno a Komárov dále mimo správní území obce. Z této trasy je možné napojit obě venkovská sídla na zemní
plyn. ÚP navrhuje plynovodní přivaděče do sídel do VPS. V ostatních sídlech se nenavrhuje přivedení zemního plynu. Velikost sídel a
jejich vzdálenosti od hlavních plynovodních tras jsou mimo současnou i budoucí mez ekonomické přijatelnosti. Částečným řešením je
realizace menších zdrojů na PB, které je možné realizovat jako součást jednotlivých funkčních území.
Absence veřejného vodovodu v několika venkovských sídlech a absence vodovodu v bytech v několika menších venkovských
sídlech může být řešena na základě ÚP v souladu s regulativy pro jednotlivé funkční plochy a technickou infrastrukturu.
Chybí dostatečně kvalitní vnitřní dopravní osa, která by propojila tři největší města v oblasti Toužimska – silniční spojení Teplá
– Toužim – Žlutice je málo významné. Tato slabá stránka zůstane ÚP nezměněna. Vytvoření nové dopravní osy většího významu
přesahuje rámec možností ÚP.
Slabé osídlení i ekonomika působí zejména na sociální kvalitu obyvatelstva. Úroveň vzdělanosti je v řešeném prostoru výrazně
podprůměrná, slabé zastoupení mají profese náročné na kvalifikaci. Nízká vzdělanostní struktura obyvatel neodpovídající současným
potřebám struktury pracovních příležitostí. Index vzdělanosti je výrazně pod celostátním a významně pod krajským průměrem. K posílení
stabilizace kvalifikované pracovní síly v potřebné struktuře pracovních příležitostí vymezuje ÚP v celém spektru funkčních ploch a
technické infrastruktury potřebná území. Jejich naplnění a konkrétní využití je otázkou peněz a celkové ekonomické situace.
Zvyšující se intenzita výjezdu do zaměstnání a hlavně vyšších typů škol. Absence střední školy typu Gymnázia nutí k výjezdu
za středním vzděláním. V ÚP jsou vymezeny dostatečné plochy občanské vybavenosti pro školství. Zřízení gymnázia je věcí organizační
s vazbou na dostatečný počet studentů a pedagogů.
Nízká intenzita osídlení celého správního území.
Větší časová dojezdová vzdálenost za vyšším občanským vybavením, sociálním a společensko kulturním zařízením bude
částečně zlepšena v ÚP navrhovanou přeložkou silnice I/20 Toužim – Žalmanov, která zkrátí dojezdový čas do Karlových Varů na 10 –
15 minut podle jízdních podmínek. Tato časová dostupnost výrazně zlepší podmínky pro sledované aktivity.
Vlastnictví nejvýznamnější památky v území – zámku v soukromých rukou a její současná postupná totální devastace je mimo
systémové řešení ÚP. Současný stav zámku má vliv na oblast kulturního a společenského života, na oblast turistického ruchu i na počet
pracovních příležitostí spojených s provozem zámku a turistikou.
Pro zlepšení nízké intenzity osídlení, ať již z hlediska hustoty zalidnění, tak i z hlediska vybavenosti území infrastrukturou jsou
v jednotlivých sídlech vymezeny dostatečné plochy pro jejich harmonický rozvoj. Chátrající a případně neobydlené domy, volné pozemky
proluk a zbořeniště zejména ve venkovských sídlech jsou zapojeny do ÚP formou přestavbových ploch navržených k plnému využití.
Zanedbané venkovské prostory návsí a nesoukromých ploch ve většině venkovských sídel je především otázka peněz. ÚP
svým řešením umožňuje tuto problematiku řešit.
Některé části města Toužim a venkovské návsi jsou více zatíženy nad vhodnou mez průjezdnou dopravou (Kosmová,
Prachomety). ÚP vymezuje plochy pro potřebné přeložky - obchvaty komunikací formou VPS.
Relativně malý podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v oblasti pohostinství a ubytování souvisí s celkovou
atraktivitou území pro turistický ruch a rekreaci. ÚP vymezuje dostatečné plochy pro umístění zařízení rekreace a cestovního ruchu,
které mohou být využívány tak jak bude narůstat poptávka.
Posílení mezených možností vlastního rozvojového potenciálu a absence výrazného zdroje průmyslového, případně
zemědělského rozvoje, jehož využití by bylo jedním z nosných pilířů rozvoje území přesahuje možnosti řešení ÚP a prorůstá do
problematiky územního plánu Karlovarského kraje. Bez výraznější komplexní podpory kraje nelze i za vytvoření vhodných podmínek
očekávat revoluční změnu v současném směru rozvoje obce.
Bezprostředního napojení obce na rychlostní komunikaci, případně dálniční síť se v územně plánovací dokumentaci
Karlovarského kraje nenavrhuje.
D.III.
Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území.
ÚP využívá velkého podílu ploch s nízkým radonovým rizikem v obci a umísťuje na ně veškeré zastavitelné plochy.
ÚP stabilizuje využití stávajícího CHLÚ a dobývacího prostoru k těžbě a zdroji místního stavebního materiálu do budoucna.
ÚP vymezuje a stabilizuje páteřní síť pro mnoho místních biokoridorů rozsáhlého ÚSES. Zároveň jsou vymezeny a chráněny
veškeré ostatní přírodní a krajinné hodnoty pojmenované v ÚAP.
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ÚP zakládá možnosti pro ekologický způsob hospodaření na ZPF a tím pozitivně působí na zvyšující se podíl neoraných ploch,
který v poslední době zlepšuje retenční kapacitu území. Tento optimistický trend z pohledu vodního hospodářství bude pravděpodobně
pokračovat ještě po nějakou dobu do ustálení velikosti oraných ploch využívaných zejména ekologickým způsobem hospodaření.
ÚP chrání kvalitní přírodní vodní zdroje pitné vody pro většinu obyvatel správního území, které se nachází zejména
v jihozápadní části řešeného území a jsou v současné době plně využívány.
ÚP nevnáší do řešeného území žádné zásahy, které by změnily poměry v území ve vztahu k vodní erozi. Většina plochy
území obce není ohrožena vodní erozí, vyjma části menšího katastru Smilov, který je v kategorii ohrožený. Malé riziko vodní eroze na
ostatních plochách vytváří dobré podmínky jak do oblasti ekonomického zemědělského hospodaření, tak do ostatních – přírodní
hodnoty, rekreace, lesní hospodářství.
ÚP vytváří předpoklady ke zvýšení retenční schopnosti krajiny v důsledku snižování podílu orné plochy (přechod na TTP) a
postupného snižování podílu meliorovaných ploch jejich přirozeným časovým zanášením. ÚP nenavrhuje další meliorace v území.
ÚP a jím navrhované změny v území vytvářejí základní předpoklady k dlouhodobě se zlepšující kvalitě životního prostředí,
zejména ovzduší a prašnosti v bezprostřední blízkosti sídelní struktury a to zejména ve venkovských sídlech. Kvalita životního prostředí
je jednou z největších hodnot, které toto území má. V území a v jeho blízkém okolí nejsou střední ani velké zdroje přímého znečištění
ovzduší, které by spalovaly klasická fosilní paliva a zásobovaly teplem, případně elektrickou energií další obce, nebo regiony. V území a
v jeho blízkém okolí nejsou střední ani velké zdroje, které by ohrožovaly, nebo znečišťovaly vodní toky.
ÚP jsou založeny předpoklady pro zvyšování podílu ekologických paliv na celkové energetické potřebě řešeného území.
Hodnotný podíl lesních porostů na více než 1/3 plochy území je ÚP zachován.
Značný podíl meliorací na obdělávané zemědělské půdě zkvalitňující pěstební podmínky zůstává ÚP zachován. Rozvojové
plochy jsou umístěny mimo tato území.
Uspořádání funkčních ploch v území umožňuje potřebný nárůst ploch patřících k ekologickým farmám. Tím je založena
možnost pro příznivý vývoj zvyšování podílu zemědělsky obdělávané půdy ekologickým způsobem oproti klasickému extenzívnímu
hospodaření.
Na zemědělské půdě se na poměrně velké ploše vyskytují cenné až velmi cenné ekosystémy, tzv. přírodní stanoviště. Jedná
se především o různé typy trávníků, komplexy nivních ekosystémů a mokřady. Všechny tyto krajinné prvky ÚP zachovává. Veškeré
rozvojové plochy vymezené ÚP byly umístěny se záměrem vyhnout se v maximální míře těmto cenným ekosystémům vyskytujícím se
mimo plochy ÚSES.
ÚP v textové části stanovuje podmínky pro přechod na pěstování energetických plodin a dřevin na ZPF pro ekologické zdroje
energie potřebné pro rozvoj území. V textové části jsou popsány podmínky pro pěstování energetických plodin a dřevin na vytypovaných
zemědělských plochách, které jsou pro klasické i ekologické zemědělství méně výhodné.
Stanovit se správci melioračních sítí postupně kategorizaci meliorací z hlediska vlivu na retenční schopnost krajiny, vlivu na
ekosystémy a druhy přesahuje podrobností a rozsahem možnosti ÚP. Stanovit plochy, kde bude meliorace udržována (produkční orná
půda, mimo přírodní stanoviště a nivy), kde bude ponechána na dožití (většina plochy zemědělské půdy, orné a TTP), kde budou
v rámci revitalizací říční sítě, mokřadů, niv a slatinišť provedena opatření na omezení funkčnosti meliorační sítě je vhodné řešit
samostatnou územní studií, případně jiným územně plánovacím aktem. Při podrobnějším zpracování je třeba mít na zřeteli aktuální i
prognózní stav vývoje zemědělské výroby v řešeném území.
V rámci zachování cenných lučních porostů je proto nutné podporovat maximální možné využívání agroenviromentálních
opatření (kosení mokřadních a nepřístupných luk, extenzivní pastvu, vyřezávání dřevin, obnovu a údržbu extenzivních sadů). Udržet
plochu cenných trvalých travních porostů při snaze o zalesňování řeší ÚP stabilizací stávajících PUPFL a nenavrhuje další plochy k
zalesnění.
Rovnocenná časová dopravní dostupnost do dvou krajských měst – Karlovy Vary, Plzeň po silnici I/20 bude po realizaci
přeložky I/20 ve směru na Žalmanov v dobrém slova smyslu porušena ve prospěch Karlových Varů. Tímto propojením dojde k
výraznému zkrácení časové dostupnosti řešeného území s krajským městem téměř o ½ současné doby.
Základní technická infrastruktura (kanalizace, ČOV, vodovod, plynovod, centrální zdroj tepla) ve správním centru obce, které
má rozhodující podíl na počtu obyvatel obce je ÚP posílena vymezením nových VPS a VPO.
ÚP navrhuje ve vytypovaných sídlech dobudování potřebné technické infrastruktury (zejména ČOV a veřejné zásobování
vodou). V sídlech, kde není v ÚP přímo vymezena plocha pro umístění potřebné technické infrastruktury, se jedná o zařízení menšího
rozsahu a kapacity, a je možné tato zařízení umístit v rámci polyfunkčních území smíšených. Tento stav se dotýká i vybudování
případných lokálních zdrojů pro zásobování objektů plynem ve venkovských sídlech, kde pro jejich velikost a strukturu není výhodné
přivést zemní plyn a zřizovat jiný zdroj tepla. Vymezení polyfunkčních smíšených území umožňuje vybudování malých, případně
středních ekologických zdrojů tepla, zejména pro zemědělská ekologická hospodářství, farmy, případně další větší areály – spotřebitele
tepla pro vytápění a ohřev TUV.
Základní parametry v ÚP jsou nastaveny tak, aby umožňovaly proporcionální rozvoj jednotlivých funkčních složek, a aby
umožnily okamžitou reakci na změnu situace, která může nastat vlivem nepředvídaných okolností. V případě, že budou udrženy
základní faktory rozvoje území ve stávajících příznivě vyvážených hodnotách, dá se předpokládat i do budoucna relativně nízká
nezaměstnanost, nejnižší v širším území regionu a příznivá v celém Karlovarském kraji, a to při příznivém saldu pohybu pracovních sil
za prací. Výše nezaměstnanosti vychází v současné době z relativně dobré intenzity a struktury pracovních příležitostí ve správním
území. Struktura nabídky a struktura poptávky na pracovním trhu se prolínají v širokém spektru. Pozitivní předpoklady posiluje
v současné době příznivá věková struktura obyvatel. Převažující podíl obyvatel do 15-ti let nad obyvateli staršími 60-ti let (Příznivý index
věkového složení obyvatel v roce 2001 v celém správním území) je rovněž cennou devizou s příslibem do budoucna, pokud se nenaplní
reálné hrozby úbytku vzdělaných mladých lidí jako u jiných sídel. Ve správním území je vyvážený poměr ve složení obyvatelstva – muži /
ženy = 50/50 % a to prakticky v celém věkovém spektru. Tato vyváženost zakládá určitou jistotu a stabilizaci v celkovém počtu obyvatel.
Nejvyšší kladné saldo pohybu za prací v oblasti a nejvýznamnější cíl pracovní dojížďky (636 dojíždějících ekonomicky aktivních) pro
správní centrum obce je důkazem dominantního postavení tohoto centra a nepřímo žádá o další posílení svých pravomocí a významu
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v sídelní struktuře nejen správního území ale i většího regionu. Pro uchopení této příležitosti zakládá ÚP potřebné podmínky formou
rozvojových ploch a regulativů.
V území je relativně komplexní struktura v oblasti občanské vybavenosti, sociálních a ostatních služeb, kultury a ostatního
společenského života (zdravotnictví, školství, sportovně společenském prostory). Struktura prakticky odpovídá velikosti centra správního
území. Pro případné posílení OV a budoucí rozvoj vymezuje ÚP potřebné plochy monofunkční i možnosti budovat potřebné občanské
vybavení v plochách smíšených.
ÚP posiluje význam a podporuje rozvoj významného duchovního centra ve správním území jako stabilizační prvek osídlení v
části venkovské struktury. Klášter Trapistů zajišťuje stabilizaci osídlení, údržbu krajiny a relativní ekonomickou soběstačnost. Areál s
kvalitní známou moderní architekturou i hodnotnou historickou architekturou památkově chráněnou je elementem přivádějící do území
další trvalé osoby i návštěvníky.
Zachování větší průměrné velikosti bytů odpovídající převaze rodinného bydlení a udržení mírného přibývajícího zájmu o
výstavbu rodinného bydlení v obci řeší ÚP vymezením nových ploch pro bydlení, a to převáženě ve smíšených územích BV a BI.
Vymezení těchto nových ploch reaguje i na trend poslední doby, mírný přesun bytové výstavby ze Žluticka na Toužimsko vlivem lepších
rozvojových předpokladů obce.
Záchrana neobydlených domů a usedlostí je v ÚP podchycena v pojmenování a vymezení četných přestavbových ploch
zejména ve venkovských sídlech.
Velmi kvalitní přírodní zázemí v celém správním území obce dokumentované přítomností významných regionálních prvků
ÚSES a velkým množstvím místních prvků (LBC a LBK ) ÚSES je ÚP jednoznačně vymezeno v plné šíři kvantity i kvality. Spolu s tím
jsou založeny základní podmínky pro kvalitní životní prostředí ve správním území, na většině území klidné prostředí bez rušivých vlivů
(hluk, smog, spady, apod.), kvalitní podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, velmi dobré krajinné podmínky pro hipoturistiku
(s podmínkou vybudování kvalitního zázemí prostřednictvím ekologických farem a chovu koní), neomezená možnost chalupaření,
houbaření a zahradničení omezeného však drsnějšími klimatickými podmínkami.
ÚP stabilizuje a podle možností vytváří potřebné podmínky pro další důležité podmínky udržitelného rozvoje v území. Jedná se
o nepřímou podporu nadstavbových aktivit a organizací v oblasti kultury spojené s turistikou (Obnovení Skokovské poutní stezky, cesty
Krajem živých vod apod), dostupnost letiště amatérského aeroklubu, možnost paraglidingu a dalšího sportovního vyžití, možnost
obnovení tradice klasických řemesel.
Při plném docenění rekreačních a relaxačních hodnot, které mohou jednotlivá venkovská sídla poskytnout je znovuoživení a
zalidnění těchto obcí velkou příležitostí pro zachování kvalitní sídelní struktury. Při rekreačním způsobu využívání opuštěných částí
venkovských sídel se při tom výrazně smazává negativní prvek jejich horší dopravní dostupnosti pro obyvatele trvalého bydlení.
Růst poptávky po ekologických potravinách, jejichž produkce v území stoupá, má pozitivní vliv na možnosti rozvoje
agroturistiky. S tím je třeba posílit a zkvalitnit služby a ubytování hostů vedené snahou o prodloužení pobytu hostů v území a jejich
případný opakovaný návrat. Pro vybudování tohoto potřebného zázemí jsou ÚP vymezeny dostatečné přestavbové i rozvojové plochy
zejména ve smíšených územích.
Jedním z prvků, který do budoucna může přinést další ekonomické zdroje a pracovní příležitosti je realizace sportovních a
společenských akcí, které je schopna obec organizačně zajistit a které přesahují hranice správního území a regionu. Pro tyto akce je
zajištěna odpovídající infrastruktura na stávajících i navrhovaných rozvojových plochách.
ÚP podporuje stabilizací stávajících a návrhem nových rozvojových ploch fungující výrobní podniky zajišťující relativně nízkou
nezaměstnanost v území (OZT Toužim, a s., OK STS Toužim, Elektromodul, s r.o., elektrorozvodna atd.). Struktura produktů výroby je
dlouhodobě perspektivní - oblast energetiky, strojírenství, elektrotechniky. Prostorové, energetické a lidské zdroje pro další možný rozvoj
výrobních kapacit v území jsou připraveny. Správní centrum je napojeno na hlavní energetické řady VN a VTL plynovodní sítě republiky.

a)

b)

D.IV.
Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území.
Hodnoty řešeného území s pozitivním vlivem ÚP na jejich zachování a budoucí rozvoj.
- urbanistické hodnoty historické zástavby sídel.
- struktura bydlení a občanské vybavenosti.
- nemovité kulturní památky zapsané a ostatní historicky hodnotné objekty, památkové zóny.
- krajinné a přírodní hodnoty v celé ploše území.
- hospodářské a ekonomické hodnoty území, průmyslový a zemědělský potenciál.
- rekreační možnosti a turisticky významné prvky.
- dopravní a technická infrastruktura.
Hodnoty řešeného území s negativním vlivem ÚP na jejich zachování a budoucí rozvoj.
- částečný zábor ZPF na úkor rozvojových ploch v jednotlivých funkcích

O.dE

Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování.
Řešené území není v PÚR ČR zařazeno ani do jedné z rozvojových oblastí, nenachází se na žádné vymezené rozvojové ose,
ani není zařazeno do tzv. specifické oblasti. V území, řešeném ÚP, neprochází žádný koridor dopravní (silniční, drážní, vodní a letecký)
ani technické infrastruktury. Území řešené ÚP se nachází jižně od OB 12 – rozvojová oblast Karlovy Vary, OS7 – rozvojová osa Ústí nad
Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/SRN a SOB6 - Specifická oblast Krušné hory. Poloha řešeného území mimo
priority stanovené PÚR ČR tím naléhavěji vyžaduje, aby ÚP vytvořil podmínky pro všestranný udržitelný a proporcionelní rozvoj tohoto
území.
ZÚR KK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených PÚR ČR. V tomto zpřesnění je řešené území
zařazeno do:
1.
Nadmístní rozvojové oblasti subregionálního významu:
SO4:
Toužim, oblast zahrnující katastry ve správním území města Toužim.
Z tohoto vymezení plynou pro tvorbu ÚP následující podmínky pro rozhodování o změnách v území.
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V rozvojové oblasti SO4 (Toužim) budou vytvářeny územní podmínky pro podnikání v oblasti ekologického zemědělství,
předpoklady pro poskytování ozdravných pobytů v přírodě ve spojení s aktivitami pro rekonvalescenci psychické i fyzické stránky
organismu (agroturistika, cykloturistika, hipoturistika) – dále jen tzv. „měkké lázeňství“ (nejedná se o lázeňskou péči ve smyslu zák. č.
164/2001Sb.) s cílem zajistit předpoklady pro zvýšení nabídky pracovních příležitostí a posílit hospodářsky a sociálně dlouhodobě
slábnoucí oblast. ZÚR KK dále zpřesňují vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu.
V tomto zpřesnění je řešené území zařazeno do:
1.
Specifické oblasti nadregionálního významu SH2 Tepelsko – Toužimsko (dle PUR 2008 Mariánské Lázně) - specifická oblast
nadregionálního významu s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti vymezená v rozsahu správních území obcí: Bečov
nad Teplou, Chodov (okr. Karlovy Vary), Krásné Údolí, Krásno, Mnichov, Nová Ves, Otročín, Ovesné Kladruby, Teplá, Toužim, Útvina
(tj. ve vymezených částech území ORP Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Sokolov). Z tohoto vymezení plynou pro tvorbu ÚP následující
podmínky pro rozhodování o změnách v území. Ve specifických oblastech SH1 a SH2 budou vytvářeny podmínky pro rozvoj
ekonomické sféry a sociální soudržnosti formou zajištění územních předpokladů pro:
--zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
--zkvalitnění občanské infrastruktury
--zkvalitnění sféry školství a vzdělávání
--rozvoj podnikání
--podporou rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. „měkkého lázeňství“ a rekreace
--koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných druhů specifických Oblastí
Vymezení specifických oblastí deklaruje, kde je dlouhodobě nezbytné z hlediska celokrajských územních souvislostí – při
dodržení zásad obecné ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, respektování kulturních a civilizačních hodnot území –
hospodářský rozvoj a stabilizaci sociální soudržnosti podporovat důrazněji.
ZÚR KK vymezují další specifické oblasti regionálního významu.
V tomto vymezení jsou některé katastry správního území obce zahrnuty. Jedná se o následující specifické oblasti:
1.
Specifická oblast rekreace a cestovního ruchu – SR1 Tepelsko. (Bezděkov u Prachomet, Branišov, Dobrá Voda, Dřevohryzy,
Nežichov, Prachomety).
2.
Specifická oblast zemědělství – SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko. (Bezděkov u Prachomet, Dobá Voda u Toužimi,
Dřevohryzy, Kojšovice, Komárov u Štědré, Kosmová, Lachovice, Luhov u Toužimi, Políkno u Toužimi, Prachomety, Radyně,
Smilov u Štědré, Toužim, Třebouň).
V souladu s ZÚR KK – silniční doprava, jsou navrženy VPS ve vyhrazených trasách a koridorech:
Ve vztahu k definovaným problémům PÚR ČR 2008 a ZÚR KK 2010 jsou jednotlivé části ÚP řešeny následovně:
Kvalita životního prostředí.
V ÚP jsou navrhována opatření směřující k posílení celkové ekologické stability a estetické hodnoty krajiny. V ÚP nejsou
založeny podmínky pro rozvoj s negativními vlivy na kvalitu životního prostředí. Likvidace současných negativních vlivů (neřízené
skládky, haldy, znečišťující zdroje odpadních vod atd.) je v rámci ÚP možná. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny jsou navrženy
plochy zeleně, vodní plochy, alternativní využívání ZPF.
Hospodářský rozvoj.
ÚP stabilizuje stávající a zakládá rozvojové plochy pro hospodářský rozvoj. Podrobnější popis řešení jednotlivých sekcí
podmiňujících hospodářský rozvoj je uveden v předchozích kapitolách.
Sociální vztahy a podmínky.
ÚP stabilizuje stávající a zakládá potřebné přestavbové a rozvojové plochy pro následný rozvoj bydlení, občanského vybavení,
rekreace a sportu a ostatních funkčních složek, které spoluvytváří materiální základnu pro vznik kvalitních sociálních vtahů a podmínek.
Podrobnější popis řešení jednotlivých sekcí podmiňujících perspektivní rozvoj sociálních vztahů a podmínek jejich fungování je uveden
v předchozích kapitolách.
Hodnoty kulturního dědictví.
ÚP vytváří potřebné předpoklady k ochraně kulturního dědictví v plném rozsahu nemovitých kulturních památek, ostatních
nemovitých památek nezapsaných v seznamu a ostatních urbanistických hodnot.
O.dF
A.

-------

---------

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje.
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu územních podmínek (pilíře udržitelného rozvoje) pro:
příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj,
soudržnost společenství obyvatel území (tj. příznivé sociální podmínky).
ÚP přispívá ve všech třech pilířích k vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území a to zejména následujícími zásadami uvedenými v textové i grafické části.
Zlepšení životního prostředí a obnova krajiny.
vymezení a respektování ÚSES při návrhu využití území a návrhu nových zastavitelných ploch.
vymezení a respektování ostatních cenných krajinných prvků, souborů a rozsáhlejších území, tvořící páteř hodnotné krajiny na
celém území.
vymezení a respektování rozsáhlých ploch PUPFL.
posílení ochrany území před lokálními záplavami a zvýšení retenční schopnosti vybudováním rybníků, možností
zvyšování podílu TTP na plochách ZPF a pěstování alternativních zdrojů energie a biopaliv na ZPF.
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založení příležitosti orientovat zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny při zachování ekonomické a ekologické stránky její
produkce.
--zkvalitnění technické infrastruktury v oblasti čištění odpadních vod, zásobování vodou a plynem ve stávajících i rozvojových
plochách.
Ochrana kulturního dědictví.
--vymezení nemovitých kulturních památek, ostatních nemovitých památek nezapsaných v seznamu a ostatních urbanistických
hodnot zejména ve venkovských sídlech.
--městská památková zóna a venkovské památkové zóny zapracované do ÚPT,
--regenerace urbanizovaného prostředí a veřejných ploch.
--vymezení ostatních aktivit spojených s historií a kulturním dědictvím.
Podmínky pro přiměřený rozvoj města.
--město má potenciál pro rozvoj bydlení, rozvoj v oblasti občanské vybavenosti a v kvalitním životním prostředí. Budoucí rozvoj
je podpořen nabídkou rozvojových ploch bydlení, občanské vybavenosti, sportu a služeb, rekreace a příslušné technické
infrastruktury.
--rozvoj turistického ruchu je podpořen vymezením ploch pro postupné dobudování zázemí a tím zvýšení atraktivity řešeného
území.
--zlepšení dopravní infrastruktury je zahrnuto v ÚP ve VPS.
--ÚP připravuje další rozvojové plochy pro průmyslovou a případně zemědělskou výrobu.
--ÚP vymezuje možnost využití stávajících volných areálů bývalých JZD pro budoucí výrobu.
B.
Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné
generace obyvatel řešeného území.
ÚP řeší základní rizika ovlivňující potřeby života současné generace v těchto základních tezích:
--předchází úbytku obyvatel návrhem dostatečného rozsahu nových ploch pro bydlení a nových ploch občanské vybavenosti
veřejného charakteru a ploch pro sport a rekreaci.
--předchází nedostatku pracovních příležitostí vytvářením územních podmínek pro vznik pracovních příležitostí s posílením
zejména v terciérní sféře.
C.
Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací
budoucích.
ÚP vytváří podmínky v těchto základních tezích.
--všestranná ochrana vyvážených přírodních a veškerých kulturních hodnot v řešeném území prostřednictvím dostupných
zákonných opatření.
--přijatelné využívání místních nerostných surovin.
--rozšíření energetické základny, případně přímých energetických zdrojů směrem k lokální soběstačnosti v území.
--opatření pro udržení vody v krajině.
D.
ÚP zakládá reálné předpoklady k omezení rizik a ohrožení vymezených v rozboru udržitelného rozvoje území. ÚP přispěl
v rámci založených možností k jejich částečnému odstranění, omezení a k jejich prevenci v současnosti i do budoucna. Navrhované
řešení ÚP nepředstavuje pro území jiná rizika či ohrožení. Řešení navržené ÚP využívá hospodárně obnovitelné a neobnovitelné zdroje
v území (lesy, půdu, suroviny apod.).
O.e
O.e1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP na ZPF a PUPFL.
Řešené území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL je provedeno pro celé správní území města Toužim. Na
základě požadavku KÚ KK OŽP – ochrany krajiny, zemědělství a revitalizace je zpracováno doplnění základního Odůvodnění ÚP po
společném jednání s dotčenými orgány státní správy. Doplnění zahrnuje komplexní zdůvodnění navrhovaných záborů ZPF po
jednotlivých lokalitách. Lokality, jejichž rozsah, umístění a kvalita půd navrhovaných k odnětí není z hlediska ochrany ZPF
problematická, jsou odůvodněny společně. Lokality velkého rozsahu a lokality na kvalitních půdách jsou odůvodněny individuelně. U
největší lokality je doloženo odůvodnění návrhu včetně uplatnění variantního řešení umístění nových rozvojových ploch.
Pro objektivnější posouzení využití zastavěného území a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch jsou následující
informativní ukazatele rozděleny na katastrální území správního střediska Toužim, a na zbývající část 15 ti katastrů okolních sídel, které
ke správnímu území Toužimi náleží. Skladba podle druhů pozemku je následující (v ha):
plošné údaje z roku 2010 (ČSÚ)
Rozloha celého správního území obce:
9852,59 ha
100,00 %
Orná půda:
3626,83 ha
36,81 %
Zahrada:
38,55 ha
0,39 %
Ovocný sad:
0,00 ha
0,00 %
TTP:
1932,00 ha
19,61 %
ZPF celkem:
5 610,01 ha
56,94 %
Lesní pozemek:
3367,14 ha
34,18 %
Vodní plocha:
186,85 ha
1,89 %
Zastavěná plocha:
84,70 ha
0,86 %
Ostatní plocha:
603,90 ha
6,13 %
Výměra zastavěného území v k.ú.Toužim
154,01 ha
Výměra zastavěného území v ostatních katastrech
162,77 ha
Zastavěné území ve správním středisku a ostatních katastrech je v současné době intenzívně využíváno a volné přestavbové
plochy tvoří malý procentuelní podíl z celkového ZÚ.
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O.e2

Zásady plošného vyhodnocení. Formální stránka vyhodnocení.
Pro nezemědělské účely je nutno použít nejprve nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité plochy
stavebních pozemků. Teprve poté je možné využít zemědělskou půdu v souladu s touto přílohou.
Většina plošně rozsáhlých lokalit je zařazena cíleně s konkrétním záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po
schválení ÚP. Lokality pro dopravní stavby jsou převzaty ze ZÚR KK 2010, k mnoha lokalitám jsou pořízeny již územní studie jejich
využití, případně je zřetelně pojmenován jejich budoucí účel. Z těchto důvodů nebylo pro tyto lokality navrhováno variantní řešení pro
jiné umístění. U záměrů privátních fyzických i právnických osob se jedná o jednoznačnou vlastnickou strukturu, kterou je nutné dodržet,
u veřejného zájmu, deklarovaného VPS a VPO, se jedná o plánovitě vymezená území. Rozhodující část ploch pro navrhované lokality
nemá proto v území obce variantní adekvátní funkční a prostorovou náhradu, která by případně nevyvolala další vedlejší nežádoucí a
neřešitelné situace. Při výběru těchto pozemků pro jednotlivé funkční plochy je zohledněno hledisko kvality pozemků. Funkční plochy
jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu z urbanistických hledisek pak na
kvalitnější půdy.
Ostatní lokality, které nemají ještě konkrétní záměr, jsou zařazeny z důvodu doplnění celé urbanistické koncepce sídla a
vytvoření kompaktní struktury bez vnitřních nesystémových ploch ZPF. Rovněž při výběru těchto pozemků je zohledněno hledisko kvality
pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na
kvalitnější půdy.
Při umístění jednotlivých lokalit jsou uplatněny zásady, že nové lokality musí sousedit a být funkčně propojeny se stávajícími
zastavěnými plochami. Mezi lokalitami nesmí vznikat uzavřená oka ZPF, která nelze prakticky ani teoreticky využít.
Lokality nových záborů jsou navrženy s reálným časovým horizontem aktuální platnosti budoucího ÚP. To znamená, že se
předpokládá jejich reálné využití v časovém horizontu 18 – 23 let.
Umístění a velikost lokalit sleduje významné hledisko ekonomické únosnosti při realizaci dopravní a technické infrastruktury
zajišťující fungování nových staveb. Lokality nelze umístit do takových poloh, kde technické řešení a následně ekonomické náklady na
jeho realizaci přesahují reálné možnosti investorů.
Umístění a velikost lokalit sleduje dále hledisko technické reálnosti řešení. To znamená, že stávající technická infrastruktura
znemožňuje využití území, které se z ostatních hledisek jeví jako výhodné. Náročnost přepracování technického řešení překračuje
dostupné možnosti současného i budoucího vlastníka a provozovatele infrastruktury. Jedná se o trasy nadregionálních a regionálních
tranzitních vedení elektrické energie, plynu, a ostatních hlavních zásobních řadů.
Umístění a velikost lokalit respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci kraje.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL tvoří samostatná grafická příloha v měřítku hlavního výkresu
1:10 000, textový komentář a tabulkové přehledy, které jsou součástí textu.
V grafické příloze č. O3a, b. jsou vyznačeny – hranice lokalit s uvedením čísla lokality, hranice k.ú., hranice ZÚ, plochy
meliorací, hranice BPEJ, barevné vyjádření 5ti tříd ochrany půdy a katastrální hranice jednotlivých pozemků. V tištěné formě nejsou ve
výkrese uvedena parcelní čísla z praktických důvodů přehlednosti (nečitelná velikost). Čísla pozemků jsou uvedena v digitálním
zpracování ÚP. Součástí vyhodnocení jsou funkční plochy pro přestavby, plochy zastavitelné a plochy změn v krajině. Veškeré tyto
plochy se změnou funkce jsou ve výkrese zobrazeny plošně v barvě příslušné kultury pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí.
Jednotlivé lokality jsou postupně očíslovány shodně ve výkrese, v textové části a tabulkách.
Celé lokality, které nejsou navrženy k odnětí ze ZPF, nejsou ve výkresové části uvedeny.
Součástí vyhodnocení jsou plochy zastavitelné a plochy změn v krajině. Funkční plochy pro přestavby leží na ostatní půdě.
Veškeré plochy se změnou funkce jsou ve výkresu předpokládaného záboru půdního fondu zobrazeny hraniční křivkou (v celém svém
rozsahu) v červené barvě a jsou očíslovány shodně v grafické části, textové části a v tabulkách.
Celá kapitola O.e – vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF a PUPFL je zpracována podle společného
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP.
Dále jsou v textové části uvedeny náležitosti požadované vyhláškami k příslušným zákonům na ochranu ZPF, zejména dle
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13 / 1994 Sb. Tabulkové výstupy uvádějí přehled dotčených kultur, navržené funkční využití v jednotlivých
lokalitách, charakteristiku ZPF dle informací, které vyplývají z BPEJ a následně tříd obsažených v lokalitách urbanistického rozvoje.
Plošné vyhodnocení bylo provedeno na základě výměr získaných z výpisu parcel Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu. U
ploch, které vznikly rozdělením parcel, je výměra získána z digitálního podkladu KÚ. Digitální podklad pro zpracování ÚP je sestaven
z digitálních map poskytnutých KÚ a ověřených autorizovanou geodetickou kanceláří.
V tabulkovém vyhodnocení návrhu odnětí ZPF jsou uvedeny:
a)
navrhované rozvojové plochy Z01 – Z54 vně i uvnitř ZÚ. Vynechaná čísla označovala lokality vypuštěné po společném
jednání s orgány státní správy.
b)
navrhované plochy koridorů K01 – K08.
c)
navrhované plochy pro opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny (RS3, RS5, RS6 a RS7) pokud jsou umístěny na
zemědělské půdě.
O.e3
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Realizací navržené koncepce ÚP dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Zábor PUPFL přebírá ÚP z platného ÚPN SÚ z důvodů rozšíření stávajících ploch VS.
Jedná se o převzatou lokalitu č. 70 (Z54). V lokalitě č. 70 (Z54) je navrženo odnětí lesa v rozsahu 0,9789 ha (les produkční)
Celková výměra odnětí PUPFL je tedy 0,9789 ha.
Podrobné analytické údaje jsou uvedeny v tabulkové části na konci odůvodnění.
O.e4
Odnětí zemědělského půdního fondu.
O.e4.0 Hranice zastavěného území.
Zastavěné území bylo doposud vymezeno v platném ÚPN SÚ Toužim. V ÚP je hranice zastavěného území vymezena
zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 12. 02. 2012 v grafické
příloze na výkresech č. N1a, b; N2a, b; N4a,b; N5a,b; O1a,b; O3a,b a zaujímá plochu celkem 316,78 ha.
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Pro katastrální území Dřevohryzy se ZÚ nestanovuje ani nevymezuje.
O.e4.1

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu
pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do
stupňů přednosti v ochraně.
Celková výměra lokalit (změny v území Z, P, K)
112,3429 ha
100,00 %
navrhovaný zábor ze ZPF
58,7243 ha
52,272 %
navrhovaný zábor z PUPFL
0,9789 ha
0,871 %
ostatní plocha (změn v území)
52,6397ha
46,856 %
V řešeném území je evidováno celkem 5 610,01 ha zemědělské půdy. Navrhované odnětí v rozsahu 58,72 ha z toho tvoří
1,0467 %. Podrobnější údaje souhrnně za všechny lokality jsou v následujících dvou tabulkách.
Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF.
Kultura zemědělské půdy
Orná půda
Trvalý travní porost (TTP)
Zahrady
celkem

Výměra k odnětí Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (ha)
celkem (ha)
I.
II.
III.
IV.
34,0218
22,2693
2,4333
58,7243

11,6183
8,2425 10,2446
2,5535 3,1612 6,6838
0,1617 0,0007 2,1051
14,3334 11,4052 19,0335

0,4095
0,4095

V.
3,9165
9,4604
0,1658
13,5427

Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit.
Funkční využití
Bydlení a rekreace (BI, BV, SM, SV, SX)
Plochy rekreace (RI)
Občanské vybavení (OS)
Výroba průmyslová (VS)
Doprava (DS)
Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
Technická infrastruktura (TI)
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
celkem

Výměra k odnětí Z toho třída ochrany č. podle BPEJ (ha)
celkem (ha)
I.
II.
III.
IV.
26,5060
0,2041
1,0175
12,4453
13,9643
0,6171
1,3968
2,5341
58,7243

1,9363 4,5890 13,0847
- 0,2041
0,3938
- 0,6237
6,6781 1,7509 0,2204
5,3252 1,7389 4,0988
- 0,6171
- 0,9118 0,1847
- 2,3755
14,3334 11,4052 19,0335

0,1648
0,2447
0,4095

V.
6,7312
3,7959
2,8014
0,0556
0,1586
13,5427

Bilance předpokládaného požadovaného odnětí půdy ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit
(analytická část) je uvedena v souhrnných tabulkách v tabulkové části na závěr odůvodnění ÚP.
O.e4.2

Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o
jejich předpokládaném porušení.
Dle podkladů ZVHS meliorace a úpravy vodotečí v 70. a 80. letech dosáhly takového rozsahu, že zcela překryly dřívější
zásahy, které alespoň částečně akceptovaly krajinné vazby (louky v údolích potoků, polní cesty, remízky apod.). Důsledkem je zcela
přeměněná zemědělská krajina. Je charakterizována rozsáhlými bloky orné půdy nebo trvalých travních porostů na orné půdě,
převedením vodních toků do melioračních kanálů či jejich zatrubněním a naprostým nedostatkem rozptýlené zeleně.
Podíl odvodněných ploch dle katastrů:
0 - 10 %
Branišov, Dobrá Voda, Dřevohryzy, Kosmová, Lachovice, Luhov.
10 - 40 %
Bezděkov u Prachomet, Kojšovice, Komárov u Štědré, Nežichov, Radyně, Toužim.
40 - 60 %
Prachomety.
60 - 80 %
Políkno u Toužimi, Smilov u Štědré.
80 - 100 %
Třebouň,
ÚP nové investice do půdy nenavrhuje. V případě odnětí meliorované půdy ze ZPF jsou potřebné údaje uvedeny v tabulkové
části na závěr odůvodnění.
O.e4.3

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném
porušení.
V řešeném území jsou provozovány ekologické zemědělské farmy v sídlech Toužim a Bezděkov. V ostatních sídlech jsou
stávající areály po bývalých JZD a státních statcích (Bezděkov, Kojšovice, Komárov , Kosmová, Políkno, Radyně a Třebouň).
V některých z těchto areálů jsou skladovací, případně jinak využívané plochy a objekty, některé areály jsou v současné době opuštěné.
Převážně se jedná o areály malých nebo středních velikostí.
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Přesto, že jsou areály opuštěné a využívané k jiným účelům, znamenají pro sídla potřebné technicky připojené plochy, které je
možné v budoucnosti využít pro různé formy malého a středního podnikání.
ÚP vymezuje v zastavěném i nezastavěném území plochy s rozdílným využitím – plochy zemědělské výroby (VZ).
V sídlech Kojšovice, Komárov, Políkno, Radyně a Třebouň jsou plochy po bývalých zemědělských stavbách, případně celé
areály převedeny do ploch SV, které případně umožňují činnost i zemědělského zaměření v menším rozsahu. V těchto sídlech se
nepředpokládá znovuobnovení zemědělské velkovýroby v původním rozsahu. Případný realistický projekt by byl řešen změnou ÚP.
O.e4.4

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.
Ve správním území Toužimi nejsou schválené návrhy pozemkových úprav. Rozsah a povaha návrhu ÚP v jednotlivých
lokalitách nevyvolává požadavky na opatření k zajištění ekologické stability krajiny. Navrhovaný ÚP se dotýká schváleného funkčního
ÚSES
O.e4.5

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území.
Je přehledně zobrazeno v grafické části.

O.e4.6

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Obecná ustanovení.
Pro celé území jsou v úvodu uvedena obecná společná ustanovení pro všechny lokality. Ustanovení zobecňují důvody
k návrhu všech lokalit na odnětí ze ZPF z hlediska strategického rozvoje celého území. Vzhledem k různorodé povaze jednotlivých
lokalit jsou následně jednotlivé lokality navržené k odnětí ze ZPF odůvodněny zvlášť.
Navrhované odnětí ZPF je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější oproti jiným možným
řešením, které byly při návrhu ÚP pracovně zvažovány a to z těchto důvodů:
a)
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny prakticky ve všech lokalitách v přímé vazbě na současně zastavěné území obce,
vyplňují případné přirozené územní proluky mezi ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní strukturu. V případě, že
takové plochy v dostatečné výměře v sídle nejsou, je nová rozvojová plocha umístěna mimo ZÓU s ohledem na její polohu k sídlu,
k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny a s ohledem na celistvost ploch
ZPF. To se týká zejména největší lokality Z27 v Toužimi, která je celá umístěna na ZPF na východní straně sídla u rybníka. Přesto, že
tato poloha přímo fyzicky nesouvisí se ZÚ, je její umístění při zvážení všech podstatných urbanistických a technických hledisek prakticky
jedinou reálnou možností.
b)
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny (pokud to technické podmínky dovolí) mezi stávajícími a navrhovanými
komunikacemi. Zemědělské využití těchto ploch je obtížnější a v některých případech prakticky vyloučené z důvodu komplikovaného
přístupu a velikosti obdělávaných ploch. To se týká zejména ploch u komunikačních obchvatů Toužimi, Kosmové a Prachomet.
c)
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny mimo plochy meliorací.
d)
Vzhledem k celkovému útlumu produkčního zemědělství v oblastech LFA nejsou již četné plochy orné půdy intenzivněji
obdělávány, jsou zatravněny. Pěstování pícnin a i jejich pastevní využití je jen velmi extenzivní. Zástavbou navrhovaných rozvojových
ploch nebude proto zásadně ovlivněna zemědělská produkce řešeného území.
e)
Většina nezastavěného území obce zůstává volná ve smíšených krajinných zónách stabilně nezastavitelných, ve kterých
budou preferovány vedle odpovídající proporcionální zemědělské činnosti i aktivity směřující k tvorbě a údržbě kulturní krajiny.
f)
Relativně větší podíl záboru půd 1. a 2.t řídy ochrany je dán existencí těchto půd na rovinatějších plochách u Toužimi.
g)
Rozhodující podíl záboru zemědělské půdy tvoří hlavní rozvojové plochy pro bydlení a výrobu kolem Toužimi, které bude
v rozvoji i nadále preferováno jako nenahraditelné stabilizační centrum osídlení.
h)
Přeložka komunikace I. třídy I/20 je musí být navržena v optimální trase z hlediska platných norem a je převzata
z dokumentace VÚSC Karlovarského kraje. Její trasu nelze z pozice ÚP měnit.
ch)
Přeložky komunikace II/198 v sídlech Kosmová a Prachomety jsou upřesněné přeložky převzaté z dokumentace
Karlovarského kraje. Jejich trasy nelze z pozice ÚP měnit, pouze byly podrobněji vymezeny vzhledem k podrobnosti ÚP.
i)
Přeložka (obchvat) komunikace II/198 v Toužimi je upřesněná trasa přeložky převzaté z dokumentace Karlovarského kraje.
Její trasu nelze z pozice ÚP měnit, pouze byla podrobněji vymezena vzhledem k podrobnosti ÚP.
j)
Přeložka (obchvat) komunikace II/194 (207) v sídle Smilov je upřesněná trasa přeložky převzaté z dokumentace
Karlovarského kraje. Její trasu nelze z pozice ÚP měnit, pouze byla podrobněji vymezena vzhledem k podrobnosti ÚP.
k)
Některé plochy ZPF vyjmuté platným ÚPN SÚ budou vráceny do půdního fondu, neboť jejich zastavění v blízké budoucnosti
bylo ÚP přehodnoceno.
l)
Zároveň některé plochy, uvedené v katastru nemovitostí jako plochy zastavitelné případně ostatní, jsou navrženy ÚP do ploch
smíšeného nezastavěného území (NS), což v podstatě zakládá možnosti převést fyzicky tyto plochy do různých forem zelených ploch,
případně do ploch TTP. Tento postup se dotýká především sídla Dřevohryzy, ve kterém ÚP nestanovuje zastavěné území obce a plochy
původního zastavěného sídla navrhuje převést právě do ploch NS.
Odůvodnění navrhovaného odnětí pro jednotlivé lokality a skupiny se stejnou charakteristikou.
Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
1.
Lokality jsou v plném rozsahu převzaté z platného ÚPN SÚ Toužim. Souhlas s budoucím odnětím byl již vydán. Obec
dlouhodobě plánuje jejich využití.
2.
Jednotlivé plochy v převážné míře nepřekračují velikost 1,5 ha, max. velikost lokality 54 je 3,2673 ha.
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3.

Plochy na ZPF jsou umístěny ve všech lokalitách v přímé vazbě na ZÚ a bezprostředně navazují na stejnou sousední funkční
plochu, se kterou se spojí.
4.
Navržené lokality vyplňují prioritně přirozené územní proluky mezi ZÚ, a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní
strukturu. V případě, že takové plochy v dostatečné výměře v zastavěném sídle nejsou, je nová rozvojová plocha umístěna mimo ZÚ
s ohledem na její polohu k sídlu, k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny
a s ohledem na celistvost ploch ZPF.
5.
Rozvojové plochy na ZPF jsou v drtivé většině umístěny mimo plochy meliorací.
6.
Navržené plochy plně využívají posledních prostorových možností mezi ZÚ a ohraničujícími komunikacemi všech kategorií,
případně prvky ÚSES, vodními plochami, vedeními technické infrastruktury nadregionálního významu a železnicí včetně ochranného
pásma.
Označení lokality
nové
původní
Z42
01-02
Z49
09
Z50
10

1.
2.

SM
TI
TI

Popis
smíšené obytné městské
technická infrastruktura - sítě
technická infrastruktura - sítě

Označení lokality
nové
původní
Z52
15
Z25
17
Z54
66, 67,70

využití
BI
VS
VS

Popis
bydlení v RD městské a příměst.
plochy smíšené výrobní
plochy smíšené výrobní

Odůvodnění pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Lokality jsou převzaté z platného ÚPN SÚ Toužim.
Lokality jsou navrženy pro rybochovné rybníky.
Označení lokality
nové
původní
RS5
59
RS6
60

1.
2.

využití

využití

Popis

W
W

plochy vodní a vodohospodářské
plochy vodní a vodohospodářské

Označení lokality
nové
původní
RS6
61

využití

Popis

W

plochy vodní a vodohospodářské

Odůvodnění pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Lokality jsou převzaté z platného ÚPN SÚ Toužim.
Lokality jsou navrženy pro zahrádkové osady bez povolení trvalých staveb. Nejsou navrženy k vynětí ze ZPF.
Označení lokality
nové
původní
Z43
06
Z44
07, 08

využití

Popis

RZ
RZ

rekreace zahrádkové osady
rekreace zahrádkové osady

Označení lokality
nové
původní
Z51
11
Z53
63,64

využití

Popis

RZ
RZ

rekreace zahrádkové osady
rekreace zahrádkové osady

Odůvodnění pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny (pokud to technické podmínky dovolí) mezi stávajícími a navrhovanými
komunikacemi různých řádů. Zemědělské využití těchto ploch je obtížnější a v některých případech prakticky
vyloučené z důvodu komplikovaného přístupu a velikosti obdělávaných ploch. To se týká zejména ploch u komunikačních
obchvatů Toužimi, Kosmové a Prachomet.
2.
Jednotlivé plochy v převážné míře nepřekračují velikost 1,5 ha, lokality o větší výměře jsou odůvodněny zvlášť.
3.
Plochy na ZPF jsou umístěny ve všech lokalitách v přímé vazbě na ZÚ a bezprostředně navazují většinou na stejnou sousední
funkční plochu se kterou se provozně v budoucnu spojí.
4.
Navržené lokality vyplňují prioritně přirozené územní proluky, a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní strukturu.
V případě, že takové plochy v dostatečné výměře v zastavěném sídle nejsou, je nová rozvojová plocha umístěna mimo ZÚ s ohledem na
její polohu k sídlu, k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny a s ohledem
na celistvost ploch ZPF.
5.
Rozvojové plochy na ZPF jsou v drtivé většině umístěny mimo plochy meliorací, vyjma pozemků v katastru Kosmová, kde jsou
všechny pozemky kolem obce meliorované. Tam se nelze těmto plochám vyhnout.
6.
Některé z ploch jsou umístěny na půdách bonitní třídy I. a II. V tomto případě je třeba konstatovat, že téměř u všech sídel,
jejichž rozvoj je do budoucna cíleně podporován, je střídání kvalitních a méně kvalitních půd kolem zastavěného území pravidlem.
Z těchto důvodů se nelze kvalitním půdám zcela vyhnout.
7.
Do navržených ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování návrhu ÚP urbanistickou, technickou
a ekonomickou reálnost budoucího využití. To se týká zejména lokalit v méně atraktivních sídlech správního území.
8.
Při návrhu lokalit v jednotlivých sídlech byla v souladu se zvolenou koncepcí rozvoje správního území podporována sídla
s dobrým dopravním napojením na Toužim, časovou dostupností, s možností rozvoje technické infrastruktury a kvalitním urbanistickým
prostředím. Jedná se především o sídla Kosmová, Třebouň a Nežichov, kde jsou kromě Toužimi umístěny největší rozvojové plochy pro
bydlení.
9.
Téměř všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP.
Vzhledem k omezeným plošným možnostem v jednotlivých sídlech nebyla pro umístění navrhovaných funkčních ploch zpracována další
variantní řešení. Při výběru pozemků pro jednotlivé funkční plochy zohlednili jejich vlastníci a rovněž zpracovatelé dokumentace hledisko
kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu
pak na kvalitnější půdy.
1.
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lokalita
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z08
Z10

návrh
SV
SV
BV
SX
SX
BV
BV
BV

Z11

OS

Z13

BI

Z14
Z15
Z17
Z07

BV
SV
RI
BV

popis
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
smíšené církevní specifické
smíšené církevní specifické
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
občanské vybavení tělovýchovná a sportovní
zařízení
bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské
bydlení v rodinných domech - venkovské
smíšené obytné venkovské
rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci
bydlení v rodinných domech - venkovské

12/2013
lokalita
Z20
Z21
Z22
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37

návrh
BV
BV
BV
BV
BV
TI
TI
TI

popis
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
bydlení v rodinných domech - venkovské
technické infrastruktura inženýrské sítě
technické infrastruktura inženýrské sítě
technické infrastruktura inženýrské sítě
technické infrastruktura inženýrské sítě

Z38

TI

Z39

BI

Z40
Z41

TI
BV

bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské
technické infrastruktura inženýrské sítě
bydlení v rodinných domech - venkovské

Z09

RI

rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Odůvodnění pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
1.
Pro stávající průmyslový a energetický komplex severně od komunikace Toužim – Žlutice nejsou v současné době vymezeny
další vhodné rozvojové plochy. Přestože v současné době není aktuální potřeba tuto část průmyslové zóny města rozšiřovat, je třeba mít
připravenou dostatečnou rozvojovou plochu pro budoucí zájemce.
2.
Tento požadavek na vymezení rozšiřující plochy je odůvodněn především velmi specifickou polohou města Toužim, kolem
kterého je plošně velká spádová oblast regionu, a které zajišťuje drtivou většinu pracovních míst z této rozlehlé oblasti. Podrobnější
popis specifické situace města z hlediska spádovosti pracovních příležitostí je v textové části návrhu i odůvodnění ÚP.
3.
Kvalifikační potenciál města a celé spádové oblasti je dlouhodobě vychováván v oblasti průmyslových oborů a energetiky.
Proto má město v současné době v poměru ke své velikosti výrazné průmyslové plochy. Tento potenciál se doposud dobře udržuje
v kvantitativní i kvalitativní složce, a je zdrojem relativně příznivé ekonomické situace obyvatelstva. Ta má v konečném efektu pozitivní
dopad na stabilizaci obyvatelstva v území a přijatelnou míru nezaměstnanosti.
4.
Město bude v budoucnu i nadále nenahraditelným centrem oblasti, pokud nechceme tuto oblast vylidnit a obyvatelstvo
soustředit do Krajského města. Hlavním cílem ÚP je vytvořit takové podmínky, aby k vylidnění oblasti nedocházelo.
5.
V budoucnu se dá s určitostí předpokládat nárůst počtu obyvatel regionu v důsledku odblokování prodeje zemědělské půdy
zahraničním zájemcům. Velké množství neobdělávané kvalitní zemědělské půdy bude bezesporu jedním z růstových faktorů dosídlení
oblasti.
6.
Plocha lokalit bezprostředně sousedí se stávajícím průmyslovým územím, bude s ním provozně a technicky úzce propojena.
Plocha Z25 je napojena na stávající hlavní komunikaci Toužim – Bochov.
7.
Lokalita Z26 je navržena do prostoru mezi stávající průmyslovou plochu a budoucí komunikaci obchvatu města. Plocha bude
po realizaci obchvatu sevřena mezi dvě silnice a průmyslovou zónu. Tím bude prakticky pro zemědělské využití nepoužitelná.
8.
Značný podíl ploch na bonitních půdách I. a II. třídy je dán faktem, že kolem města sousedí půdy I. a II. třídy hned vedle třídy
V. Při souvislých záborech se nedá bonitním třídám prakticky vyhnout. Přestože v návrhu rozložení lokalit bylo snahou využít přednostně
méně kvalitní půdy, nelze se plochám s vysokou kvalitou zcela vyhnout.
9.
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny prakticky ve všech lokalitách v přímé vazbě na současně zastavěné území Toužimi,
vyplňují případné přirozené územní proluky mezi ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní strukturu.
10.
Rozvojové plochy jsou umístěny zcela mimo plochy meliorací.
11.
Rozhodující podíl záboru zemědělské půdy v těchto lokalitách tvoří hlavní rozvojové plochy pro bydlení a výrobu kolem
Toužimi, které bude v rozvoji i nadále preferováno jako nenahraditelné stabilizační centrum osídlení.
12.
Lokalitě Z27 – BI – bydlení v RD byla věnována zvláštní pozornost vzhledem k jejímu rozsahu a dopadu na případné zábory
ZPF. Odůvodnění pro tuto lokalitu je rozšířeno o vyhodnocení variant umístění takovéto rozsáhlé plochy pro bydlení.
12a.
Lokalita je umístěna na ploše, která byla vybrána z více variant. Varianty byly posuzovány z mnoha rozhodujících hledisek
reálnosti řešení a budoucího využití (ochrana ZPF, dostupnost technické infrastruktury, ekonomie realizace, hygienické požadavky na
obytnou zástavbu, dopravní dostupnost, majetkoprávní vztahy, souvislost se zastavěným územím). Jednotlivé varianty byly podle těchto
hledisek bodovány od nejvýhodnější 1 do nejméně výhodné 5 a podle toho doporučena výsledná varianta k umístění do návrhu ÚPT.
Kolem města byly vytipovány 3 varianty umístění plošně větší lokality pro budoucí rozvoj bydlení ve městě.
Varianta A.
je navržena v severní části města a navazuje na zastavěné obytné území. Přes lokalitu vedou nadregionální trakce
VVN 110 kVA a VN 35 kVA tranzitního charakteru a prakticky ekonomicky nepřeložitelné. Dopravně i technicky je varianta dobře
napojitelná na stávající systém města. Z hledisek ŽP je varianta rovněž kvalitní. Lokalita je umístěna na půdách třídy ochrany I., II., III,
IV., V. Lokalita není na meliorovaných půdách.
Varianta B.
je navržena ve východní části města. Navazuje na dopravní systém města i technickou infrastrukturu. Z hledisek ŽP
má všechny potřebné kvality pro bydlení. Lokalita je umístěna na půdách třídy ochrany I., II., III, V. Lokalita není na meliorovaných
půdách.
Varianta C.
je navržena v jihozápadní části města. Navazuje na budoucí dopravní systém města. Napojení na technickou
infrastrukturu je vzhledem ke vzdálenosti urbanizované části města velmi problematické. Z hledisek ŽP má všechny potřebné kvality pro
bydlení. Lokalita je umístěna na půdách třídy ochrany II., III, IV., V. Lokalita není na meliorovaných půdách.

Textová část – odůvodnění.
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Variantně byly uvažovány ještě lokality na západní straně města za silnicí I/20, které však z hlediska hlukového od této
komunikace, z hlediska celkového odtržení od organismu města, z hlediska návaznosti technické infrastruktury a celkového
urbanistického řešení města byly po prvních úvahách z dalšího výběrového postupu vyřazeny.
Textová část – odůvodnění.
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Bodové hodnocení variant.
Kriterium.
Varianta A
Varianta B
ochrana ZPF, zohledněn podíl bonitních půd
1
3
dostupnost technické infrastruktury
2
2
ekonomie realizace, vyvolané investice
5
1
hygienické požadavky na obytnou zástavbu
2
1
dopravní dostupnost
1
2
souvislost se zastavěným územím
1
1
Celkové body
12
10
Na základě hodnocení byla do návrhu ÚPT doporučena varianta B.

Varianta C
2
4
1
1
3
3
14

12b.
Město nemá v současné době větší plochu pro umístění bydlení. Plochy uvnitř i bezprostředně kolem města jsou malé a
vhodné spíše pro rozptýlenou individuelní nízkopodlažní zástavbu. Pro město je však do budoucna potřebné připravit plochu větší, na
které je možné zástavbu realizovat podle uceleného urbanistického konceptu, získaného na základě kvalitní, soutěží podepřené
urbanistické studie
12c.
Vytvořením větší souvislé plochy je dána šance ne zrod kvalitní nové části města s výrazným potenciálem přírodního zázemí a
další kvalitou obytného prostředí (rybník, louky, lesy, klidná lokalita nezatížená dopravním hlukem). Nabízí se šance vybudovat velmi
kvalitní obytnou zónu se všemi ostatními potřebami.
12d.
Navrhované odnětí ZPF pro lokalitu dle varianty B je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů
nejvýhodnější oproti jiným možným řešením, které byly při návrhu ÚPT pracovně zvažovány a to z těchto důvodů:
--Rozvojová plocha je umístěna v přímé vazbě na současně zastavěné území obce. Rozvojová plocha je umístěna mimo ZÚO
s ohledem na její polohu k sídlu, k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny
a s ohledem na zachování celistvosti okolních ploch ZPF. Přesto, že tato poloha přímo fyzicky nesouvisí se ZÚO, je její umístění při
zvážení všech podstatných urbanistických a technických hledisek prakticky jedinou reálnou možností.
--Rozvojová plocha na ZPF je umístěna mimo plochy meliorací.
--Vzhledem k celkovému útlumu produkčního zemědělství v oblastech LFA nejsou již četné plochy orné půdy intenzivněji
obdělávány a jsou zatravněny. Pěstování pícnin a i jejich pastevní využití je jen velmi extenzivní. Zástavbou navrhovaných rozvojových
ploch nebude proto zásadně ovlivněna zemědělská produkce řešeného území jako celku.
--Většina nezastavěného území v celém správním území obce zůstává volná ve smíšených krajinných zónách stabilně
nezastavitelných, ve kterých budou preferovány vedle odpovídající proporcionální zemědělské činnosti i aktivity směřující k tvorbě a
údržbě kulturní krajiny.
--Relativně větší podíl záboru půd 1. a 2. třídy ochrany je dán existencí pravidelného střídání těchto půd na rovinatějších
plochách u Toužimi s plochami méně kvalitních půd, takže se nedá při souvislém vymezení rozvojových ploch kvalitním půdám vyhnout.
--Rozhodující podíl záboru zemědělské půdy v celém správním území obce tvoří právě tato hlavní rozvojová plocha pro bydlení
kolem Toužimi, která bude v rozvoji i nadále preferována jako nenahraditelné stabilizační centrum osídlení.
lokalita návrh popis
lokalita návrh popis
občanské vybavení tělovýchovná a sportovní
Z24
OS
Z28
VS
plochy smíšené výrobní
zařízení
Z25
VS
plochy smíšené výrobní
Z29
TI
technické infrastruktura inženýrské sítě
bydlení v rodinných domech - městské a
Z26
VS
plochy smíšené výrobní
Z31
BI, ZS
příměstské, zeleň soukromá a vyhrazená
Z27
BV
bydlení v rodinných domech - venkovské
Z32
ZS
zeleň soukromá a vyhrazená
Odůvodnění pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
1.
Lokality jsou vybrány z více návrhů zájemců o výstavbu rybníků v řešeném území. Zpracovatelé návrhu ÚP umístili pouze
ekonomicky a technicky reálné záměry na vybudování nových vodních ploch ve volné krajině.
2.
Lokality jsou navrženy pro rybníky nově založené i pro rybníky k obnově původní vodní plochy v krajině. Rybníky nejsou
navrženy jako rybochovné.
3.
Při výběru lokalit byly zváženy původní historické prameny vodních ploch v krajině a provedeny terénní průzkumy k vyhledání
vhodného tvarování krajiny s dostatečnou vodotečí. Výsledkem jsou dále navržené lokality.
lokalita
RS1
RS3

návrh
W
W

popis
plochy vodní a vodohospodářské
plochy vodní a vodohospodářské

lokalita
RS4

návrh
W

popis
plochy vodní a vodohospodářské

Odůvodnění pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
1.
Vyjma koridoru K06 a plochy K07 jsou ostatní převzaty z platné dokumentace ZÚR KK 2010. Jejich trasa je v návrhu ÚP
Pouze digitálně upřesněna a umístěna na konkrétní pozemky.
2.
Koridor K06 je nezbytnou součástí dobudování místní komunikační sítě pro přístup k lokalitě Z27.
lokalita
K01
K02
K03
K04

návrh
DS
DS
DS
DS

popis
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční

Textová část – odůvodnění.

lokalita
K05
K06
K07
K08

návrh
DS
DS
DS
DS

popis
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční
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Specifické změnové plochy.
Návrh ÚP vrací některé ostatní a zastavěné plochy do ploch přírodních, zemědělských a nezastavitelných. Jsou to plochy,
které nebudou využívány v rámci navrhované urbanistické struktury sídel, a které je naopak potřeba využít pro tvorbu krajiny.
lokalita
KR01
KR02
KR03
KR04
KR05
KR06
KR07

návrh
NP
NS
NL
NS
NS
NS
NP

popis
plochy přírodní
plochy smíšené nezastavěného území
plochy lesní
plochy smíšené nezastavěného území
plochy smíšené nezastavěného území
plochy smíšené nezastavěného území
plochy přírodní

lokalita
KR08
KR09
KR10
KR12
KR13
KR14

návrh
NP
NS
NS
NS
NP
NZ

popis
plochy přírodní
plochy smíšené nezastavěného území
plochy smíšené nezastavěného území
plochy smíšené nezastavěného území
plochy přírodní
plochy zemědělské

O.e4.7

U sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic současně zastavěného území obce ke dni zpracování konceptů řešení
územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob, tras základních
zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových
úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení.
Ve výkresové části je zobrazeno ZÚ dle platného stavebního zákona. Ve výkresové části jsou zobrazeny hranice pozemkové
držby jednotlivých právnických a fyzických osob. V obci jsou schváleny pozemkové úpravy, ve kterých jsou stanoveny trasy základních
zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.
O.e4.8

Uplatnění bodu 3. přílohy č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb., odstavec 3.
V území řešeném ÚP se nachází:
a)
chráněné ložiskové území č. 2050000, surovina živce na k.ú. Bezděkov, Branišov, Nežichov
b)
ložisko nerostných surovin č. 3020500 na k.ú. Bezděkov, Branišov, Nežichov
c)
dobývací prostor č. 843 na k.ú. Bezděkov, Branišov, Nežichov
CHLÚ a DP jsou zobrazeny ve výkresové části. Jejich využití se v době platnosti ÚP nepředpokládá, a proto není zahrnuto do
bilancí navrhovaného záboru ZPF.
O.e5

Tabulková část.

Tabulky jsou z praktického hlediska vložených formátů umístěny na konci Odůvodnění ÚP.

O.2

Vyhodnocení dokumentace územního plánu.

(§ 53 SZ)

O.2.1

Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje 2008
Návrh ÚP je v souladu s PÚR ČR 2008 tak jak je uvedeno výše.

(§ 53 SZ, odst.4a)

O.2.2

Soulad návrhu ÚP se ZÚR KK 2010.
(§ 53 SZ, odst.4a)
Návrh ÚP je v souladu se ZÚR KK 2010. Všechny kapitoly ZÚR KK 2010 týkající se řešeného správního území města Toužim
jsou do ÚP zapracovány tak, jak je uvedeno výše.
O.2.3

Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
(§ 53 SZ, odst.4b)
Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. ÚP respektuje limity v území a
nemění zásadním způsobem komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, které vzniklo vývojem obce na
základě doposud platného ÚPN SÚ. ÚP vytváří územní předpoklady pro další výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální
rozvoj obce a jejích obyvatel, přitom respektuje přírodní a kulturní podmínky a hodnoty místa a stabilizuje požadované podmínky
příznivého životního prostředí, řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů.
ÚP je řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, přičemž tyto hodnoty území
včetně urbanistického a historického dědictví respektuje, chrání a rozvíjí. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a řeší ochranu nezastavěného území prostřednictvím regulativů. Zastavitelné plochy důsledně navazují na ZÚ tak,
že budoucí zástavba bude z urbanistického hlediska tvořit kompaktní ucelené území. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření
samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských lánů
a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby.
Koncepce rozvoje území obce stanovená ÚP spočívá především v posílení a rozvoji v zadání stanoveného charakteru sídla,
přičemž řeší vyvážený vztah mezi ochranou životního prostředí a hospodářským rozvojem v paralele s podporou soudržnosti
společenství obyvatel a vytváření podmínek pro uspokojování jejich potřeb a požadavků, aniž by tím byly ohroženy podmínky života
budoucích generací.
Hlavní zásady v navrženém ÚP:
a)
vytváří územní předpoklady pro budoucí polyfunkční výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální rozvoj obce a jejích
obyvatel, současně s výstavbou respektuje přírodní podmínky místa a umožňuje vytvářet reálné kroky ke zlepšení podmínek
příznivého prostředí.
b)
řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů.
c)
stanoví koncepce a zásady dalšího rozvoje území, urbanistického rozvoje sídla, uspořádání a rozvoje využití krajiny a rozvoje
veřejné infrastruktury. Koncepce a zásady v konečném důsledku působení jednotlivých částí sledují hlavní cíle udržitelného
rozvoje v územním plánování:

Textová část – odůvodnění.
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c1.
udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně území a energie
c2.
stabilita popřípadě dynamická rovnováha ekologických systémů
c3.
udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje
c4.
soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony a sociální prostupnost
c5.
snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur
stanoví podmínky pro provádění změn ve využití území, urbanistické požadavky na prostorové uspořádání a umístění staveb
v jednotlivých funkčních plochách.
respektuje architektonické a urbanistické hodnoty řešeného území vzniklé dlouhým historickým vývojem a spoluvytváří
podmínky pro splnění požadavků na jejich ochranu.
stanovuje zásady na ochranu nezastavěného území v úzké vazbě na vymezení funkčních prvků ÚSES.
k budoucí zástavbě navrhuje ve všech venkovských sídlech prioritní zastavění přestavbových ploch uvnitř ZÚ, a nové
rozvojové plochy minimalizuje v nezbytně nutném a reálně zastavitelném rozsahu tam, kde je přestavbových ploch nedostatek,
nebo nejsou vůbec zastoupeny. V některých venkovských sídlech, kde se nepředpokládá a nenavrhuje další extenzívní rozvoj,
nejsou nové zastavitelné plochy vně ZÚ vůbec vymezeny. Pouze v Toužimi a v Kosmové je vymezeno větší množství
rozvojových ploch, které pokrývající předpokládaný dlouhodobý rozvoj obce.

O.2.4

Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů
(§ 53 SZ, odst.4c)
ÚP je navržen v souladu s ustanoveními a požadavky SZ a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Stejně tak obsah dokumentace
(textová i grafická část) odpovídá požadavkům uvedených právních předpisů.
ÚP je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
O.2.5

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
(§ 53 SZ, odst.4d)
Návrh ÚP je vypracován v potřebném souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které byly doplněny dalšími
odbornými stanovisky k zadání ÚP. Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu ÚP jsou pořizovatelem v souladu s těmito předpisy do
ÚP zapracovány. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k řízení o ÚP je doloženo samostatnou přílohou č. 1 tohoto odůvodnění,
zařazenou za textovou část odůvodnění.
O.2.6

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
(§ 53 SZ, odst.5b)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je součástí tohoto odůvodnění územního plánu. ÚP je v souladu se základními
tezemi a s požadavky, uvedenými zejména v části – shrnutí tohoto vyhodnocení. Neodsouhlasené rozvojové lokality byly z návrhu
vypuštěny v plném rozsahu, vybrané lokality byly upraveny v souladu s požadavky „ Vyhodnocení…“ a odůvodnění ÚP bylo doplněno o
požadované údaje.
O.2.7

Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno
(§ 53 SZ, odst.5c)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je součástí tohoto odůvodnění ÚP a je zpracováno odpovědnou kvalifikovanou osobou
v souladu se zadáním ÚP. Stanovisko krajského úřadu, odboru ŽP a zemědělství bylo vydáno 16.4.2010 pod č.j. 1593/ZZ/10.
Stanovisko je formulováno jako SOUHLASNÉ STANOVISKO s podmínkou, že – „ÚP může být uplatněn při následném zapracování a
respektování stanovených podmínek a opatření, které jsou uvedeny na str. 11 – 22 Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí“.
Podmínky ze stran 11 – 24, zejména pak podmínky z výsledků vyhodnocení na str. 17 – 24 „Vyhodnocení…“ byly jednotlivě
podle potřeby projednány se zpracovatelem „Vyhodnocení…“, případně s relevantními orgány státní správy, a následně zapracovány
do předkládané 2. úpravy ÚP. Výsledky hodnocení rozdělené do 3 základních kategorií byly všechny splněny vyjma vypuštění lokality
RS4.
O ponechání lokality RS4 v ÚP bylo zpracovateli ÚP rozhodnuto na základě faktu, že plocha celého dotčeného pozemku je
vedena v evidenci KN jako plocha vodní se způsobem využití jako zamokřená plocha. Dílčí plocha pozemku vybraná do lokality RS4 je
reálně téměř po celý rok trvale zavodněná, protože potok sbírá vody z velké plochy povodí. Uspořádání okolního terénu u komunikace
vykazuje známky historického přehrazení dvou potoků na jejich soutoku umělou hrází nevelkého rozsahu. Přesto, že „Vyhodnocení…“
navrhuje celou lokalitu vypustit, ponecháváme funkční plochu v původním rozsahu s tím, že kolem vodní plochy zůstávají v rámci
sousední funkční plochy NS dostatečné plochy pro průchod mokřadních společenstev. Navrhujeme rozhodnout s konečnou platností
o této lokalitě v rámci veřejného projednání ÚP, aby mohli obyvatelé dlouhodobě znalí místních poměrů uplatnit své námitky a
připomínky k tomuto problému. Na základě veřejného projednání a následného vyhodnocení námitek a připomínek upraví
zpracovatel ÚP čistopis OOP.
O.2.8

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (§ 53 SZ, odst.5d)
Základní ukazatele.
Výměra plochy zastavěného území obce k 12. 02. 2012 (100%)
316,78 ha
Výměra plochy přestavbových území v ZÚ
6,0554 ha
% plochy přestavbových území v ZÚ
1,912 %
Výměra plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ
53,1485 ha
% plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ ve vztahu k ploše ZÚ
16,777 %
Zastavěné území obce je intenzívně využíváno, volné přestavbové plochy tvoří velmi malý procentuelní podíl z celkového ZÚ.
Potřebné nové zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména s ohledem na:
1.
priority rozvoje sídla stanovené návrhem ÚP na základě předchozích etap přípravy.
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význam sídla v organismu osídlení karlovarského kraje.
prostorové možnosti sídla a celkovou strategii rozvoje správního území.

O.3

Ochrana obyvatelstva.
Požadavky civilní ochrany se řídí vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Dle §20 se
na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce v rozsahu předaných podkladů zapracuje
do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby.
Aktualizované Územně analytické podklady 2010 pro řešené území vymezené zóny havarijního plánování (jev č. 109), ani
objekt civilní ochrany (jev č. 110) nestanovují.
Stávající systém je stabilizován, pro ochranu obyvatelstva nejsou v řešeném území navrženy nové plochy.
a)
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
V ÚP jsou stanovena pro Střelu záplavová území Q100. Q20 a Q5a a aktivní zóna záplavového území. Řešené území však není
potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Protipovodňová opatření na vodních tocích nejsou navrhována.
b)
Zóny havarijního plánování.
Nejsou v řešeném území stanoveny.
c)
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.
K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných
chemických látek uniklých při haváriích budou využity přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.
K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a
improvizované úkryty.
Stálé úkryty jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které se budují investičním způsobem v době míru, převážně jako
víceúčelově využívané stavby, tj. stavby využívané v míru jako kina, prodejny, kavárny, šatny, garáže, sklady apod., a v případě vzniku
mimořádné události sloužící jako úkryty obyvatelstva.
stálé tlakově neodolné úkryty CO – STNÚ CO
stálé tlakově odolné úkryty CO – STOÚ CO
ochranný systém podzemních dopravních staveb
Stálé úkryty nejsou v řešeném území zřízeny a nepočítá se i do budoucna s realizací stálých tlakově odolných krytů.
Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé
radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva
využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který
bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich
ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na
obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory
vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.
Improvizované úkryty nejsou v řešeném území cíleně zřízeny. Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není
úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci.
d)
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Evakuační plán v působnosti MÚ Toužim nebyl jako podklad v rámci vypracování ÚP uplatněn. Pro případ neočekávané
(neplánované) mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a osob
bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného občanského vybavení (škola), případně sportu (tělocvična, ostatní haly).
Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich
dokumentaci.
e)
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Obecní úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO –
prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu
v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pro skladování materiálu humanitární
pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného občanského vybavení. Organizační ani technické zabezpečení skladování
(výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
f)
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce.
Na území obce a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.
Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek
uvažováno. V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. Organizační ani technické
zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich
dokumentaci.
g)
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné
události
Územní nároky na organizaci záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nebo dekontaminaci území nebyly v rámci
zpracování ÚP uplatněny. Objekty případně plochy, které by mohly po úpravě sloužit k dekontaminaci osob, zvířat nebo dopravní
techniky jsou k dispozici ve funkčních plochách občanské vybavenosti.
Ve funkčních plochách občanské vybavenosti a v plochách výroby a skladování jsou rovněž prostory, které je možné po
úpravě použít k tomuto účelu.
Navržené urbanistické řešení umožňuje záchranné, likvidační a obnovovací práce. Doprava na komunikacích je řešena tak,
aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části
komunikací v obci – komunikace budou v max. míře propojeny a zokruhovány. Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod
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elektrické energie) budou dle možností postupně rovněž zokruhovány, takže umožní operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých
zdrojů
h)
ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.
Na území města a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.
i)
nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
V případě havárie na zdroji pitné vody, bude využíváno vody z ostatních zdrojů napájených celý vodovodní systém. Pro případ
výpadku celého vodárenského systému bude nouzové zásobování zajišťováno dopravou pitné vody cisternami v množství 15 l / ob.den.
Zásobování bude ještě doplněno dodávkami balené vody.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a veřejných studní podle pokynů územního hygienika.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradních zdrojů.
j)
Ustanovení §23, odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území.
Dle tohoto ustanovení musí nově navrhované komunikace svým umístěním, rozměry a parametry vždy umožnit průjezd těžké
požární techniky. V obci bude možné využít k hašení hydranty na veřejném vodovodu. Podrobné posouzení parametrů komunikační sítě
z hlediska §23, odst.1 vyhlášky 501/2006 Sb. bude předmětem územního řízení při povolování nové výstavby. ÚP vytvořil předpoklady
pro splnění těchto technických požadavků na hlavních trasách komunikační sítě a rozvodech technické infrastruktury. Při detailním
řešení parcelace jednotlivých lokalit je třeba ustanovení §23, odst.1 vyhlášky 501/2006 Sb. důsledně dodržet a z hlediska správy území
uplatňovat.
j)
Ustanovení §24, odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území.
Rozvodná a telekomunikační vedení v nově zastavovaných lokalitách ÚP budou podle možností umístěna pod zem.
O.4

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
V rámci ústního veřejného projednání nebyly podány námitky.
Ve stanovených lhůtách v souladu s § 52 stavebního zákona byly k návrhu územního plánu k veřejnému projednání, které se
uskutečnilo dne 2.4.2013 i opakovaném veřejném projednání, které se konalo dne 17.9.2013, uplatněny tyto námitky:
Námitka č. 1 doručená 4. 4. 2013. Jiří Bezemek,Sídliště č. 460, Toužim požaduje parcelní číslo 809/3 vymezit na zastavitelnou plochu
pro rekreaci rodinnou RI.
Námitka neměla všechny náležitosti námitky (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva),
nicméně pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.

Vyhodnocení námitky:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. 809/3 v k.ú. Kojšovice je návrhem ÚP vymezen jako plochy rekreace – plochy staveb pro rodinou rekreaci RI.
Pozemek je mimo zastavěné území, navazuje však na něj. Rozšířením lokality RI o pozemek parc. č. 809/3 v k.ú. Kojšovice (cca 0,2 ha)
se poměry v území výrazně nemění. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona požádal pořizovatel Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu o stanovisko k uplatněné námitce. Orgán
ochran ZPF ve svém stanovisku ze dne 20.5.2013 pod č.j. 1446/ZZ/13 sděluje: Pozemek p. č. 809/3 v k. ú. Kojšovice o výměře 0,2041
ha je v katastru nemovitostí veden jako druh pozemku TTP. Zemědělská půda je zařazena do IV. třídy ochrany. Pozemek menší výměry
je ze tří stran obklopen zástavbou, není obhospodařován a půda je znehodnocena rozrostlým náletem dřevin. S ohledem na navržené
řešení je možné s využitím pozemku pro rekreační účely souhlasit.
Poznámka:
Navrhovatel v odůvodnění své námitky uvádí, že mu pracovníky úřadu územního plánování při veřejném projednání územního
plánu dne 2.4.2013 bylo přislíbeno, že když se do 7 dnů odvolá, pak mu bude vyhověno. Navrhovatel patrně chybně pochopil poučení
dle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Námitka č. 2 doručená dne 5. 4. 2013. Petr Kalčic, Nežichov 2, Toužim žádá o změnu parc.č. 192/6 na zemědělskou výrobu včetně
technické infrastruktury.
Námitka neměla všechny náležitosti námitky (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva),
nicméně pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení námitky:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. 192/6 v k.ú. Nežichov je návrhem ÚP vymezen jako plochy zemědělské NZ. Jedná se o pozemek mimo
zastavěné území. Je veden dle katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a zařazen do IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy.
V rámci projednávání zadání územního plánu nebyl uplatněn požadavek na zařazení výše uvedených pozemků pro zástavbu. Zadání
Územního plánu Toužim schválilo zastupitelstvo města dne 2. 10. 2008.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona požádal pořizovatel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu o stanovisko k uplatněné námitce. Orgán ochran ZPF ve svém stanovisku
ze dne 20.5.2013 pod č.j. 1446/ZZ/13 sděluje:
Pozemek p. č. 192/6 v k. ú. Nežichov o výměře 0,7527 ha je v katastru nemovitostí veden jako TTP. Zemědělská půda je
zařazena do IV. a V. třídy ochrany. Pozemek je obhospodařovaný, má jen minimální návaznost na zastavěné území a vybíhá směrem
do volné krajiny. Žádné důvody na obhajobu navrženého řešení uvedeny nebyly (§ 5 zákona o ochraně ZPF). Nebylo ani uvedeno, zda
je požadován celý pozemek, či pouze jeho část. Vymezením zastavitelné plochy na tomto pozemku by došlo k nevhodnému rozšiřování
zástavby směrem do volné krajiny, mezi obhospodařované zemědělské pozemky. Takové řešení není v souladu se zásadami ochrany
ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF). Z tohoto důvodu není možné s neodůvodněným požadavkem na zábor ZPF souhlasit.
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Námitka č. 3 doručená dne 5. 4. 2013. Jaroslav Prchal, Nežichov 8, Toužim žádá o změnu funkčního využití parc.č. 485/4 na možnost
umístit stavbu pro zemědělskou techniku.
Námitka neměla všechny náležitosti námitky (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva),
nicméně pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení námitky:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. 485/4 v k.ú. Nežichov je návrhem ÚP vymezen jako plochy zemědělské NZ.
Jedná se o pozemek mimo zastavěné území. Je veden dle katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a zařazen do V. třídy ochrany
zemědělské půdy.
V rámci projednávání zadání územního plánu nebyl uplatněn požadavek na zařazení výše uvedených pozemků pro zástavbu.
Zadání Územního plánu Toužim schválilo zastupitelstvo města dne 2. 10. 2008.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona požádal pořizovatel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu o stanovisko k uplatněné námitce. Orgán ochran ZPF ve svém stanovisku
ze dne 20. 5. 2013 pod č.j. 1446/ZZ/13 sděluje:
Pozemek p. č. 485/4 v k. ú. Nežichov o výměře 2,2633 ha je v katastru nemovitostí veden jako TTP. Zemědělská půda je
zařazena do V. třídy ochrany. Pozemek má jen minimální návaznost na zastavěné území a vybíhá směrem do volné krajiny. Žádné
důvody na obhajobu navrženého řešení uvedeny nebyly (§ 5 zákona o ochraně ZPF). Nebylo ani uvedeno, zda je požadován celý
rozsáhlý pozemek, či pouze jeho část. Vymezením zastavitelné plochy na tomto pozemku by došlo k nevhodnému rozšiřování zástavby
směrem do volné krajiny, mezi obhospodařované zemědělské pozemky. Takové řešení není v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4
zákona o ochraně ZPF). Z tohoto důvodu není možné s neodůvodněným požadavkem na zábor ZPF souhlasit.
Námitka č. 4 doručená dne 19. 3. 2013. Alena Hejnová, Tepelská 517, Toužim navrhuje parc.č. 302/6 změnit na plochu pro bydlení
v RD a individuální rekreaci.
Námitka neměla všechny náležitosti námitky (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva),
nicméně pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení námitky:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. 302/6 v k.ú. Toužim je návrhem ÚP vymezen jako plochy sídelní zeleně (ZS) a plochy veřejných prostranství
– veřejná zeleň (ZV).
Pozemky jsou součástí systému ekologické stability (ÚSES), funkčního regionálního biokoridoru č. 1024 a lokálního
biokoridoru č. 9.
Územní systémy ekologické stability jsou nezbytnou součástí řešení územně plánovací dokumentace a jsou schvalovány v závazné
části územních plánů. Úkolem územního plánování je vymezit územní systémy ekologické stability a zajistit podmínky pro uchování
funkčnosti stávajících systémů a územní ochranu ploch navržených pro jejich založení v daném místě.
ÚSES je zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (§ 3, odst. 1, písm. a). Vlastníci a uživatelé
pozemků tvořících skladebné součásti ÚSES jsou povinni chránit systém ekologické stability (§ 4).
Regionální prvek ÚSES RBK č. 1024 je převzat ze závazné nadřazené územně plánovací dokumentace, Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje. Dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) jsou zásady územního rozvoje závazné
pro pořizování a vydání územního plánu, regulačního plánu a pro rozhodování v území. Námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží (§ 52 odst. 4 SZ).
Pozemek parc.č. 302/6 v k.ú. Toužim je dotčen záplavovým územím Q100 a aktivní zónou. V aktivní zóně záplavových území
nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok a dalších dle zákona č. 254/2001
Sb., vodní zákon, v platném znění.
Námitka č. 5 doručená dne 9. 4. 2013. Vlastimil Gregora, Políkno č.9, Toužim žádá o změnu parc.č. 202, 180/11 a 188/14 v k.ú. Luhov
na plochy rekreace.
Námitka neměla všechny náležitosti námitky (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva),
nicméně pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení námitky:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Pozemky parc.č. 202 a 180/11 v k.ú. Luhov je návrhem ÚP vymezen jako plochy zemědělské NZ a pozemek parc.č. 188/14
jako plochy smíšené nezastavěného území. Jedná se o pozemky mimo zastavěné území. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky parc.č.
202 a 180/11 v k.ú. Luhov vedeny jako trvalý travní porost a jsou zařazeny do 1. třídy ochrany zemědělské půdy.
Pozemek parc.č. 188/14 o rozloze 320 m2 je v KN evidován jako ostatní plocha. Dle § 3 odst. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, se k naplňování cílů a úkolů územního plánování a s ohledem na rozdílné
nároky na prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování
vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná pozemek menší než 2000 m2, bylo by jeho vymezení
jako plochy rekreace za nesystémové.
Pozemek parc. č. 202 je v přímém doteku s lokálním biocentrem č. 42 Luhovské rybníky, nenavazuje na zastavěné území.
Pozemek parc. č. 202 byl návrhem nového ÚP součástí lokality Z16 RI, která byla na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF ke
společnému jednání z dalšího projednávání vypuštěna.
Žádost o změnu funkčního využití byla podána 28. 12. 2012, dne 2. 1. 2013 byla pořizovatelem postoupena Zastupitelstvu
města Toužim k projednání. Ke dni zahájení řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona nebyl požadavek na zařazení do
územního plánu zastupitelstvem uplatněn.
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Územní plán Toužim vymezuje dostatek ploch rekreace – plochy staveb pro rodinou rekreaci RI, nebyla prokázána potřeba
vymezit další plochy.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona požádal pořizovatel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu o stanovisko k uplatněné námitce. Orgán ochran ZPF ve svém stanovisku
ze dne 20. 5. 2013 pod č.j. 1446/ZZ/13 sděluje:
K požadavku na zábor zemědělské půdy na pozemku p. č. 202 v k. ú. Luhov pro účely rekreace se již krajský úřad
nesouhlasně vyjádřil v rámci stanoviska k návrhu ÚP Toužim (lokalita Z 16 - RI). Pozemek p. č. 180/11 v k. ú. Luhov je v katastru
nemovitostí veden jako TTP. Zemědělská půda je zařazena do I. třídy ochrany. Do této třídy jsou zařazeny vysoce chráněné
zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které je možné odnímat ze ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Pozemek má jen minimální návaznost
na zastavěné území a je intenzivně obhospodařovaný. Žádné důvody na obhajobu navrženého řešení uvedeny nebyly (§ 5 zákona o
ochraně ZPF). S využitím tohoto pozemku pro účely rekreace krajský úřad nesouhlasí. Pozemek p. č. 188/14 v k. ú. Luhov je v katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha. Z tohoto důvodu není předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
Námitka č. 6 doručená dne 25.9. 2013 (k poštovní přepravě podaná 24.9.2013). Vlastimil Gregora, Políkno č.9, Toužim žádá o změnu
parc.č. 202, v k.ú. Luhov na plochy rekreace.
Dne 17.9. bylo v Toužimi projednávání ÚP a já Vás opětovně žádám, aby alespoň parcela č. 202 k.ú. Luhov byla zařazena jako plocha
k rekreaci, poněvadž mi tuto parcelu Město Toužim zastupitelstvem v roce 2007 směnilo za jiné pozemky s tím, že na parcele č. 202 si
budu moci postavit chatku. A nyní zastupitelstvo otočilo. K tomuto účelu měla patřit i lokalita Z16RI (193/1 tudíž více jak 2000 m2 a
systémové), na které jsou postaveny již tři chatky. Asi v mém případě není měřeno stejným metrem. A kdo jiný by měl dát občanu záruky
daného slova, když né město, kraj, stát. Parcela 202 je prý zařazena do 1. Třídy zemědělské půdy, ale jen na papíře. 50 let se o ní nikdo
nestaral. Jsou na ní vzrostlé stromy cca 1 m obvod, keře a 100 náletů. Měla by se popravdě nazývat remízek. Pro zemědělce bezcenný.
Mezi parcelou a lokálním biocentrem jsou ještě dvě parcely a 350/1 je používaná jako cesta. A ještě jedna připomínka. Parcela Z17Ri je
na krásné udržované louce a také je v přímém doteku s lokálním biocenterm č. 42. Já si myslím, že kdo chce psa bít, tak si hůl vždy
najde.
Námitka neměla všechny náležitosti námitky (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva),
nicméně pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení námitky:
Odůvodnění:

Námitka se zamítá.

Z podané námitky pořizovatel usuzuje, že se nejedná o námitku namířenou proti částem návrhu územního plánu,
projednávaném při opakovaném veřejném jednání dne 17.9.2013. Opakované veřejné projednání bylo zahájeno na základě podstatné
úpravy návrhu územního, která vyplynula z výsledků veřejného projednání dne 2.4.2013. Předmětem opakovaného veřejného
projednání byly části územního plánu v tomto rozsahu:
1.
k.ú. Kojšovice - nová plocha rekreace RI (plocha zastavitelná) = Z9
2.
k.ú. Kojšovice - nová plocha bydlení BV (plocha zastavitelná) = Z7
3.
k.ú. Toužim - převedení plochy bydlení na plochy veřejné zeleně (p.p.č. 280/2, 280/7)
Ostatní koncepce již projednaných částí územního plánu zůstala beze změn.
Požadavek na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 202 v k.ú. Luhov byl již uplatněn v rámci veřejného projednání konaného dne
2.4.2013, vyhodnocen (viz námitka č. 5) a Zastupitelstvem města Toužim odmítnut (viz usnesení ZM ze dne 20.6.2013, č. 29/2/2013).
Jelikož nebyly doloženy nové skutečnosti, nelze námitce vyhovět.
Otázka směny pozemku není předmětem územního plánování. Pochybnosti o bonitě zemědělské půdy, též nejsou úkolem územního
plánování. Bonita zemědělského půdního fondu zapsaná v katastru nemovitostí je pro posuzování záborů ZPF závazný údaj. Vedení
celostátní databáze BPEJ je zajišťováno Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace. Bonitu zemědělské půdy může
prověřit pouze tato odborná organizace.
O.5
O.5.1
O.5.2

Vyhodnocení připomínek.
Připomínky sousedních obcí v rámci společného jednání o návrhu ÚP.
V rámci jednání o návrhu ÚP nepodala připomínku žádná sousední obec.
Připomínky podané v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.

Připomínka č.1 doručená dne 6. 2. 2013.
Jiří Dinga, Palackého 583, 364 61 Teplá.
1.
Z vyvěšených dokumentů není jasné, co jsou cyklostezky a co cyklotrasy.
2.
Domnívám se, že je škoda, že ani jedna strana (město Teplá ani město Toužim) neusiluje o přímé cyklistické spojení
cyklostezkou. Podle toho, jak lidi chodí, jsem navrhnul cyklostezku vést souběžně vedle silnice II/198.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Obecně lze cyklostezku definovat jako samostatnou komunikaci pro cyklisty. Cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v
terénu pomocí cyklistických značek. Návrh vedení cyklistických tras vychází z požadavků uplatněných v projednaném a zastupitelstvem
města schváleném zadání. Pro cyklistické trasy jsou využívány stávající málo zatížené komunikace III. třídy, lesní a polní cesty.
Připomínka č.2 doručená dne 9. 4. 2013.
Jiří Schierl, Tepelská 393, Toužim.
Současný stav území, které tvoří západní část území městské památkové zóny Toužim, a jeho navrhované funkční využití v
návrhu Územního plánu Toužim neodpovídá jeho památkovému, urbanistickému i ekologickému významu a hodnotě, neodpovídá
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požadavkům na regeneraci území a jeho hodnot, tak, jak byly stanoveny v návrhu na prohlášení městské památkové zóny Toužim a v
Programu regenerace městské památkové zóny Toužim.
Optimálním řešením je přestavba území v souladu s požadavky na respektování jeho přírodních, ekologických,
urbanistických, estetických i památkových hodnot. Území by mělo být v ideálním případě řešeno v rámci celého území historického
jádra, ' resp. Území městské památkové zóny, na úrovní regulačního plánu. Přestavba území by měla směřovat ke komplexní
rehabilitaci území, tedy k:
a) úplné obnově Zámeckého rybníku v původním rozsahu a podobě:
Obnovou Zámeckého rybníka dojde k rehabilitaci historického obrazu sídla, rehabilitaci krajinného rámce historického jádra
města a významného památkového prvku. Výrazně se zkvalitní estetický dojem sídla a obnova vodní nádrže má i další pozitiva: zadržování vody v krajině.
- zlepšení mikroklimatu v lokalitě.
- energetické využití (obnovitelný zdroj energie - malá vodní elektrárna)
- hospodářský význam - tradiční chov sladkovodních ryb
- atraktivita cestovního ruchu
- rekreační funkce (sportovní rybolov, rekreační plavba, příp. koupání).
V návrhu územního plánu uvedené vodní nádrže RS7 W a RS6 W neodpovídají historické situaci a jsou z památkového
hlediska k realizaci naprosto nevhodné. Integrální součástí hráze Zámeckého rybníka je kamenný můstek pod zámkem, nemovitá
kulturní památka (r. č. ÚSKP 24059/4-1103).
b) k obnově historické komunikační sítě:
Především jde o obnovu původní trasy hlavní komunikace po hrázi Zámeckého rybníka a odstranění nevhodné přeložky komunikace
bývalé silnice č. 1/20.
c) rehabilitaci údolní nivy jako součásti krajinného rámce historického sídla:
Plocha by měla být rehabilitována do původní, historické podoby, tedy by měla zůstat jako volná travnatá plocha, bez vzrostlé
zeleně. Vodní tok by měl být rovněž revitalizován do původního koryta s doprovodnou břehovou zelení. Zvýšenou pozornost je třeba
věnovat i prostorům v blízkosti nemovitých kulturních památek - areálu zámku a kamenného můstku.
Stávající podoba těchto ploch je velmi nevyhovující a je třeba vytvořit podmínky pro jejich budoucí kvalitní rehabilitaci a
regeneraci. Jakákoliv zástavba (chaty, skleníky, ploty apod.) je nežádoucí i z hlediska existence regionálního a místního biokoridoru a
stanoveného záplavového území vodního toku Střely s aktivní zónou.
Optimální budoucí funkční využití území je jako plocha veřejné zeleně ZV, plocha může být využita např. jako:
- "psí louka", tedy místo pro volný pohyb psů, má ideální polohu v těsné blízkosti hlavní obytné zóny města s panelovým sídlištěm,
podobná plocha ve městě není a výhledově těžko bude.
- městský veřejný park ("zámecký park" - náhradou za plochu někdejší zámecké zahrady, zastavěné po roce 1970 nynější zástavbou
panelových domů sídliště).
- měla by být zachována plocha pro provozování zimních sportů (viz dále).
Na přestavbovou plochu by měla rovněž navázat rehabilitace historické plochy pro provozování zimních sportů, která je v
návrhu Územního plánu Toužim navrhovaná jako plocha BI - pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské. Jde o parcelu č. p.
280/2. Optimální je převedení této plochy na plochu ZV - veřejná zeleň. "
Pro navrhovanou přestavbu území jsou v současné době vytvořeny z dlouhodobého hlediska relativně příznivé podmínky,
neboť zde panují poměrně výhodné vlastnické poměry. Podstatnou část území tvoří pozemky ve vlastnictví obce nebo státu. Ideálním
řešením je převod státem vlastněných pozemků do majetku obce a postupné získání některých zbývajících pozemků ve vlastnictví
třetích osob obcí.
Nekoncepčním přístupem k dané problematice může dojít k nevhodnému vývoji majetkových poměrů a tím prakticky k
zablokování budoucí, společensky žádoucí komplexní rehabilitace a revitalizace uvedeného území.
Odůvodnění připomínky:
Jednou z významných památkových hodnot území historického jádra města Toužimi je tzv. krajinný rámec sídla. Není mnoho
sídel tohoto typu, kde by se tento cenný urbanistický prvek dochoval.
Zčásti dochovaný krajinný rámec historického jádra města Toužimi tvoří především údolní niva vodního toku Střely a
navazující volná kulturní krajina. Hodnota tohoto území je vysoká a významná a proto se jeho plocha stala součástí chráněného území
památkové zóny město Toužim.
Území krajinného rámce historického sídla Toužimi samozřejmě procházelo v průběhu doby vývojem a změnami. Stavební
vývoj sídla a jeho krajinného rámce zásadně ovlivnila geomorfologie místa. Limitujícím prvkem se stal vodní tok Střely a jeho zamokřená
údolní niva ležící jižně a západně od jádra sídla. Za tuto hranici se prakticky až do moderní doby sídlo nerozvíjelo, takže se zde prakticky
uchoval původní kontakt zastavěného území s okolní volnou krajinou, která se samozřejmě po vykácení pralesa a jeho kultivaci stala
kulturní krajinou s poli a loukami.
Prvek říčky Střely a jeho údolí se stal přirozenou součástí fortifikačního systému opevněného sídla (tj. dvorce, proboštství,
hradu a později i města). Vodní tok a zejména bažinatá údolní niva, přeměněná na pastvinu, znesnadňovala přístup k sídlu, stejně jako
údolní svah.
V prostoru pod pozdějším splavem Zámeckého rybníka se nacházel brod přes Střelu (v minulosti zvaný "Sviní brod").
Nejpozději, po založení města v roce 1469, byla údolní niva Střely zatopena vodní nádrží - Zámeckým rybníkem. Nádrž
sloužila nejen jako nádrž pro napájení náhonu přilehlého vrchnostenského Zámeckého mlýna, ale také jako umělá překážka v předpolí
městského opevnění. Zámecký rybník zřejmě existoval již před rokem 1536, kdy se Zámecký mlýn připomíná. Jeho hráz byla situována
u nejvýznamnějšího článku městského opevnění, areálu toužimského zámku, aby byla zajištěna co nejlepší ochrana hráze, po jejíž
koruně byla vedena hlavní přístupová komunikace do města k městské Dolní bráně od západu. Hráz rybníka není přímá, ale je
zalomená, z důvodu maximální účinnosti obranné střelby z objektů zámku a městské Dolní brány. Později byl přeliv hráze překlenut
kamenným, dvouobloukovým můstkem. Opakované protržení hrází výše položených rybníků na Střele v 19. století a intenzifikace
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zemědělství na Toužimsku v 16. až 17. století způsobily zanášení Zámeckého rybníka sedimenty, takže tento byl koncem 19. století
trvale vypuštěn a z důvodů tehdejší velké technické i finanční náročnosti odbahnění nemohl být již obnoven. Jeho dno bylo přeměněno
na louky a pastviny.
V návrhu Územního plánu Toužim uvedené navrhované plochy změn RS7 W a RS6 W nevycházejí z historického podkladu a
nesměřují k rehabilitaci hodnot daného území.
Na přelomu 50. a 60. let došlo pod vlivem rozvoje silniční dopravy a díky nepochopení památkové hodnoty místa k zásadní
degradaci území překlenutím údolí mohutným sypaným silničním náspem přeložky silnice Č. 1/20. Současně byla s regulací koryta
Střely odstraněna část historické hráze Zámeckého rybníka, naštěstí byla uchráněna část přelivu s cenným historickým mostem, který
byl prohlášen za kulturní památku (r. č. ÚSKP 24059/4-1103). Další osud mostu však neodpovídal jeho statutu kulturní památky,
prakticky byl zasypán sutí. Tranzitní frekventovaná silniční komunikace č. I/20 byla vedena do poloviny 80. let 20. století přes sídlo. Po
vybudování obchvatu silnice č. I/20 byla přeložena mimo sídlo a trasa původní komunikace svým významem poklesla na úroveň
předimenzované místní komunikace. Hlavní důvod pro zachování stávajícího stavu tedy již pominul a lze v budoucnu přistoupit k
rehabilitaci předchozí historické situace. V současné době je zde zakázána tranzitní jízda nákladních vozidel, výhledově, se zánikem
stávající čerpací stanice pohonných hmot (po plánované výstavbě nové stanice v lokalitě U Hájenky), lze očekávat další pokles významu
této místní komunikace v rámci dopravního systému sídla.
Negativními změnami rovněž po polovině 20. století prošlo také údolí vodního toku Střely navazující pod Zámeckým rybníkem
(situace ještě patrná na leteckém snímku z roku 1952). Toto území bylo po staletí udržováno jako louky a pastviny, bez vzrostlé zeleně.
Pod hrází Zámeckého rybníka byl vybudován Zámecký mlýn, další zástavba vznikala v tomto území až v období po polovině 18. a
zejména v 19. století. (vznik čtvrtí Kozinec, též zv. Kozí Víska, Výsluní a Vídeňská Špic). Zástavba byla od 50. let postupně demolována.
Zbořeniště a opuštěné plochy pastvin a luk byly vydány napospas přírodě a lidské činnosti. Území postupně zarostlo náletovou zelení a
bylo pokryto černými skládkami. Následně byla část území využita ke zřízení zahrádkářských kolonií se všemi negativními důsledky pro
území (černé stavby, nízká estetická úroveň, černé skládky).
V návrhu Územního plánu Toužim navržené funkční využití výše uvedeného území jako ploch ZS - zeleň soukromá a
vyhrazená a ploch RZ - rekreace zahrádkové osady, je s ohledem na komplexní rehabilitaci a revitalizaci území zcela nevhodné.
V území, ve svahu v proluce mezi zástavbou v ulici Na Výsluní a vodním tokem Střely, se rovněž nacházel volný travnatý
svah, který celé generace obyvatel města "od nepaměti" využívaly k provozování zimních sportů - sáňkování a lyžování. Jiné podobné
místo na území města není. Toto místo leží v ideální poloze v sousedství hlavní obytné zóny sídla. V návrhu
Územního plánu Toužim navrhované využití této plochy pro bydlení městské a pří městské je tedy nežádoucí.
Podstatná část přestavbového území se nachází ve stanoveném zátopovém území vodního toku Střely a v jeho aktivní zóně.
Územím rovněž prochází funkční biokoridor RBK-1024 a navržený lokální (místní) biokoridor LBK-9. Navrhované funkční využití
přestavbového území jako vodní plochy a veřejné zeleně je nepochybně vhodnější, než dosavadní navrhované funkční využití ploch v
návrhu Územního plánu Toužim.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Soubor konkrétních návrhů na revoluční přestavbu rozsáhlého území měl být součástí zadání Územního plánu Toužim. V
rámci projednávání zadání dle § 47 stavebního zákona nebyl žádným dotčeným orgánem ani zastupitelstvem města uplatněn
požadavek na vymezení ploch přestavby v území, které je předmětem připomínky. Zadání ÚPT schválilo zastupitelstvo města dne 2. 10
.2008. Rozsah připomínky překračuje veškeré věcné hranice, za které nelze v této fázi projednání územního plánu vstoupit. Velikost
plochy zmíněná v připomínce se dotýká mnoha vlastníků stabilizovaných území, kteří je využívají v souladu se současným platným
územním plánem. V připomínce navrhované změny by v mnoha případech zasáhly do výsostných vlastnických práv a narušily právní
kontinuitu vývoje v území. V případě, že bylo žádoucí přebudovat podobu tak velké části města do slohově čisté podoby k určitému
období, měl být tento požadavek uplatněn odbornou organizací památkové péče při zadání, případně při prvním projednání územního
plánu.
Princip navrácení celého požadovaného území do tzv. původní historické podoby je zásadně nepřijatelný a prakticky
nevykonatelný. Pro tzv. původní historickou podobu je nutné stanovit přesné, nebo alespoň výrazně časově omezené historické datum
a období, k němuž by měla být celá přestavba směřována. Toto datum nemůže být stanoveno pouze na základě názoru jednotlivce, ale
právně závazným dokumentem, tak jako se to provádí při restaurování movitých i nemovitých kulturních památek. Stanovením přesného
data je garantována slohová čistota daných památek a celého komplexu procházejícího přestavbou. V odůvodnění řešené připomínky je
zmíněný časový rozsah několik staletí.
Při realizaci jednotlivých staveb ve funkčních územích mohou být uplatněny odbornými organizacemi památkové péče
příslušné požadavky vyplývající ze statutu městské památkové zóny Toužim.
Prvky ÚSES a aktivní záplavové území jsou územním plánem respektovány.
Připomínka č.3 doručená dne 9. 4. 2013.
Jiří Schierl, Tepelská 393, Toužim.
Požadujeme zachování plochy pro provozování zimních sportů v Toužimi, ul. Na Výsluní, využívané od nepaměti místními
dětmi. V Návrhu ÚP Toužim konkrétně změnu funkčního využití u pozemkové parcely č. 280/2 z plochy bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské na plochu veřejné zeleně a změnu funkčního využití u pozemkové parcely č. 263/1 ze zeleně přírodního
charakteru a plochy rekreace zahrádkové osady na veřejnou zeleň. Tuto změnu podpořilo peticí 73 občanů města Toužim.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Pozemky parc .č. 280/2 a 280/7 v k.ú. Toužim jsou vymezeny jako plochy veřejné zeleně. Pozemek parc. č. 263/1 v k.ú.
Toužim bude dále vymezen jako plochy přírodního charakteru a plochy rekreace – zahrádkové osady RZ. Pozemek parc. č. 263/1 v k.ú.
Toužim je dotčen záplavovým územím Q100 a aktivní zónou řeky Střely.
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V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona požádal pořizovatel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu o stanovisko k uplatněné námitce. Orgán ochran ZPF ve svém stanovisku
ze dne 20.5.2013 pod č.j. 1446/ZZ/13 sděluje:
Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako TTP. V rámci místního šetření bylo zjištěno, že pozemek p. č. 263/1 je
značně zarostlý. V platném územním plánu jsou pozemky vymezeny jako plochy bydlení, plochy rekreace v zahrádkových osadách a
plochy zeleně přírodního charakteru. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky uvnitř urbanizovaného území, které jsou již téměř ze
všech stran obklopeny zástavbou, nemá krajský úřad námitky k jakékoli změně jejich funkčního využití.
Připomínka č.4 doručená dne 9. 4. 2013, č.j. 2633-ŘSD-13-11110.
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující vyjádření k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Toužim jako
oprávněný investor podle § 52 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) v platném znění.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k
nemovitostem tvořícím dálníce 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. K návrhu ÚP Toužim zaslalo ŘSD ČR
vyjádření dopisem č.j. 4258-ŘSD-1 0-1 0311 ze dne 11.3.2010. Správním územím obce Toužim prochází silnice I. třídy I/20. Podle
"Výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010" dosahuje intenzita dopravy hodnot: úsek 3-0930 4.131 voz./24h. úsek 30940 4.560 voz./24h. V předloženém územním plánu je vyznačena plocha K4-DS jako koridor pro přeložku silnice I/20 v Toužimi o šířce
100m (na základě předchozích jednání a vyjádření). Stavba je zařazena mezi VPS označením VD4 (dle ZÚR Kk č.DO6c). Uvedená
přeložka může být realizována až po kompletním dokončení stavby rychlostní silnice R6.
V místě připojení přeložky I/20 na stávající silnici I/20 jsou v návrhu ÚP zakresleny plochy změn Z42 - SM, ZS, Z43 - RZ a Z44
- RZ.
Plochy Z43 a Z44 jsou navrženy jako rozšíření stávající plochy RZ - Rekreace - zahrádkové osady. Přesto, s ohledem na
umístění v těsné blízkosti silnice I/20, resp. její přeložky, upozorňujeme na vysokou pravděpodobnost nedodržení hygienických limitů pro
plochy rekreace (hluk, vibrace, imise, emise apod.).
Plocha Z42 - SM, ZS - smíšená obytná městská a zeleň soukromá a vyhrazená, je umístěna v těsném sousedství silnice I/20,
v návaznosti na stávající plochu SM. Prostorové uspořádání zástavby na této ploše, je nutno řešit tak, aby nevznikly nároky na
vybudování pasivních protihlukových opatření. V případě umístění staveb na této ploše, které podléhají hygienickým limitům z provozu
silniční dopravy (např. stavby pro bydlení, sport, rekreaci, školská a zdravotnická zařízení) požadujeme v návazném územním, resp.
stavebním řízení prokázat splnění hygienických limitů z provozu silniční dopravy. Upozorňujeme, že případná protihluková ochrana takto
vzniklé zástavby nebude hrazena ze státních finančních prostředků a musí být umístěna mimo pozemky silnice I/20. Dále upozorňujeme
na skutečnost, že vliv zeleně na šíření hluku je přeceňován a útlum hluku úzkým pásem stromů nebo keřů je zanedbatelný.
V těsném sousedství MÚK I/20 x II/198 je navržena plocha Z53 - RZ - Toužim zahrádky III. Plocha částečně zasahuje do OP
silnice I/20 a souvisle navazuje na stávající území RZ podél komunikace II/198 a je zřetelně vymezená s využitím pouze pro pěstební
účely se zatížením nadlimitním hlukem z komunikace. Upozorňujeme na skutečnost, že plocha by mohla být mimo jiné zatížena i
imisemi a emisemi ze silniční dopravy. Upozorňujeme, že případná ochrana uvedené plochy nebude hrazena ze státních finančních
prostředků a musí být umístěna mimo pozemky silnice I/20. Dále upozorňujeme na skutečnost, že vliv zeleně na šíření hluku je
přeceňován a útlum hluku úzkým pásem stromů nebo keřů je zanedbatelný.
V západní části obce Toužim je navržena plocha Z54 - VS - plochy smíšené výrobní. Plocha zasahuje do ochranného pásma
silnice I/20 a navazuje na stávající plochy výroby a skladování. Připojení uvedené plochy na silnici I/20 požadujeme řešit pomoci
stávajících sjezdů a sítě silnic nižších tříd.
Dále upozorňujeme (zejména pro plochy Z53 a Z54), že dle § 32 silničního zákona č.13/1997 Sb., v platném znění, lze stavby
v OP silnice I.třídy umísťovat jen na základě povolení příslušného silničního správního úřadu a za podmínek v povolení uvedených.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, tzv. „urbanistickou koncepci“, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, dále vymezuje zejména zastavěné území
a zastavitelné plochy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch.
Pro lokality podléhající splnění hygienických limitů je stanovena podmínka, že v dalším navazujícím řízení bude prokázáno
splnění hygienických limitů.
Uplatněné požadavky na protihluková opatření jsou nad rámec podrobnosti územně plánovací dokumentace. Při umisťování staveb
bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a dalšími příslušnými předpisy.
Připomínka č.5 Josef Mikuta a Miroslava Mikutová, Na Zámecké 496, Toužim.
Žádost o změnu funkčního využití pozemků parc.č. 1255/1, 1255/3, 1255/6, 1255/7 a 1255/8 v k.ú. Kojšovice pro bydlení.
Žádost manželů Mikutových ze dne 28.7.2008 o změnu funkčního využití pozemků parc.č. 1255/1, 1255/3, 1255/6, 1255/7 a
1255/8 v k.ú. Kojšovice pro bydlení adresovaná Zastupitelstvu města Toužim předložil pan starosta města Toužim pořizovateli dne
9.4.2013.
Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku.
Připomínka neměla všechny náležitosti (nebyly uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva), nicméně
pořizovatel analogicky v souladu např. s ust. § 86 odst. 2 písm. a) ověřil práva v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Pozemky parc.č. 1255/3, 1255/6, 1255/7 a část pozemku parc. č. 1255/1 v k.ú. Kojšovice jsou vymezeny jako plochy bydlení
venkovské – v rodinných domech.
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Zbylá část pozemku parc.č. 1255/1 a pozemek parc.č. 1255/8 v k.ú. Kojšovice jsou návrhem ÚP vymezeny jako plochy
zemědělské NZ.
Pozemky parc.č. 1255/1 a 1255/8 jsou mimo zastavěné území, dle katastru nemovitostí jsou vedeny jako trvalý travní porost a
zahrada a jsou zařazeny do III. třídy ochrany zemědělské půdy.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona požádal pořizovatel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu o stanovisko k uplatněné námitce. Orgán ochran ZPF ve svém stanovisku
ze dne 20.5.2013 pod č.j. 1446/ZZ/13 sděluje:
Pozemky p. č. 1255/6 a p. č. 1255/7 v k. ú. Kojšovice jsou již nyní vymezeny jako plochy bydlení venkovského. K využití
pozemku p. č. 1255/3 v k. ú. Kojšovice pro účely bydlení krajský úřad nemá námitky. Pozemek se nachází v intravilánu obce. Pozemky
p. č. 1255/1 a p. č. 1255/8 v k. ú. Kojšovice jsou v katastru nemovitostí vedeny jako TTP a orná půda a jsou obhospodařované.
Požadavek na zábor ZPF pro rozvoj bydlení v navrženém rozsahu nebyl odůvodněn, resp. nebylo prokázáno, že je požadavek na zábor
zemědělské půdy v rozsahu 1,4046 ha v malém sídle nezbytný. S neodůvodněným požadavkem na zábor ZPF v navrženém rozsahu
nelze souhlasit.
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Připomínka č. 6 doručená dne 26.9.2013. 2013, č.j. 16232-ŘSD-13-11110.
Připomínka byla doručena e-mailem dne 24.9.2013, následně pak poštou dne 26.9.2013.
Naše námitky podané k 1. veřejnému projednání ÚP Toužim trvají.
Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, tzv. „urbanistickou koncepci“, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, dále vymezuje zejména zastavěné území
a zastavitelné plochy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch.
Pro lokality podléhající splnění hygienických limitů je stanovena podmínka, že v dalším navazujícím řízení bude prokázáno
splnění hygienických limitů.
Uplatněné požadavky na protihluková opatření jsou nad rámec podrobnosti územně plánovací dokumentace. Při umisťování staveb
bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a dalšími příslušnými předpisy.

O.6

Rozsah dokumentace.
Textová část odůvodnění obsahuje 84 stran textu včetně tabulkové části.
Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 3 přílohy.
O1
Koordinační výkres
O2
Širší vztahy
O3
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
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Tabulka 01 „Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“
území: obec Toužim

Název části obce:

číslo lokality
Způsob využití plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

ÚP

ÚPSÚ

Z13

-

plochy bydlení BI

3,2274

Z27

77

plochy bydlení BI

8,4514

Z39
Z52
Z03
Z06
Z07
Z08

15
-

plochy bydlení BI
plochy bydlení BI
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV

2,0128
1,2122
1,0302
0,8955
0,1648
0,2755

Z10

-

plochy bydlení BV

0,6694

Z14

-

plochy bydlení BV

0,9437

plochy bydlení BV

0,1372

plochy bydlení BV

1,6445

Z21
Z33

-

Z34
plochy bydlení BV
Z41
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
Z07
plochy rekreace RI
plochy rekreace celkem
Z11
plochy občanského vybavení OS
Z24
plochy občanského vybavení OS
plochy občanského vybavení celkem

1,7336
0,4397
22,1138
0,2041
0,2041
0,3489
0,6686
1,0175

Z42

1,2

plochy smíšené SM

0,6181

Z01

-

plochy smíšené SV

0,6528

Z02

-

plochy smíšené SV

0,6588

Z15
plochy smíšené SV
Z04
plochy smíšené SX
Z05
plochy smíšené SX
plochy smíšené celkem

0,1831
1,4312
0,8482
4,3922

K01

D54

plochy dopravní infrastruktury DS

2,2692

K02

D55

plochy dopravní infrastruktury DS

2,9928

K03

-

plochy dopravní infrastruktury DS

0,5089

K04

D06

plochy dopravní infrastruktury DS

5,1960

K05

D55,D56

plochy dopravní infrastruktury DS

2,2346

K06
K07

72
-

plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury DS

0,2156
0,0312

K08

D73

plochy dopravní infrastruktury DS

0,5162

plochy dopravní infrastruktury celkem
Z29
plochy technické infrastruktury TI
Z35
plochy technické infrastruktury TI
Z36
plochy technické infrastruktury TI
Z37
plochy technické infrastruktury TI
Z38
plochy technické infrastruktury TI
Z40
plochy technické infrastruktury TI
Z49
9
plochy technické infrastruktury TI
Z50
10
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem

13,9643
0,3950
0,0846
0,2603
0,0601
0,0900
0,0956
0,0846
0,3657
1,4359

Z25

17

plochy výroby a skladování VS

5,2979

Z26
Z28

18

plochy výroby a skladování VS
plochy výroby a skladování VS

3,6691
1,9269

Z54

66,67,70

plochy výroby a skladování VS

1,5514

plochy výroby a skladování celkem
Odůvodnění - Tabulková část

12,4453

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
3,2274
0,1968
8,2546
2,0128
1,2122
1,0302
0,8955
0,1648
0,2755
0,2703
0,1756
0,2235
0,1805
0,7632
0,1372
1,4366
0,2079
1,7336
0,4397
14,9190 1,6015
5,5933
0,2041
0,0000
0,0000
0,2041
0,3489
0,6686
0,3489
0,0000
0,6686
0,1229
0,4952
0,6396
0,0132
0,3158
0,3430
0,1831
1,4312
0,8482
0,8382
0,0132
3,5408
0,3053
1,9639
1,5098
1,4830
0,5089
4,0854
1,0709
0,0389
0,3141
1,9205
0,2156
0,0312
0,1187
0,3975
6,8357
0,0389
7,0889
0,3950
0,0846
0,2603
0,0601
0,0900
0,0956
0,0846
0,3657
0,5806
0,0000
0,8553
0,1617
5,1362
3,6691
1,9269
0,2614
1,2900
10,0953

0,1617

2,1883

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Investice do
půdy (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

1,3370
1,9325
0,1170
-

2,4046
1,0952
-

-

-

0,1648
-

0,1197
0,1909
0,7413
0,0803
0,8955
-

-

-

-

-

-

0,1805
0,1502
-

0,6130
-

3,1077
0,0059
3,7719
1,0302
0,2755
0,2703
0,1756
0,2235
-

-

0,0303
0,7334
-

-

-

-

-

1,9363
0,0000
0,3489
0,0449
0,3938

3,9612
0,0000
0,0000
0,1229
0,4952

10,1205
0,2041
0,2041
0,6237
0,6237

0,1648
0,0000
0,0000

0,1372
1,4366
0,2079
1,7336
0,4397
5,9310
0,0000
0,0000

-

-

-

-

-

-

0,6396
0,0132

-

0,2950
0,0046
0,0007
0,1544
0,9033
0,0312
0,1114
1,7389
0,3950
0,0846
0,0156
0,0900
0,3657
0,9509
0,0715
1,6794
-

0,6396
0,0132
0,1376
0,0346
1,3007
0,8385
2,9642
0,9261
0,6019
1,4948
0,0179
0,0391
0,6133
0,1102
0,0073
0,2884
4,0988
0,0045
0,0956
0,0846
0,1847
0,1357
0,0847

-

-

-

-

1,7509

0,2204

0,0000

3,7959

-

-

-

-

0,0000
0,1119
0,4603
0,2589
1,4830
1,6960
1,0107
0,1955
0,1092
5,3252
0,0000
0,1617
2,9753
1,9897
0,2614
1,2900

0,0097
0,6278
0,0003
0,2380

6,6781

-

-

-

0,7637
0,0000
0,0000

-

0,1782
0,3084
0,1831
0,1305
0,8002
0,1932
0,3395
0,6491
0,5089
0,5997
0,0377
0,1598
0,2084
0,1054
-

-

-

-

-

0,0000
0,2447
0,2447
-

4,4716

-

2,8014
0,0556
0,0556
1,9537
1,8422

0,0000
-

-

0,6528
2,2330
1,4093
-

0,8293

-

0,0000
3,6295
-

3,6295
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Z31
71,72
plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS
Z32
72
plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS
plochy zeleně soukromé a vyhrazené celkem
RS3
plochy vodní a vodohospodářské W
RS5
59
plochy vodní a vodohospodářské W

0,5797
0,0374
0,6171
0,1586
0,6323

plochy vodní a vodohospodářské celkem

2,5341

0,0000
0,3718
0,0323
0,4041

RS6

60

plochy vodní a vodohospodářské W

1,5899

RS7

61

plochy vodní a vodohospodářské W

0,1533

zábor ZPF celkem

58,7243

34,0218

0,5797
0,0374
0,6171

0,0000
-

0,0000

0,0000
0,1586
0,6323
1,2181
0,1210
2,1300

2,4333

22,2693

-

0,5797
0,0374
0,6171
-

0,0000
-

0,0000
0,1586
-

-

-

-

-

-

-

0,0000

0,0000
0,6323
1,2181
0,3718
0,1210
0,0323
2,3755

0,0000

0,0000

0,1586

0,0000

14,3334

11,4052

19,0335

0,4095

13,5727

9,5176

-

0,0000

-

Tabulka 02 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Branišov
Katastrální území: Branišov

Název části obce:

plochy smíšené celkem

0,6528

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,6396
0,0132 0,0000 0,0132 0,6396

zábor ZPF celkem

0,6528

0,0000

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Z01

plochy smíšené SV

celkový
zábor ZPF
(ha)
0,6528

0,0132

0,6396

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Investice
do půdy
(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000

0,0000

0,6396
0,0132
0,6528

0,0000

0,0000

0,6396
0,0132
0,6528

0,0000

0,0000

0,6528

0,0000

0,0000

0,6528

Tabulka 03 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Dobrá Voda
Katastrální území: Dobrá Voda

Název části obce:

Z03
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem

1,0302
1,0302

Z02

plochy smíšené SV

0,6588

Z04
plochy smíšené SX
Z05
plochy smíšené SX
plochy smíšené celkem

1,4312
0,8482
2,9382

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
1,0302 1,0302 0,0000 0,0000
0,3158
0,3430
1,4312
0,8482
0,3430 0,0000 2,5952

zábor ZPF celkem

3,9684

1,3732

číslo
lokality

Způsob využití plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

0,0000

2,5952

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

Investice do
půdy (ha)

II.

III.

IV.

V.

-

0,0000

0,0000

-

0,0000

0,0097
0,0097

0,0000

0,0000
0,1782
0,3084
0,1305
0,6171

0,0000

-

1,0302
1,0302
0,1376
0,0346
1,3007
0,8385
2,3114

0,0000

0,0097

3,3416

0,0000

0,6171

0,0000

-

-

0,0000

Tabulka 04 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Kojšovice
Katastrální území: Kojšovice

Název části obce:

Z06
plochy bydlení BV
Z07
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
Z09
plochy rekreace RI
plochy rekreace celkem

0,8955
0,1648
1,0603
0,2041
0,2041

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,8955
0,1648
0,0000 0,0000 1,0603
0,2041
0,0000 0,0000 0,2041

zábor ZPF celkem

1,2644

0,0000

číslo
lokality

Způsob využití plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

0,0000

1,2644

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Investice
do půdy
(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,2041
0,2041

0,1648
0,1648
0,0000

0,8955
0,8955
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,2041

0,1648

0,8955

0,0000

Tabulka 05 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Komárov
Katastrální území: Komárov u Štědré

Název části obce:

plochy bydlení celkem
Z38
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem

0,9449
0,0900
0,0900

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,2755
0,2703
0,1756
0,2235 0,2235 0,1756 0,5458
0,0900 0,0900 0,0000 0,0000

zábor ZPF celkem

1,0349

0,3135

celkový
zábor ZPF
(ha)

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Z08

plochy bydlení BV

0,2755

Z10

plochy bydlení BV

0,6694

Odůvodnění - Tabulková část

0,1756

0,5458

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.
-

-

-

-

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-

-

-

-

0,0000
0,0000

0,0000
0,0900
0,0900

0,2755
0,2703
0,1756
0,2235
0,9449
0,0000

0,0000

0,0900

0,9449

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

-
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Tabulka 06 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Kosmová
Katastrální území: Kosmová

Název části obce:

plochy dopravní infrastruktury celkem

2,2692

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
3,2274 0,1805
0,7632
3,9906 0,0000 0,1805
0,3489
0,0000 0,0000 0,3489
0,1831 0,1831
0,1831 0,0000 0,1831
0,3053
1,9639
1,9639 0,0000 0,3053

zábor ZPF celkem

6,9723

5,9545

celkový
zábor ZPF
(ha)

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Z13

plochy bydlení BI

3,2274

Z14

plochy bydlení BV

0,9437

plochy bydlení celkem
Z11
plochy občanského vybavení OS
plochy občanského vybavení celkem
Z15
plochy smíšené SV
plochy smíšené celkem
K01

plochy dopravní infrastruktury DS

4,1711
0,3489
0,3489
0,1831
0,1831
2,2692

0,0000

1,0178

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.
3,1077

-

0,1197

-

-

-

3,1077
0,0000
0,0000
0,9261
0,9261

0,0000
0,0000
0,0000

0,1197

0,1119
0,4603
0,5722

0,6130
0,6130
0,0000
0,0000
0,0003
0,2380
0,2383

1,4034

0,6997

4,0338

0,1805
0,1502
0,4823
0,3489
0,3489
-

IV.

V.

Investice do
půdy (ha)
0,1507
1,1495
1,3002
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000
0,1831
0,1831
0,1932
0,3395
0,5327

2,2330

0,0000

0,8355

2,9967

-

2,2330

Tabulka 07 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Nežichov
Katastrální území: Nežichov

Název části obce:

Z41
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
RS3
plochy vodní a vodohospodářské W
plochy vodní a vodohospodářské celkem

0,4397
0,4397
0,1586
0,1586

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,4397 0,4397 0,0000 0,0000
0,1586
0,0000 0,0000 0,1586

zábor ZPF celkem

0,5983

0,4397

číslo
lokality

Způsob využití plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

0,0000

0,1586

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Investice do
půdy (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,4397
0,4397
0,1586
0,1586

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5983

0,0000

Tabulka 08 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Políkno
Katastrální území: Políkno

Název části obce:

Z37
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem

0,0601
0,0601

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,0601
0,0601 0,0000 0,0601

zábor ZPF celkem

0,0601

0,0601

číslo
lokality

Způsob využití plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

0,0000

0,0601

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Investice
do půdy
(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000

0,0000

0,0045
0,0045

0,0000

0,0556
0,0556

0,0000

0,0000

0,0000

0,0045

0,0000

0,0556

0,0000

Tabulka 09 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Prachomety
Katastrální území: Prachomety

Název části obce:

plochy dopravní infrastruktury celkem

2,9928

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,0956 0,0956 0,0000 0,0000
1,5098
1,4830
1,4830 0,0000 1,5098

zábor ZPF celkem

3,0884

1,5786

číslo
lokality

Způsob využití plochy

celkový
zábor ZPF
(ha)

Z40
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem

0,0956
0,0956

K02

2,9928

plochy dopravní infrastruktury DS

0,0000

1,5098

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
Investice do
půdy (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000
0,2589
1,4830
1,7418

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,6491
0,6491

0,0000

0,0000

0,0956
0,0956
0,6019
0,6019

1,7418

0,0000

0,6975

0,0000

0,6491

1,4093

-

-

1,4093
1,4093

Tabulka 10 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Smilov
Katastrální území: Smilov

Název části obce:

Z21
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
K03
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury celkem

0,1372
0,1372
0,5089
0,5089

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,1372 0,0000 0,1372 0,0000
0,5089
0,0000 0,0000 0,5089

zábor ZPF celkem

0,6461

0,0000

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Odůvodnění - Tabulková část

celkový
zábor ZPF
(ha)

0,1372

0,5089

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Investice
do půdy
(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,1372
0,1372
0,5089
0,5089

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6461

0,0000
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Tabulka 11 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Toužim
Katastrální území: Toužim

Název části obce:

plochy vodní a vodohospodářské celkem

2,3755

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
0,1968
8,2546
1,2887 1,2122 9,4668 1,2887 0,1968
0,6686
0,0000 0,0000 0,6686
0,1229
0,4952
0,4952 0,0000 0,1229
4,0854
1,0709
0,0389
0,3141
1,9205
0,2156
0,0312
0,1187
0,3975
3.3889 0,0398 4.7649
0,3950 0,0846
0,3657
0,3950 0,0000 0,4503
0,1617
5,1362 3,6691 1,9269
0,2614
1,2900
10,0953 0,1617 2,1883
0,5797 0,0374 0,0000 0,6171 0,0000
0,6323
1,2181
0,3718
0,1210
0,0323
0,4041 0,0000 1,9714

zábor ZPF celkem

36,7158

24,2453

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Z27

plochy bydlení BI

celkový
zábor ZPF
(ha)
8,4514

Z31
plochy bydlení BI
Z52
plochy bydlení BI
plochy bydlení celkem
Z24
plochy občanského vybavení OS
plochy občanského vybavení celkem

1,2887
1,2122
10,9523
0,6686
0,6686

Z42

0,6181

plochy smíšené SM

plochy smíšené celkem

0,6181

K04

plochy dopravní infrastruktury DS

5,1960

K05

plochy dopravní infrastruktury DS

2,2346

K06
K07

plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury DS

0,2156
0,0312

K08

plochy dopravní infrastruktury DS

0,5162

plochy dopravní infrastruktury celkem
Z29
plochy technické infrastruktury TI
Z49
plochy technické infrastruktury TI
Z50
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem

8.1936
0,3950
0,0846
0,3657
0,8453

Z25

plochy výroby a skladování VS

5,2979

Z26
Z28

plochy výroby a skladování VS
plochy výroby a skladování VS

3,6691
1,9269

Z54

plochy výroby a skladování VS

1,5514

plochy výroby a skladování celkem
Z31
plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS
Z32
plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS
plochy zeleně soukromé a vyhrazené celkem
RS5
plochy vodní a vodohospodářské W

12,4453
0,5797
0,0374
0,6171
0,6323

RS6

plochy vodní a vodohospodářské W

1,5899

RS7

plochy vodní a vodohospodářské W

0,1533

2,1073

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

1,3370
0,1170
1,4540
0,0449
0,0449

2,4046
1,0952
3,4998
0,0000
0,1229
0,4952
0,6181
0,2950
0,0046
0,0007
0,1544
0,9033
0,0312
0,1114
1.5007
0,3950
0,3657
0,7907
0,0715
1,6794
-

0,0000
1,6960
1,0107
0,1955
0,1092
3.0113
0,0000
0,1617
2,9753
1,9897
0,2614
1,2900
6,6781
0,0000
0,0000

10,3632 11,1883

Investice
do půdy
(ha)

IV.

V.

0,0059
3,7717
1,2601
5,0377
0,6237
0,6237

0,0000
0,0000

0,1909
0,7413
0,0286
0,9608
0,0000

0,0000
0,0000

-

-

-

-

0,0000
1,4948
0,0179
0,0391
0,6133
0,1102
0,0073
0,2884
2.5708
0,0846
0,0846
0,1357
0,0847

0,0000

0,0000

-

0,0000
0,5997
0,0377
0,1598
0,2084
0,1054
-

-

-

-

0,0000
0,0000

0.8293

-

1.1109
0,0000
1,9537
1,8422

-

-

-

-

1,7509
0,0000
0,6323
1,2181
0,3718
0,1210
0,0323
2,3755

0,2204
0,5797
0,0374
0,6171
-

0,0000
0,0000
-

3,7959
0,0000
-

-

-

-

-

-

-

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

10,5057

9,1543

0,0000

5,8676

4,4588

-

-

-

0,8293
-

0,0000
1,5401
2,0894
3,6295
0,0000

-

Tabulka 122 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ Třebouň
Katastrální území: Třebouň

Název části obce:

Z34
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
Z35
plochy technické infrastruktury TI
Z36
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem

1,7336
3,3781
0,0846
0,2603
0,3449

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady travní
půda
porosty
1,4366
0,2079 1,7336
0,2079 0,0000 3,1702
0,0846
0,2603
0,0000 0,0000 0,3449

zábor ZPF celkem

3,7230

0,2079

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Z33

plochy bydlení BV

Odůvodnění - Tabulková část

celkový
zábor ZPF
(ha)
1,6445

0,0000

3,5151

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

IV.

V.

-

-

0,0000
0,0846
0,0156
0,1002

0,0000
0,0000

0,0000
0,2447
0,2447

1,4366
0,2079
1,7336
3,3781
0,0000

0,1002

0,0000

0,2447

3,3781

-

-

0,0000
0,0000
0,0000

III.

Investice
do půdy
(ha)

0,0000
0,0000
0,0000
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Poučení.

Proti Územnímu plánu Toužim vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

……………………………………
Roman Straka
místostarosta města Toužim

Příloha č. 1.
Příloha č. 2.

…………………………………….
Alexandr Žák
starosta města Toužim

Územní plán Toužim - vyhodnocení připomínek k návrhu po společném jednání. (31 stran textu).
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k řízení o ÚP. (22 stran textu).

Textová část – odůvodněn - poučení.
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Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary • Telefon: 353 118 111
Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

Spis.zn.: SÚ/10459/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742

Věc:

Karlovy Vary, dne 31.10.2011
aktualizace únor 2012

Územní plán Toužim - vyhodnocení připomínek k návrhu po společném jednání

PŘÍLOHA Č. 1 Územního plánu Toužim

O pořízení nového územního plánu města Toužim rozhodlo svým usnesením Zastupitelstvo města Toužim na zasedání dne 12.10.2006.
Zadání územního plánu bylo schváleno dne 2.10.2008.
Návrh ÚP Toužim zpracoval v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ing. arch. Petr Martínek.
Společné jednání o návrhu ÚP Toužim s dotčenými orgány a sousedními obcemi se konalo dne 18.3.2010.
Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů ode dne společného jednání, tj. do 17.4.2010. Ve stanovené
lhůtě, dne 18.3.2010, požádal dotčený orgán ochrany ZPF, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o prodloužení této
lhůty.
Dne 4.7.2011 požádalo Město Toužim na základě usnesení RM č. 16/2011 bod A/8 Magistrát města Karlovy Vary, jako příslušný úřad územního plánování, o
dokončení procesu pořízení územního plánu.

Vyhodnocení společného jednání o návrhu Územního plánu Toužim

Orgán, organizace

Číslo jednací,
datum doručení

Stanoviska/připomínky

Opatření

Dotčené orgány
1. Magistrát města
Karlovy Vary, odbor
životního prostředí

1708/OŽP/10 ze
dne 14.4.2010 –
doručen dne
16.4.2010

* Vyjádření z hlediska ochrany ZPF
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasí s
předloženým návrhem ÚP města Toužim. Přes 50% pořizovatel bere na vědomí –
navrhovaných záborů jsou půdy, které jsou zařazeny do I. a II.
třídy ochrany. (např. lokality Z 09, Z 11, Z 12, Z 14, Z 16, Z 18, Z
19, Z 29, Z 30 atd.). Do I. třídy jsou zařazeny bonitně nejcennější
půdy v jednotlivých klimatických regionech, které je možno
odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu, Do II. třídy ochrany jsou
situovány zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční
schopnost, jedná se o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné.
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Při navrhování nových záborů na pozemcích ZPF. je nutné
postupovat v souladu s § 4 a 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyhodnotit
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením, dále je nutné
dle § 55 odst. 3 stavebního zákona
předložit prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné
se postupuje při pořizování změn
plochy a prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch
ÚP
(viz § 55 odst. 3 stavebního zákona).
Nedoporučujeme ke kladnému vyřízení vzhledem k velkému
rozsahu záborů půdy I. a II. třídy ochrany.
Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k stanovisko bylo vyžádáno – viz
uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu Toužim. Dle bod č. 10
ustanovení § 17a písmo a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem Krajský
úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostřed í a
zemědělství.
* Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako
příslušný orgán ochrany přírody nesouhlasí s vydáním kladného na jednání bylo dohodnuto:
stanoviska k návrhu územního plánu Toužim.
Z 12 – územní rezerva
K předmětnému územnímu plánu bylo v prosinci 2008 Z 18 – vypustit z návrhu
zpracováno RNDr.Křivancem "Vyhodnocení vlivů návrhu Z 23 – vypustit z návrhu
územního plánu obce Toužím na životní prostředí". V něm autor Z 27 – redukce dle zákresu
řeší mimo jiné ty částí předmětného územního plánu, které jsou Z 32 a RZ 11 – část bude RZ a
potenciálně problémové nebo problémové (vč. možného dopadu část zasahující do BK bude bez
zástavby a oplocení a bude
na zájmy ochrany přírody a krajiny jako celku).
vymezena jako zeleň přírodní ZP
Dle našeho názoru jsou navržená opatření v některých jeho RS 2 – vypustit
částech v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny v daném RS 4 – ponechat a potřebu
území. K vyřešení vzniklého problému požadujeme svolání zdůvodnit
separátního jednání za účasti našeho odboru, zpracovatele ÚP,
zpracovatele posudku SEA a zástupce Stavebního úřadu
Toužim. Na něm by byly jednotlivé problémové lokality detailněji
projednány a bylo by hledáno vzájemně schůdné kompromisní
řešení. Za velmi vhodné bychom pokládali řešit toto spolu s
otázkou problematiky ochrany zemědělského půdního fondu,
neboť oblast ochrany ZPF a oblast ochrany přírody spolu velmi
úzce souvisí.
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* Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění
funkcí lesa
U pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesní pozemky)
požadujeme zachování jejich nezastavitelnosti. U změn č. 68,69
a 70 požadujeme jejich vyjmutí z návrhu UP SÚ Toužim.
2. Magistrát města
Karlovy Vary, stavební
úřad

3. Magistrát města
Karlovy Vary, odbor
dopravy
4.

Magistrát města
Karlovy Vary, odd.
památkové péče

5.

Hasičský záchranný
sbor Karlovarského
kraje

6.

Krajská hygienická
stanice Karlovarského
kraje

2669/OD/10 ze
dne 11.3.2010 doručeno dne
12.3.2010

HSKV-6532/PCNP-2010 ze
dne 4.3.2010 –
doručeno den
12.3.2010

7. Krajská veterinární
správa pro
Karlovarský kraj
8. Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor dopravy a
silničního
hospodářství

765/DS/10-2 ze
dne 8.4.2010 –
doručeno dne
14.4.2010)

dle jednání ze dne 2.2.2012 bude
plocha č. 70 zmenšena, plochy
č. 68 a 69 budou vypuštěny

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

lokalita je mimo působnost

bez připomínek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

vydává souhlasné koordinované stanovisko

bez připomínek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

nemá připomínky

bez připomínek
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9. Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor kultury,
památkové péče,
lázeňství a cestovního
ruchu

1. Doplnit do textové části návrhu (do části 5 Koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje hodnot, bodu 5. 1. 2. Limity
využití území) skutečnost, že celé zájmové území je územím s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové
péči (§ 22).

z § 22 zákona o státní
památkové péči tato skutečnost
nevyplývá!
v Úmluvě
o
ochraně
archeologického
dědictví
Odůvodnění: Ve smyslu ust. § 1 odst. 4 písmo b) vyhlášky č. Evropy v čl. 1 odst. 2 písm. iii) je
187/2007 Sb. ze dne 10.7.2007, je území památkové zóny stanoveno:
územím s archeologickými nálezy. Pro stavební činnost platí Za tímto účelem se za součásti
archeologického dědictví považují veškeré
režim daný v ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové pozůstatky
a objekty a jakékoli jiné stopy po
péči ("Má-li se provádět stavební činnost na území s lidstvu z minulých období, ….
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (iii) které jsou situovány na jakémkoli místě,
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na které spadá pod jurisdikci Stran.
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li –
návrh
však
bude
stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž v odůvodnění v kap. 5.1.2.
podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického doplněn o větu „ Celé řešené
výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického území je považováno za území
výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace s archeologickými nálezy ve
provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, smyslu ustanovení zákona č.
má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by 20/1987 Sb., o státní památkové
mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.") a péči“
dále též obecná ustanovení Úmluvy o ochraně
archeologického dědictví Evropy (viz. Sbírka mezinárodních
smluv č. 99/2000 Sb.m.s.).
Obsah územně analytických podkladů vymezený v ust. § 4
odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce,
kde je mezi sledovanými jevy uvedeno i území s
archeologickými nálezy (řádek č. 16). Proto by měla být tato
skutečnost zachycena alespoň v textové části ÚP.

2. Požadujeme doplnit textovou část bodu c 6) Podmínky pro
plochy přestavby, P18 - Toužim centrum. Plochy smíšené obytné požadavek
nad
rámec
městské, a to v tom smyslu, že v připravované studii budou podrobnosti ÚP – pro plochu je
stanoveny tyto základní podmínky pro umisťování staveb:
stanovena podmínka zpracování
ÚS, ve které budou tyto
a) bude dodržena historická parcelace a uliční čára,
podrobné
regulativy
b) korunní římsa i hladina hřebene novostaveb by neměla zapracovány
převýšit výšku korunní římsy a hladinu hřebene nejvyššího
objektu okolní zástavby,
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c) možné umisťovat novostavby, které svojí hmotou nenaruší
obraz a charakter historické zástavby jako celku včetně zažitých
hodnotných panoramat města a průhledů na historické dominanty
v dálkových pohledech,
d) orientace, tvar a sklon střech budou shodné jako u okolní
zástavby.
Odůvodnění: Daná plocha se nachází na území památkové
zóny v blízkosti kulturních památek kostela sv. Narození
Panny Marie a objektu fary. Územní plán by měl obsahovat
obecné podmínky pro umisťování novostaveb a úpravy
staveb v zájmovém území, které mj. vyplývají z dochovaných
kulturně-historických hodnot zástavby a jejích jednoznačných
urbanistických hodnot.
3.
Požadujeme upravit textovou část bodu c 5) Podmínky
pro plochy zastavitelné, a to v tom smyslu, že plochy označené plocha bude z návrhu vypuštěna
lako Z 23 Toužim u Střely není z hlediska památkové péče
přípustné využít pro bydlení individuální.
Odůvodnění: Daná plocha se nachází na území památkové
zóny pod areálem hradu a zámku v místě, kde se historicky
nacházelo městské opevnění. Jedná se o území s
archeologickými nálezy, kde se dá reálně předpokládat, že
pod povrchem se nachází zbytky zmiňovaného fortifikačního
systému. Zastavěním daného území by byla narušena zažitá
panoramata a dálkové pohledy na dominantu města - hrad a
zámek zvláště ze směru od silnice č. 20. Jedná se o území
údolí řeky Střely, které je hodnotné i z hlediska utváření
krajiny. V průběhu projednávání územního plánu města v 90.
letech minulého století na výše uvedené skutečnosti orgány
památkové péče poukazovaly a bylo dohodnuto, že dané
území, resp. území okolo řeky Střely bude nezastavitelné.
4. Doporučujeme upravit textovou část bodu c 5) Podmínky pro
ploch zastavitelné, a to v tom smyslu, že plochu označenou jako v platné ÚPN SÚ není plocha
Z 32 Toužim zahrádky není vhodné využít jako plochu řešena, jedná se však o stávající
stav – zahrádky fyzicky existují,
individuální rekreace - zahrádky.
rozsah plochy bude upraven –
Odůvodnění: Daná plocha se nachází na území památkové část bude jako RZ a část jako
zóny v místě, kde se historicky nacházelo městské opevnění. nezastavitelná zeleň přírodní ZP
Jedná se o území s archeologickými nálezy, kde se dá reálně
Stránka | 5

předpokládat, že pod povrchelm se nachází zbytky
zmiňovaného fortifikačního systému. Jedná se o území údolí
řeky Střely, které je hodnotné i z hlediska utváření krajiny. V
průběhu projednávání územního plánu města v 90. letech
minulého století na výše uvedené skutečnosti orgány
památkové péče poukazovaly a bylo dohodnuto, že dané
území, resp. území okolo řeky Střely bude nezastavitelné.
Využití daného území jako plochy individuální rekreace zahrádky není na území památkové zóny vhodné.
Doporučujeme vytipovat jiné území pro toto využití.
5. Požadujeme upravit textovou část bodu c 5) Podmínky pro
požadavek
nad
rámec
plochy zastavitelné, Z 15 Kosmová jihovýchod - plochy smíšené
podrobnosti ÚP – pro plochu je
obytné venkovské, a to v tom smyslu, že v připravované územní
stanovena podmínka zpracování
studii budou stanoveny tyto podmínky pro umisťování staveb:
ÚS, ve které budou tyto
regulativy
a) bude zachována původní stavební čára, historická parcelace, podrobné
zapracovány
tvar půdorysu a umístění objektů na parcele
b) korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a
hladinu hřebene okolní zástavby
c) orientace, tvar a sklon střechy budou shodné jako u okolní
zástavby
Odůvodnění: Daná plocha se nachází na území vesnické
památkové zóny v blízkosti kulturní památky. Pro zastavění
tohoto území je proto nutné stanovit regulační podmínky a
předejít tak možnému narušení architektonického a
urbanistického charakteru památkové' zóny. Navrhovaná
možná maximální výška nové zástavby (o 5 m vyšší než
objekty v okruhu 100 m, s. 43 textové části) by znamenala
příliš velké převýšení stávající historické venkovské zástavby
a tím i narušení jejího charakteru a charakteru celé zóny. Je
nezbytné respektovat charakteristické umístění jednotlivých
objektů na parcele. Zásadou typu vesnických usedlostí, které
se nachází i v této zóně, je, že parcela je na své čelní, k
veřejnému prostoru obrácené straně, zastavěna po obvodu.
Jde o štítovou orientaci, kdy po jedné straně středního dvora
vymezeného plotem či zdí s branou stojí dům s navazujícími
hospodářskými provozy a po druhé straně je sýpka či
výměnek. Jedná se o tradiční způsob hmotové skladby
usedlosti charakteristický poměrně dlouhými hmotami objektů
okolo dvora a jejich polohou na hraně parcely. Tento typ se
Stránka | 6

mj. vyskytuje i zde a byl by narušen, pokud by zde došlo k
umístění rodinných domů uprostřed nebo v jiné části parcely.
Umístěním takových novostaveb by došlo k poškození
kulturně historických hodnot vesnické památkové zóny.
6. Požadujeme upravit textovou část bodu c 6) Podmínky pro
požadavek
nad
rámec
plochy přestavby, P 5 Kojšovice a P8 Kosmová plochy pro
podrobnosti ÚP – pro plochu
bydlení individuální venkovské, a to v tom smyslu, že budou
bude
stanovena
podmínka
stanoveny základní podmínky pro umisťování staveb:
zpracování ÚS, ve které budou
podrobné
regulativy
a) bude zachována původní stavební čára, historická parcelace, tyto
zapracovány - doplnit bod č. 8
půdorys
textové části návrhu ÚP o
b) korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a plochy P 5 a P 8
hladinu hřebene okolní zástavby
c) orientace, tvar a sklon střechy budou shodné jako u okolní
zástavby
Odůvodnění: Daná plocha se nachází na území vesnické
památkové zóny. Pro zastavění tohoto území je proto nutné
stanovit regulační podmínky a předejít tak možnému
narušení architektonického a urbanistického charakteru
památkové zóny. Navrhovaná možná maximální výška nové
zástavby (o 3 m vyšší než objekty v okruhu 100 m, s.42
textové části) by znamenala příliš velké převýšení stávající
historické venkovské zástavby a tím i narušení jejího
charakteru a charakteru celé zóny. Je nezbytné respektovat
charakteristické umístění jednotlivých objektů na parcele, jak
je popsáno výše v odůvodnění k bodu 5. Umístěním takových
novostaveb by došlo k poškození kulturně historických
hodnot vesnické památkové zóny.
7. Je nutno reagovat na změnu vlastníka objektu hradu a zámku
a upravit text na s. 103, kde je uvedeno, že "Vlastnictví
nejvýznamnější památky v území … je mimo systémové řešení
ÚPT“. Naopak na novou skutečnost musí územní plán reagovat.

ÚPT neřeší vlastnické vztahy –
věta „Vlastnictví nejvýznamnější
……“
bude
z návrhu
ÚP
vypuštěna

8. Požadujeme doplnit do textové části (s. 59-60) přesný název název bude opraven
kulturní památky rej. č. 188873/4-1093, tedy že se jedná o "areál
zámku s pivovarem".
9. Doporučujeme konzultovat zákres hranic vesnické památkové hranice VPZ bude prověřena a
upravena
v souladu
zóny Kojšovice s Národním památkovým ústavem, územním event.
s
aktualizovanými
ÚAP
odborným pracovištěm v Lokti, které provádí reidentifikaci hranic
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památkově chráněných území (adresa: Kostelní 81, Loket). V
mapovém podkladu, který má krajský úřad k dispozici, je hranice
zvláště na SV straně vyznačena odlišně.
10. Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství

* Ochrana přírody a krajiny
Příslušným orgánem ochrany přírody k dalšímu vyjádření je
3557/ZZ/11 ze dne
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
24.10.2011 –
* Posuzování vlivů na životní prostředí
doručeno dne
STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA
27.10.2011
ŽIVOTNÍí PROSTŘEDÍ podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
I. Identifikační údaje:
Název koncepce: "Územní plán Toužim"
Umístění: kraj: Karlovarský
obec: Toužim
k.ú.: Bezděkov, Branišov, Dobrá Voda, Kojšovice, Kosmová,
Luhov, Nežichov, Políkno, Prachomety, Radyně, Toužim,
Třebouň, Komárov, Lachovice, Smilov
Pořizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 36420 Toužim
II. Průběh posuzování:
Návrh zadání: předložen: 24. 6. 2008 stanovisko k zadání: 1. 8.
2008
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí:
zpracovatel: RNDr. Jan Křivanec - EKOSLUŽBY Jižní 3,
360 01 Karlovy Vary
osvědčení
odborné
způsobilosti:
29148/ENV/06
předloženo: 1.3.2010
Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 2000:
Dle stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu
Karlovarského kraje (č. j. 2782/ZZ/08, ze dne 1.8. 2008) nemůže
mít "Uzemní plán Města Toužim" významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
III. Stanovisko:
Na základě návrhu územního plánu Toužím a Vyhodnocení vlivů
územního plánu Toužim na životní prostředí Krajský úřad

stanovisko bylo vyžádáno – viz
bod č. 1
návrh bude upraven - viz bod č.
1 vyhodnocení
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Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů územního plánu Toužim na životní prostředí,
ale pouze za respektování následujících podmínek:
Územní plán může být uplatněn při následném zapracování a
respektování stanovených podmínek a opatření, které jsou
uvedeny na str. 11 - 22 Vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu města Toužim na životní prostředí.
Odůvodnění souhlasného stanoviska: Na základě posouzení
významu jednotlivých vlivů vyplývá, že územní plán Toužim tak
jak je navržen, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí.
Územní plán Toužim je možné akceptovat pouze za respektování
opatření pro eliminaci potenciálních významných negativních
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Tato opatření jsou
uvedena ve Vyhodnocení vlivů územního plánu Toužim na
životní prostředí. Za dodržení stanovených podmínek lze tedy
vydat souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Závěrem upozorňujeme na ustanovení § 10i odst. 5 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého je schvalující
orgán povinen ve svém usneseni o schválení změny územně
plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky
vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu
odvolat.
* Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Bez připomínek.
* Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci v tomto případě
uplatňuje příslušný orgán státní správy lesů, odbor životního
prostředí Magistrátu města Karlovy Vary.
*Geologie a hornictví
Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových

bez připomínek

stanovisko bylo vyžádáno – viz
bod č. 1

pořizovatel bere na vědomí
Stránka | 9

stránkách České geologické služby-Geofondu - www.geofond.cz
- v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o
ŽP“, část „Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných
území“ a „Mapy sesuvných území“.
Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích
prostorech, chráněních ložiskových územích, chráněných
územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných
územích, sesuvech a sesuvných územích včetně základních
údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální údaje) jsou trvale
volně přístupné na záložce „Webové aplikace“ → „Geologický
mapový server“ → v levé části menu: „Úlohy“ – „Surovinový
informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o území“, „Vlivy důlní
činnosti (informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla,
deponie (haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o sesuvných
územích)“.
V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém
území (CHLÚ), může dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění
staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat příslušný
orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po
projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne
podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo
zařízení.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s
dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem.
* Odpadové hospodářství
Bez připomínek
* Vodní hospodářství
Vodoprávním úřadem příslušným k vyjádření je Magistrát města
Karlovy Vary, odbor stavební úřad.
* Ochrana ZPF
K3 - dopravní plocha, koridor komunikace, obchvat Smilova
(DS) - s navrhovaným záborem 0,74 ha zemědělské půdy
zařazené do V. třídy ochrany zemědělské půdy krajský úřad
souhlasí.
K6 - dopravní plocha,. koridor komunikace, dobudování

bez připomínek
stanovisko bylo vyžádáno
připomínky nebyly uplatněny

bez připomínek
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–

č.j. 1200/ZZ/10 ze
dne 20.5.2010 –
doručeno dne
24.5.2010 – lhůta
prodloužena do
17.5.2010

místní komunikační sítě v Toužimi pro přístup k lokalitě Z 27
(DS) - s navrhovaným záborem 0,49 ha zemědělské půdy
zařazené převážně do III. třídy ochrany a částečně také do II. a
V. třídy ochrany krajský úřad souhlasí. Navrhován je zábor
zemědělské půdy
K1 - dopravní plocha, koridor komunikace, obchvat
Kosmové (DS) - navrhován je zábor 4,54 ha zemědělské půdy
zařazené převážně do I. a III. třídy ochrany, částečně také do II.
a V. tříd ochrany.
K2 - dopravní plocha, koridor komunikace, obchvat
Prachomet (DS) - navrhován je zábor 5,88 ha zemědělské půdy
zařazené převážně do I. třídy ochrany, částečně také do III. a V.
třídy ochrany.
K4 - dopravní plocha, koridor komunikace, přeložka silnice I.
/20 v úseku Žalmanov - Toužim (DS) - navrhován je zábor 10,4
ha zemědělské půdy zařazené převážně do I. třídy ochrany a
částečně také do II., III., IV a V. třídy ochrany.
K5 - dopravní plocha, koridor komunikace, obchvat Toužimi
(DS) - navrhován je zábor 4,43 ha zemědělské půdy zařazené
převážně do II. třídy ochrany a částečně také do I., III., IV. a V.
třídy ochrany.
Krajský úřad se záměry těchto čtyř komunikací souhlasí, avšak
nemůže souhlasit s navrhovaným odnětím zemědělské půdy v
rozsahu
podle
vyčísleného
předpokládaného
záboru
zemědělských půd pro uvedený účel, a to především půd
nejkvalitnějších, tzn. půd s I. a II. třídou ochrany. Plocha
zemědělské půdy nezbytná pro realizaci těchto obchvatů a
přeložek, která bude předmětem odnětí podle § 9 odst. 6 zákona
o ochraně ZPF, vyplyne až z posouzení těchto tras územními
studiemi. Proto krajský úřad požaduje, aby tyto dopravní plochy
byly vyznačeny pouze jako rezervní koridory (územní
rezervy), jejichž trasa bude upřesněna studiemi s případným
variantním řešením a to nejen s ohledem na kvalitu a rozsah
zemědělské půdy k odnětí ze ZPF, ale také s ohledem na
organizaci zemědělského půdního fondu. Studie je nutno
projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF podle § 7 zákona o
ochraně ZPF.
k. ú. Branišov
lokalita č. Z 1 - plocha smíšená venkovská, náves (SV), s

bez připomínek

výpočet předpokládaného
záboru se provede dle
metodického doporučení
„Vyhodnocení předpokládaných
důsledků…..“

bez připomínek
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navrhovaným záborem 0,65 ha zemědělské půdy zařazené do III.
a IV. třídy ochrany krajský úřad souhlasí.
k. ú. Dobrá Voda
lokalita č. Z 2 - plocha smíšená venkovská, sever (SV)
lokalita č. Z 3 - plocha bydlení venkovského, severovýchod (BV)
S navrhovaným záborem 0,66 ha a 1,03 ha zemědělské půdy
zařazené do II. a V. třídy v těchto dvou lokalitách krajský úřad
souhlasí.
lokalita č. Z 4 - smíšené církevní plochy, klášter Trapistů (SC)
lokalita č. Z 5 - smíšené církevní plochy, klášter Trapistů (SC).
Navrhován je zábor 3,56 ha a 3,39 ha zemědělské půdy
zařazené do II., III. a V. třídy ochrany. Dle textové části návrhu
jsou plochy určené pro rozvoj kláštera trapistů a na pozemky
bude možno umisťovat všechny potřebné různorodé stavby pro
potřeby kláštera. Krajský úřad se záměrem souhlasí, avšak
nesouhlasí s rozsahem navrženého záboru zemědělské
půdy.
Využití obou ploch je nutno přesněji specifikovat a pro zábor
navrhnout pouze plochu, jejíž funkční využití zábor zemědělské
půdy vyžaduje. Pro většinu navržených funkcí, dle závazných
podmínek využití, zábor zemědělské půdy není nutné navrhovat
(zemědělská pěstební činnost, chov ovcí). K případné změně
druhu pozemků z trvalého travního porostu na zahrady, případně
ovocné sady, krajský úřad nemá námitky. Pro případné umístění
zemědělských staveb (stavby pro chov hospodářských zvířat,
skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování
krmiva steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou
úpravu produktů rostlinné výroby,...) není nutné vymezovat v
územním plánu zastavitelnou plochu s navrženým záborem půdy.
Předmětem odnětí půdy ze ZPF bude pouze nezbytně nutná
plocha potřebná pro umístění konkrétní zemědělské stavby. Pro
uvažované nezemědělské stavby, případně pro vybudování
okrasné zahrady (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
zeleň), požaduje krajský úřad navrhnout nezbytně nutnou
zastavitelnou plochu (§ 4 zák. o ochraně ZPF) v přímé návaznosti
na zastavěné území kláštera. Krajský úřad doporučuje zpracovat
pro obě lokality jednoduchou studii či rozvahu.
k. ú. Kojšovice
lokalita č. Z 6 - plocha bydlení venkovského, jih (BV), s

bez připomínek

rozsah zastavitelných ploch
bude upraven dle zákresu

bez připomínek
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navrhovaným záborem 0,9 ha zemědělské půdy zařazené do V.
třídy ochrany krajský úřad souhlasí.
k. ú. Komárov
lokalita č. Z 8 - plocha bydlení v rodinných domech, sever (BI), s
navrhovaným záborem 0,28 ha zemědělské půdy s III. třídou
ochrany krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 9 - plocha bydlení v rodinných domech, sever (BI).
Navrhován je zábor 0,23 ha zemědělské půdy s I. ochrany
zemědělské půdy. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně
nejcennější zemědělské půdy, které je možno odejmout ze ZPF
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního
významu. Vzhledem k tomu, že k návrhu nebylo doloženo řádné
odůvodnění dle §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF a nebylo
prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější,
nelze s navrhovaným záborem zemědělské půdy souhlasit. S
lokalitou by bylo možno výjimečně souhlasit pouze za
předpokladu, že by navržený zábor zemědělské půdy byl řádně
odůvodněn a bylo by prokázáno, že záměr nelze v návaznosti na
zastavěné území umístit na půdy s horší kvalitou.
lokalita č. Z 10 - plocha bydlení v rodinných domech, jih (BI), s
navrhovaným záborem 0,67 ha zemědělské půdy se III. třídou
ochrany krajský úřad souhlasí.
lokalita č. 38 - plocha technické infrastruktury - plyn (TI). S
navrhovaným záborem 0,09 ha zemědělské půdy s II. a V. třídou
ochrany krajský úřad vzhledem k funkčnímu využití výjimečně
souhlasí.
k. ú. Kosmová
lokalita č. Z 11- plocha občanského vybavení sportovního,
rozšíření areálu hřiště (OS). S navrženým záborem 0,35 ha
zemědělské půdy zařazené převážně do I. třídy ochrany krajský
úřad výjimečně souhlasí. Jedná se o zbytkovou plochu
zemědělské půdy mezi komunikací a sportovním hřištěm, která
vhodně doplňuje zastavěné území.
lokalita č. Z 12 - plocha bydlení v rodinných domech
severovýchod (BI). Navrhován je zábor zemědělské půdy 3,05 ha
zemědělské půdy zařazené převážně do I. třídy ochrany. Do I.
třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější zemědělské

bez připomínek

plocha Z 9 bude z návrhu
vypuštěna

bez připomínek
bez připomínek

bez připomínek

plocha Z 12 bude zmenšena
mimo půdy I. tř. ochrany, zbytek
bude převeden do územní
rezervy
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půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Vzhledem k
tomu, že k návrhu nebylo doloženo řádné odůvodnění dle §§ 4 a
5 zákona o ochraně ZPF a nebylo prokázáno, že navržené řešení
je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější, nelze s navrhovaným záborem
zemědělské půdy souhlasit.
Silný negativní vliv návrhu na zemědělskou půdu a doporučení
na výraznou redukci záboru zemědělské půdy vyplývají také ze
závěrů SEA a z kompenzačních a eliminačních opatření
navržených v URÚ.
lokalita č. Z 13 - plocha bydlení v rodinných domech, západ (BI),
s navrhovaným záborem 3,63 ha zemědělské půdy zařazené
převážně do III. třídy ochrany krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 14 - plocha bydlení venkovského, jihozápad (BV),
navrhován je zábor 0,904 ha zemědělské půdy zařazené do I. a
II. třídy ochrany. S navrženým záborem zemědělské půdy krajský
úřad výjimečně souhlasí. Lokalita je navržena v prostoru mezi
stávající zástavbou a nově navrženým dopravním koridorem Kl
(obchvat Kosmové).
lokalita č. Z 15 - plocha smíšená venkovská, jihovýchod (SV), s
navrhovaným záborem 0,18 ha zemědělské půdy s V. třídou
ochrany krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 39 - plocha bydlení v rodinných domech (BI), s
navrženým záborem 2,02 ha zemědělské půdy zařazené
převážně do I. třídy ochrany krajský úřad výjimečně souhlasí.
Jedná se o zbytkovou plochu zemědělské půdy mezi komunikací,
sportovním hřištěm a stávající zástavbou, která vhodně doplňuje
zastavěné území.
k. ú. Luhov
lokalita č. Z 16 - plocha rodinné rekreace, rekreační domy,
jihozápad RI, navrhován je zábor 0,72 ha zemědělské půdy
zařazené do I. třídy ochrany. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny
bonitně nejcennější zemědělské půdy, které je možno odejmout
ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby
zásadního významu. Vzhledem k tomu, že k návrhu nebylo
doloženo řádné odůvodnění dle § § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

plocha Z 16 bude z návrhu
vypuštěna
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a nebylo prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany
ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější, nelze s navrhovaným záborem zemědělské
půdy souhlasit. S lokalitou by bylo možno výjimečně souhlasit
pouze za předpokladu, že by navržený zábor zemědělské půdy
byl řádně odůvodněn a bylo by prokázáno, že navržené řešení je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější.
k. ú. Nežichov
lokalita č. Z 18 - plocha bydlení venkovského, východ – BV,
navrhován je zábor 2,98 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější
zemědělské půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního
významu. Vzhledem k tomu, že k návrhu nebylo doloženo řádné
odůvodnění dle § § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF a nebylo
prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější,
nelze s navrhovaným záborem zemědělské půdy souhlasit. S
lokalitou by bylo možno výjimečně souhlasit pouze za
předpokladu, že by navržený zábor zemědělské půdy byl řádně
odůvodněn a j bylo by prokázáno, že záměr nelze v návaznosti
na zastavěné území umístit na půdy s horší kvalitou. Požadavek
na úplné vypuštění plochy z návrhu ÚP Toužim vyplývá také ze
závěrů SEA a z kompenzačních a eliminačních opatření
navržených v URU.
k. ú. Polikno
lokalita č. Z 19 - plocha bydlení venkovského (BV), navrhován
je zábor 0,25 ha zemědělské půdy s I. ochrany zemědělské půdy.
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější
zemědělské půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního
významu. Vzhledem k tomu, že k návrhu nebylo doloženo řádné
odůvodnění dle § § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF a nebylo
prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější,
nelze s navrhovaným záborem zemědělské půdy souhlasit. S
lokalitou by bylo možno výjimečně souhlasit pouze za

plocha Z 18 bude z návrhu
vypuštěna

plocha Z 16 bude z návrhu
vypuštěna
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předpokladu, že by navržený zábor zemědělské půdy byl řádně
odůvodněn a bylo by prokázáno, že záměr nelze v návaznosti na
zastavěné územ! umístit na půdy s horší kvalitou.
lokalita č. Z 37 - plocha technické infrastruktury - plyn (TI), s
navrhovaným záborem 0,06 ha zemědělské půdy se III. a V.
třídou ochrany krajský úřad vzhledem k funkčnímu využití
souhlasí.
k. ú. Smilov
lokalita č. Z 21 - plocha bydlení venkovského, západ (BV),
lokalita č. Z 22 - plocha bydlení venkovského, jih (BV),
S navrhovaným záborem 0,48 ha a O, 34 ha zemědělské půdy
zařazené do V. a III. třídy ochrany v těchto dvou lokalitách krajský
úřad souhlasí.
k. ú. Toužim
lokalita č. Z 24 - plocha občanského vybavení (OS) –
střelnice, s navrhovaným záborem 0,67 ha zemědělské půdy
zařazené převážně do V. třídy ochrany krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 25 - plocha smíšená výrobní, průmysl (SP)
lokalita č. Z 26 - plocha smíšená výrobní, průmysl (SP)
V těchto dvou lokalitách je navrhován je zábor 5,47 ha a 5,27 ha
zemědělské půdy zařazené převážně do I. a II. třídy ochrany. Do
těchto tříd jsou zařazeny vysoce chráněné zemědělské půdy s
nadprůměrnou produkční schopností, které jsou odnímatelné jen
podmíněně a výjimečně. K navrženému záboru zemědělské půdy
bylo doloženo odůvodnění, ze kterého vyplývá, že město má
omezené možnosti využít pro záměry urbanismu půdy s horší
kvalitou, neboť v celém okolí města v přímé návaznosti na
zastavěné území jsou právě půdy s I. a II. třídou ochrany
zastoupeny nejvíce. Méně kvalitní půdy se IV. a V. třídou ochrany
se nevyskytují v souvislé ploše, ale pravidelně se střídají v
malých plochách s půdami kvalitními, takže při souvislých
záborech se kvalitním půdám nelze vyhnout. Vzhledem k těmto
skutečnostem a vzhledem k tomu, že obě plochy sousedí se
stávajícím průmyslovým územím a mají s ním být provozně a
technicky úzce propojeny, souhlasí krajský úřad výjimečně s
umístěním těchto dvou lokalit, avšak požaduje, aby navržený
rozsah záborů zemědělské půdy byl zredukován, a to
zejména v oblasti půd zařazených do I. třídy ochrany (viz. příloha
č. 1- zákres doporučené redukce lokalit Z25 a Z26). Požadavek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

redukce dle zákresu
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na redukci plochy v oblasti půd zařazených do I. a II. třídy
ochrany zemědělské půdy vyplývá také ze závěrů SEA a z
kompenzačních a eliminačních opatření navržených v URÚ.
Krajský úřad doporučuje, aby zbylá (prozatím neodsouhlasená)
část lokality č. Z 26 byla zařazena do územních rezerv. Lokalita
č. 26 je navržena do prostoru mezi stávající průmyslovou plochu
a budoucí komunikaci obchvatu města (lokalita K 5). V případě,
že dojde k realizaci obchvatu, bude celá plocha sevřena mezi
dvě silnice a průmyslovou zónu a její význam pro zemědělské
využití se značně sníží. V tom případě nebude z hlediska
ochrany ZPF námitek k zařazení této zbylé (prozatím
neodsouhlasené) části lokality č. Z 26 do územního plánu.
Podmínkou pro její zařazení do územního plánu jako
plnohodnotné zastavitelné plochy bude schválení trasy koridoru
K 5 a odsouhlasení záboru zemědělské půdy orgánem ochrany
ZPF.
Krajský úřad doporučuje využít pro výrobní funkce v Toužimi
přednostně před lokalitami č. Z 25 a č. Z 26 územní rezervu R4
(VS). Jedná se zbytkovou lokalitu zemědělské půdy mezi
stávající zastavěným územím a silnicí K. Vary - Plzeň, která má
pro zemědělské využití mnohem menší význam, než plochy Z 25
a Z 26. K jejímu odsouhlasení jako plnohodnotné zastavitelné
plochy by orgán ochrany ZPF neměl námitky.
redukce dle zákresu – zbylá část
lokalita č. Z 27 - plocha bydlení v rodinných domech (BI), plochy do územní rezervy
navrhován je zábor 10,67 ha zemědělské půdy zařazené do I.,
11., III. a IV. třídy ochrany.
K navrženému záboru zemědělské půdy bylo doloženo řádné
odůvodnění a byly vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení
na ZPF ve srovnání s dalšími řešeními (tzv. "variantní
vyhodnocení"). Pro budoucí rozvoj bydlení ve městě byly
navrženy 3 plošně rozsáhlejší lokality - varianty A, B a C a dále
byly uvažovány i lokality na západní straně města za silnicí I./20.
Kromě ochrany ZPF (kvalita půd a stupeň jejich ochrany,
návaznost na ZÚ, obhospodařování ZPF, investice do půdy, )
byly posuzovány i další zákonem chráněné zájmy (hygienické
požadavky na obytnou zástavbu, ochrana přírody a krajiny a
další zájmy (ekonomické hledisko realizace
záměru,
nadregionální zájmy dopravní dostupnost, majetkoprávní
vztahy,...). Jako nejvýhodnější varianta byla zpracovatelem
vyhodnocena varianta B, která je navržena ve východní části
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města. Naopak jako nejméně vhodné varianty byly vyhodnoceny
lokalita C a lokality za silnicí I./20. Z hlediska samotné ochrany
ZPF je nejvýhodnější variantou lokalita A, která je navržena v
severní části města. Orgán ochrany ZPF tuto variantu A
doporučuje. S přihlédnutím k ostatním zájmům, zejména k
neúměrně vysokým nákladům na realizaci varianty A (dle
předloženého vyhodnocení varianta A předpokládá přeložky
nadregionálních trakcí VVN 110 kV A a VN 35kV A tranzitního
charakteru) by bylo možno výjimečně souhlasit i s variantou B,
avšak za podmínky, že navržený rozsah záboru zemědělské
půdy bude zredukován, a to zejména v oblasti půd s I. a II.
třídou ochrany (viz. příloha č. 1 - zákres doporučené redukce
lokality Z 27).
Požadavek na redukci plochy v oblasti půd zařazených do I. a II.
třídy ochrany zemědělské půdy vyplývá také ze závěrů SEA a z
kompenzačních a eliminačních opatření navržených v URú.
lokalita č. Z 28 - smíšená plocha výrobní, průmysl (VS), s
navrhovaným záborem 1,93 ha zemědělské půdy zařazené
převážně do V. třídy ochrany krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 29 - plocha technické infrastruktury - solární
elektrárna (TI), navrhován je zábor 0,33 ha zemědělské půdy
zařazené do II. třídy ochrany. S navrženým záborem krajský úřad
výjimečně souhlasí. Jedná se o zbytkovou plochu zemědělské
půdy mezi dvěma komunikacemi, zastavitelnou plochou (BI) a
plochou územní rezervy (VS).
lokalita č. Z 30 - plocha bydlení v RD (BI), s navrhovaným
záborem 0,32 ha zemědělské půdy s I. třídou ochrany krajský
úřad výjimečně souhlasí. Jedná se o zbytkovou plochu
zemědělské půdy mezi stávající zástavbou, zastavitelnými
plochami (BI) a plochou územní rezervy (VS).
lokalita č. Z 31 - plocha bydlení v RD (BI), s navrhovaným
záborem 1,87 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany
krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 32 - plocha rekreace individuální - zahrádky RZ,
pro tuto lokalitu je navrhován zábor půdy 0,04 ha zemědělské
půdy zařazené do V. třídy ochrany. Krajský úřad s lokalitou
souhlasí, avšak upozorňuje, že pokud se v tomto případě jedná
o zahrady, kde se zemědělsky hospodaří na zemědělské půdě,
tak tyto pozemky zůstávají součástí ZPF a není nutné navrhovat
pro tuto funkci zábor zemědělské půdy (více viz bod 6 tohoto

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

část plochy po hranice BK jako
RZ, zbylá část jako zeleň
přírodní ZP
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stanoviska - obecné připomínky a požadavky). Krajský úřad dále
upozorňuje, že v zemědělské příloze, v tabulkách bilancí, je
plocha Z 32 označena rozdílně jako BI, a požaduje údaje uvést
do souladu.
k. ú. Třebouň
lokalita č. Z 33 - plocha bydlení venkovského (DV)
lokalita č. Z 34 - plocha bydlení venkovského (DV)
S navrhovaným záborem 1,64 ha a 1,73 ha zemědělské půdy s
V. třídou ochrany v těchto dvou lokalitách krajský úřad souhlasí.
lokalita č. Z 35 - plocha technické infrastruktury - ČS (TI)
lokalita č. Z 36 - plocha technické infrastruktury - plyn (TI)
S navrhovaným záborem 0,08 ha a 0,26 ha zemědělské půdy s
.II. a V. třídou ochrany v těchto dvou lokalitách krajský úřad
vzhledem k funkčnímu využití výjimečně souhlasí.
k. ú. P r a c h o m e t y
lokalita č. Z 40 - plocha technické infrastruktury - voda (TI)
S navrhovaným záborem 0,1 ha zemědělské půdy se III. třídou
ochrany krajský úřad vzhledem k funkčnímu využití výjimečně
souhlasí.
RS 2 - vodní plocha, nový rybník, k. ú. Luhov Navrhován je
zábor 1,14 ha zemědělské půdy zařazené převážně do V. třídy a
částečně také do I. třídy ochrany. Lokalita se nachází ve volné
krajině bez návaznosti na zastavěné území. Vzhledem k tomu, že
k návrhu nebylo doloženo řádné odůvodnění dle §§ 4 a 5 zákona
o ochraně ZPF a nebylo prokázáno, že navržené řešení je z
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější, nelze s navrhovaným záborem
zemědělské půdy souhlasit. Požadavek na úplné vypuštění
plochy z návrhu ÚP Toužim vyplývá také ze závěrů SEA a z
kompenzačních a eliminačních opatření navržených v URÚ.
RS 3 - vodní plocha, nový rybník v k. ú. Nežichov, navrhován
je zábor 0,16 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita se nachází ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné
území. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepříliš rozsáhlou plochu
zemědělské půdy navazující na ostatní plochy (myšleno druh
pozemku), bylo by možné se záborem půdy výjimečně
souhlasit, avšak pouze za předpokladu, že bude k návrhu
doloženo řádné odůvodnění dle §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF

tabulku opravit!

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

plocha bude z návrhu vypuštěna

řádně odůvodnit navržené
řešení
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a bude prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
RS 4 vodní plocha, nový rybník v k. ú. Radyně, s bez připomínek
navrhovaným záborem 0,23 ha zemědělské půdy zařazené do V.
třídy ochrany krajský úřad souhlasí. Jedná se o zbytkovou
plochu zemědělské půdy.
bez připomínek
K navrácení lokalit č. KR 1 - č. KR 15 zpět do ploch přírodních,
lesních, zemědělských a nezastavitelných nemá krajský úřad
námitky.
6. Obecné připomínky a požadavky:
• Krajský úřad upozorňuje, že číslování zastavitelných ploch ve požadavek akceptovat
dvou řadách je velmi nepřehledné a zejména pro veřejnost
bude matoucí. Z těchto důvodů krajský úřad doporučuje
očíslovat tyto lokality jednotnou řadou. K návrhu Územního
plánu Toužim pak bude nutno doplnit jednoduchou převodní
tabulku, aby bylo jasné, jak byly plochy přečíslovány.
• Krajský úřad požaduje ve finální verzi upraveného návrhu požadavek akceptovat
Územního plánu Toužim, v grafické části zemědělské přílohy
(Výkresy předpokládaných záborů půdního fondu), již
nerozlišovat nově navržený zábor půdy" a "dříve
odsouhlasený zábor půdy". Toto rozlišení je důležité pouze
pro posuzování navržených záborů' půdy". Po odsouhlasení
záborů zemědělské půdy již toto rozlišení ztrácí smysl a v
novém Územním plánu Toužim by bylo zbytečně zavádějící.
Svislý šraf modré barvy označující plochy, pro které již byl
zábor půdy schválen platným ÚPN SÚ, bude v upraveném
návrhu vypuštěn. Všechny lokality s navrženým záborem půdy
budou podbarveny podle druhu pozemků a hranice
navrženého záboru půdy bude vyznačena jednotně červenou
barvou. Sousedící lokality s navrženým záborem půdy od
sebe budou odděleny červenou linkou (týká se např.
sousedících lokalit č. Z 26 a K5 v k. ú. Toužim nebo Z 13 a K1
v k. ú. Kosmová) tak, aby bylo jasné, kde která lokalita končí a
kde začíná. červeně ohraničit je nutno i zábor nezemědělské
půdy (týká se např. lokalit č. Z 17 č. Z 20; č. Z 23, K 4, č. K
5,...). Krajský úřad dále požaduje hranici lokalit s
navrhovaným záborem půdy zvýraznit (silnější linka, nejlépe
transparentní, tak, aby pod ní byly zřetelné hranice pozemků).
• Ve finální verzi upraveného návrhu Územního plánu Toužim, v požadavek akceptovat
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grafické části zemědělské přílohy, doporučuje krajský úřad již
nezakreslovat lokality navracené zpět do ploch přírodních,
lesních, zemědělských a nezastavitelných č. KR 1 - č. KR 15
(růžová hranice lokalit). Lokality bez navrhovaného záboru
půdy, zde např. zahrádkové kolonie, jinak i areály zdraví,
rekreační a pobytové loučky, lyžařské sjezdovky, atd., je
zapotřebí bilancovat v tabulkové části zemědělské přílohy
zvlášť. Do celkové výměry záborů půdy se tyto lokality
nezapočítávají. Ve výkresu předpokládaných záborů půdního
fondu budou tyto lokality vyznačeny jako lokality bez
navrhovaného záboru půdy (lokalitu barevně ohraničit,
odlišnou barvou od lokalit s navrženým záborem půdy).
• K lokalitám zahrádkových kolonií krajský úřad dále sděluje požadavek prověřit a opravit
následující. V procesu územního plánování je z hlediska podmínky využití
ochrany ZPF vždy zapotřebí rozlišit a vyjasnit, zda je
navrhováno funkční využití ploch pro rekreaci (rekreační
chaty) anebo pro zemědělské využití (klasické zahrádkářské
kolonie). Vzhledem k tomu, že pozemky zahrádkářských osad
zůstávají součástí ZPF a předpokládá se jejich zemědělské
využívání (charakteristika druhů pozemku "zahrada" a
případně "ovocný sad" - viz katastrální zákon a katastrální
vyhláška), není možné navrhovat na nich rekreační využití a
umisťovat na nich rekreační objekty o zastavěné ploše max.
50 m2, dále např. bazény, zpevněné plochy, terasy, pergoly,
parkoviště, atd... V tomto smyslu žádá krajský úřad upravit
podmínky využití v závazné části návrhu ÚP Toužim.
• Plochy rezerv nejsou předmětem posuzování z hlediska konstatování stavu
ochrany ZPF, neboť není navrhován zábor zemědělské půdy.
Nejedná se o plnohodnotné rozvojové plochy, územní rezervy
pouze naznačují možný směr dalšího rozvoje. Na zastavitelné
plochy lze územní rezervy převést pouze změnou územního
plánu až při vyčerpání ploch se stejným způsobem využití a
po projednání s dotčenými orgány. Plnohodnotnými
zastavitelnými plochami se navržené územní rezervy stanou
teprve vydáním řádné změny územního plánu. Výměry ploch
rezerv se nezahrnují do celkové bilance navrhovaného odnětí
půdy.
• Krajský úřad požaduje sjednotit zákres hranice zastavěného požadavek akceptovat
území ke dni 31.12.2008 ve Výkresu předpokládaných záborů
půdního fondu se zákresem této hranice v ostatních
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výkresech. Modrá tenká linka zakreslená v upraveném
Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu je nezřetelná
a místy se ztrácí pod ostatními údaji.
• Krajský úřad žádá doplnit do tištěné podoby Výkresu
předpokládaných záborů půdního fondu čísla pozemků, a to
alespoň u lokalit, ve kterých je navrhován rozvoj.

požadavek prověřit a event.
• Krajský úřad upozorňuje, že ve zdrojových tabulkách (seznam opravit
pozemků) jsou u lokalit č. Z 21 a Z 22 (Smilov) uvedena
chybná čísla pozemků, a žádá o prověření a opravu.
prověřit a event. opravit
• Krajský úřad upozorňuje, že je nutné, aby tabulky bilancí
vycházely ze zdrojových tabulek (seznam pozemků) a žádá,
aby tyto tabulky byly uvedeny do souladu. Jedná se např. o
lokality č. 13, č. 14, č. 28, č. 29, atd.
doplnit
• K lokalitám č. 59 - č. 61 bylo doloženo dodatečně
odůvodnění, že se jedná o rybníky s chovem ryb. Krajský
úřad upozorňuje, že pro tyto účely se půda ze ZPF odnímá a
proto je nutno lokality ve Výkresu předpokládaných záborů
půdního fondu zakreslit jako lokality s navrhovaným záborem
půdy (červeně ohraničit).

11. Ministerstvo průmyslu
a obchodu

8493/05100/2010
ze dne 3.9.2011 –
doručeno
7.10.2011

Územně plánovací dokumentace nerespektuje výhradní ložisko
stavebního kamene Třebouň, číslo ložiska 3 020 500, se
stejnojmenným chráněným ložiskovým územím a dobývacím
prostorem číslo 70843. Do plochy výhradního ložiska a
dobývacího prostoru jsou navrženy prvky územního systému
ekologické stability.

požádat o nové stanovisko
s odůvodněním návrhu:
jedná se stávající funkční
regionální prvky ÚSES, které
jsou převzaty z nadřazené ÚPD –
RBC 1098 Třebouňský vrch,
RBK 1024 a RBK 1051 a dále
lokální funkční prvky LBC 51
Branišovské pastviny a LBC 62
Pod skálou
navržené LBC 79 Na hřebenu,
LBK 93 a 94 budou z návrhu
vypuštěny
Pokrytí vymezených biocenter a
biokoridorů do ložisek nerostných
surovin se vzájemně nevylučuje,
skladebné části ÚSES nejsou
překážkou využívání ložisek
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nerostů za podmínky, že funkce
ÚSES budou využitím ložiska
nerostů dočasně omezeny a po
ukončení těžby budou obnoveny v
potřebném rozsahu.

12. Ministerstvo životního
prostředí, odbor
výkonu státní správy
IV

42712/2011/03100
ze dne 8.12.2011
doručeno dne
14.12.2011

Územně plánovací dokumentace respektuje výhradní ložisko
stavebního kamene Třebouň s přihlédnutím k Zásadám
územního rozvoje kraje. Prvky územního systému ekologické
stability navržené do netěžené části výhradního ložiska (lokální
biokoridory 93,94 a biocentrum 79) byly vypuštěny. S návrhem
územního plánu souhlasíme.

18914/ENV/10 ze
dne 19.3.2010 –
doručeno dne
22.3.2010

K výše uvedenému oznámení ministerstvo sděluje, že potvrzuje
bez připomínek
platnost svého předchozího stanoviska č.j. 530/776/08-KRÁ-UL
ze dne 30.6.2008

13. Ministerstvo životního
prostředí, odbor péče
o krajinu

stanovisko vyžádáno

14. Ministerstvo dopravy

253/2010-910UPR/1 ze dne
13.4.2010 doručeno dne
15.4.2010

15. Obvodní báňský úřad
v Sokolově

SBS 2556/2010 ze
dne 30.3.2010 –
doručeno dne
8.4.2010

bez připomínek

připomínky nebyly uplatněny

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích požadujeme
respektovat stanovisko ŘSD ČR č.j. 4258-ŘSD-I0-I0311 ze dne viz bod č. 28 vyhodnocení
11.3.2010.

Podle podkladů, které má zdejší úřad k dispozici, leží ve
pořizovatel bere na vědomí
správním území obce chráněné ložiskové území stavebního
kamene Třebouň se stanoveným dobývacím prostorem Třebouň
a výhradním ložiskem stavebního kamene Třebouň. Mezi obcemi
Třebouň a Nežichov, poblíž jihovýchodní části obce Bezděkov se
také vyskytují stará důlní díla. Registr starých důlních děl vede
česká geologická služba - GEOFOND.
Dle § 15 odst. 1 zák. č. 44/1989 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), jsou orgány územního pořizovatel bere na vědomí
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
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nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější.
Chráněné ložiskové území, dle ust. § 16, odst. 2 horního zákona,
pořizovatel bere na vědomí
zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s
dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit
dobývání výhradního ložiska.
Dále dle § 18, odst. 2 horního zákona, jestliže je nezbytné v
zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo pořizovatel bere na vědomí
zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska. v
chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, aby se narušilo co
nejméně využití nerostného bohatství.
pořizovatel bere na vědomí
Podle ust. § 19, odst. 1 horního zákona je rozhodnutí o umístění
staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které
nesouvisí s dobýváním, možné vydat jen na základě závazného
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po
projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne
podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo
zařízení.
Dále uvádíme, že skladebné části ÚSES je nutno prioritně pořizovatel bere na vědomí
stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek
nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Pokrytí vymezených
biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných surovin se
vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou
překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který
zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů a funkce
ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně
omezené funkce ÚSES. Vymezení skladebných částí ÚSES v
území ložisek tudíž není překážkou k případnému využití ložiska
za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska
nerostů dočasně omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny v
potřebném rozsahu.
Pokud budou respektovány a do grafických podkladů územního
plánu Toužim zakresleny plochy chráněného ložiskového území
a dobývacího prostoru, stanovené části ÚSES nebudou bránit
využití ložisek nerostných surovin a plochy po .těžbě v území pro
vybudování ÚSES budou rekultivovány prioritně v souladu se
zájmy ochrany přírody a krajiny, nemá Obvodní báňský úřad v
Sokolově k zveřejněnému návrhu územního plánu Toužim, z
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství, další

pořizovatel bere na vědomí –
jedná se o funkční prvky ÚSES
převzaté z nadřazené ÚPD a
stávající funkční prvky LBC a
LBK , navržené prvky ÚSES,
budou z návrhu vypuštěny
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připomínky.
16. Státní energetická
inspekce

496/11/041.103Pa
JL ze dne
26.10.2011 –
doručeno dne
26.10.2011

souhlasné stanovisko s podmínkou, že v dokumentaci Územního
návrh bude doplněn dle
plánu Toužím budou v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve
připomínek SEI
znění pozdějších předpisů (dále energetický zákon),
respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících i
plánovaných energetických zařízení.
V této souvislosti požadujeme v dokumentaci Územního plánu
Toužim doplnit velikosti ochranných pásem nadzemního vedení
elektrizační soustavy 110 kV, podzemního vedení elektrizační
soustavy, STL plynovodu a zařízení pro výrobu či rozvod tepelné
energie, stanovených energetickým zákonem.

17. Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

souhlasí s návrhem

bez připomínek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

20. Obec Útvina

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

21. Obec Štědrá

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

22. Obec Otročín

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

23. Obec Bezvěrov

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

24. Obec Úterý

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

25. Obec Teplá

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

26. Město Bochov

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

18. Vojenská ubytovací a
stavební správa Praha

19. Pozemkový úřad

5083-1/38044ÚP/2010-7103/44
ze dne 29.3.2010
– doručeno dne
6.4.2010

sousední obce
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ostatní
27. Policie ČR

KPRK – 17465/čj2010-1900DP ze
dne 3.5.2010 –
doručeno dne ???

* veškeré nově navrhované komunikace musí odpovídat platným
nad rámec podrobnosti ÚP
ČSN 73 6102, 73 6101, 73 6110, (u nově navrhovaných přeložek
sil. I., II. a III. třídy je nutné mimo jiné dodržet vzdálenosti
křižovatek, úhly napojení, rozhledové poměry),
* u přeložky sil. č. I/20 nutno dodržet ustan. ČSN 73 6101 čI. 11.7 pořizovatel bere na vědomí
ohledně četnosti připojení hospodářských sjezdů a účelových
komunikací,
* veškeré nové zastavitelné plochy řešené Územním plánem pořizovatel bere na vědomí
města Toužim bude možno dopravně napojit pouze na stávající
komunikace odpovídajících parametrů (vozovka, chodníková
část) současně platné legislativy (jinak je nutno tyto stávající
komunikace předem upravit do normových stavů - přivádění nové
zátěže) a to především platných ČSN 73 6102, 73 610 1, 73
6110,
* dále je nutno řešit trasy pěších z těchto lokalit k významným pořizovatel bere na vědomí
cílům a objektům v obci (úřady, pošta, obchody, BUS zastávky,
školy, atd.)

28. Ředitelství
dálnic ČR

silnic

a 4258-ŘSD-1010311 ze dne
11.3.2010 –
doručeno
15.3.2010

V předloženém Návrhu územního plánu Toužim je v rámci
dopravního řešení zakotveno výhledové vedení přeložky silnice
I/20 do nové polohy v ose Toužim - Žalmanov v souladu s našimi
požadavky uplatněnými při projednávání zadání spisem čj.
15702- ŘSO-08-10311 ze dne 21.7.2008. Územní ochrana
budoucí trasy silnice I/20 včetně staveb s ní souvisejících je
zabezpečena v požadovaném koridoru v šířce 100 m. K návrhu
dopravního řešení ÚP Toužim nemáme připomínky.
Stávající silnice I/20, která byla realizována obchvatem Toužim v
nedávné minulosti se bezprostředně dotýkají záměry v těchto
plochách:
• SM 1 – 2, SM 68, SM 69 (využití smíšené obytné městské) plochy leží v bezprostřední blízkosti trasy silnice I/20, plochy
SM1-2 a SM 68 zasahují do ochranného pásma této silnice. S
umístěním nové obytné zástavby do ploch, které zasahují do
ochranného pásma silnice I/20 nebo leží v její bezprostřední
blízkosti, nesouhlasíme.

bez připomínek

jedná se o rozšíření stávající
plochy SM – zástavba bude
posunuta mimo OP silnice – SM
1-2 převzaty ze stávající ÚPD
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• RZ 63 - 64 (individuální rekreace, zahrádkářské osady) plocha leží u mimoúrovňové křižovatky silnic I/20 x II/198,
podél silnice II/198, částečně zasahuje do ochranného pásma
silnice I/20 - navrhovaná plocha leží v prostoru, který je s
největší pravděpodobností zasažen nadlimitním hlukem z
dopravy.
Využití
podmiňujeme
posouzením
splnění
hygienických limitů. V případě nutnosti budování ochranných
opatření požadujeme jejich realizaci mimo plochu silnice I/20
na náklady jiných investorů. Ze strany ŘSD ČR nelze
dodatečné budování ochranných opatření v tomto prostoru
požadovat.
• SP 66 – 67, SP 70, SP - Z 28 (plochy průmyslu) + Z35
(čerpací stanice splaškových vod) - plochy leží v
bezprostřední blízkosti silnice 1/20, částečně zasahují do
jejího ochranného pásma. S navrhovaným využitím ploch v
zásadě souhlasíme. Konkrétní podmínky využití ploch ležících
v ochranném pásmu silnice I/20 je třeba projednat s
majetkovým správcem, to je ŘSD ČR správa Karlovy Vary.
29. Správa
železniční 18593/10-OKS ze
dopravní cesty
dne 9.4.2010 –
doručeno
16.4.2010

respektovat – do návrhu
zapracovat podmínku ochrany
obyvatel před škodlivými účinky
hluku a vibrací – přehodnotit
funkční vymezení na rekreaci
bez možnosti výstavby

pořizovatel bere na vědomí

Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná
konstatování
železniční trať čís. 161 Rakovník - Bečov nad Teplou, která je ve
smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. a v souladu s usnesením
vlády CR č. 766 ze dne 20.12.1995 vyčleněna jako regionální
dráha z dráhy celostátní.
Železniční infrastrukturou jsou dotčeny rozvojové lokality Z 31 BI
a Z 28 SP, ke kterým máme následující připomínky:
Případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat zástavba bude situována mimo
mimo ochranné pásmo dráhy, výstavbu objektů k trvalému OP
bydlení v ochranném pásmu dráhy nedoporučujeme vzhledem k
negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy, s
upozorněním na zákon č. 258/2000 Sb. (§ 30 - hluk a vibrace) v
upřesněném znění zákona č. 274/2003 Sb. SŽDC nebude hradit
případná protihluková opatření, na případné stížnosti plynoucí z
provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán
zřetel.
U ploch
vyhlášku
platném
provozu,

pro výrobu a skladování požadujeme respektovat
č. 177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah v nad rámec podrobnosti ÚPD
znění. Musí být zajištěna bezpečnost železničního
provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí
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dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení,
nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a
manipulační prostor, průjezdný profil.
Pokud by jakékoli záměry města, lokality či stavby v řešeném
pořizovatel bere na vědomí
území kolidovaly s obvodem a s ochranným pásmem dráhy, je
třeba postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
266/1994 Sb. o dráhách v platném znění.
30. Národní
památkový NPÚústav, územní odborné 342/1138/2010 ze
pracoviště v Lokti
dne 19.4.2010

V rámci řešeného území se nacházejí památkově chráněná
konstatování
území:
• vesnická památková zóna Kojšovice (dále jen VPZ),
stanovená vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 249/1995
Sb. ze dne 22.9.1995,
•

VPZ Kosmová stanovená vyhláškou Ministerstva kultury
ČR č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995,

•

Městská památková zóna Toužim (dále jen MPZ),
stanovená vyhláškou Ministerstva kultury ČR ze dne
10.9.1992 o prohlášení území historických jader
vybraných měst za památkové zóny zveřejněné ve
Sbírce zákonů č. 476/1992.

V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (dále ÚSKP).
Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního
památkového ústavu – www.npu.cz v rubrice Monument.
Řešené území je také nutno chápat též jako území
s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Povaha
archeologických nálezů je ve smyslu § 23 odst. 1 výše
uvedeného zákona taková, že se nevyskytují pouze na území
prohlášených kulturních památek, nýbrž na celém území České
republiky, které nebylo zcela vytěženo. Archeologické nálezy se
nedají vyloučit na žádném z předmětných území, kterých se
dotýká zadání Územního plánu Toužim.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
posoudil předložený návrh Územního plánu Toužim a považuje
ho za vhodný, pokud do něj budou zapracovány následující
připomínky:
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Obecné:
* Upozorňujeme na nutnost upravit územní plán tak, aby byla
zabezpečena ochrana archeologických nálezů, nejlépe na pořizovatel bere na vědomí
původním místě v zemi, tj. minimalizace všech destruktivních
zásahů na lokalitách s potvrzeným nebo pravděpodobným
výskytem archeologických nálezů. Dále upozorňujeme na
povinnost každého stavebníka vyplývající z ustanovení § 22 odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které hovoří o
povinnosti oznámit stavební akci minimálně dva týdny před
zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky.
Oznámení
se
podává
v podobě
formuláře
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/prostevbniky.html)
a to v elektronické podobě na e-mail: oznameni@arup.cz nebo
poštou na adresu ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., oddělení památkové
péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Stavebník je
povinen umožnit oprávněné organizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu, o jehož podmínkách bude
v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a
oprávněnou organizací podle § 21 -22 zákona č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Aktuální seznam oprávněných
organizací k provádění archeologických výzkumů je uveden na
adrese:
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnen_organiza
ce.html. Na řešeném území doposud nebyly identifikovány žádné
archeologické lokality mimo intravilán Toužim.
*Při tvorbě základní koncepce uspořádání území požadujeme
respektovat území plošné památkové ochrany – VPZ a MPZ, pořizovatel bere na vědomí
nemovitých kulturních památek a jejich nejbližšího okolí, popř.
dalších architektonicky cenných souborů staveb a objektů, které
sice nejsou zapsané v ÚSKP, ale významnou měrou se podílejí
na historické struktuře daného sídla.
*Při návrhu jednotlivých rozvojových lokalit v řešeném území
pořizovatel bere na vědomí
požadujeme respektovat stávající urbanistickou strukturu sídla.
*Při řešení požadavků na rozvoj sídla doporučujeme přednostně
zhodnotit nevyužívané objekty a plochy po dnes již neexistující
zástavbě, v případě možnosti obnovit strukturu ve staré
půdorysné stopě.
*Do budoucna doporučujeme nezahušťovat centra vesnic a měst
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další novou zástavbou. Novodobé zahušťování stávající pořizovatel bere na vědomí
zástavby, ať formou nástaveb, půdních vestaveb či zcela nových
staveb ve snaze co nejvíce komerčně využít jednotlivé objekty a
plochy, přináší mnohé problémy, se kterými se historická centra
těžko vyrovnávají a které v mnohých případech potlačují genius
loci daného území.
*Při vytvoření nabídky zastavitelných rozvojových ploch je
nezbytné brát v úvahu nejen jejich reálnost z hlediska
pořizovatel bere na vědomí
technického, časového a ekonomického, ale rovněž vhodnost
z hlediska krajinářského, architektonického, památkového a
historického.
*Při orientování nových obytných ploch do případných
„přestavbových“ území je nezbytné pečlivě prověřit jejich hodnotu pořizovatel bere na vědomí
a v případě hodnotných historických staveb a areálů podporovat
jejich rekonstrukce před demolicemi a náhradami novostavbami.
*Pro rozvojové lokality doporučujeme stanovit prostorové
urbanistické regulativy v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. pořizovatel bere na vědomí
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti MMR. Konkrétně doporučujeme stanovit výškové limity
zástavby a maximální možnou intenzitu zástavby jednotlivých
pozemků.
*Při řešení veřejné infrastruktury (doprava, vodohospodářství,
energetika, telekomunikační zařízení) je nutné respektovat pořizovatel bere na vědomí
historické trasy a zaměřit se i na ochranu kulturní krajiny a její
dochované součásti – historické cesty, stromořadí a aleje,
významné pohledové osy, v minulosti komponované průhledy,
přírodní dominanty, ale i drobné stavby v krajině, rozcestníky,
kapličky, křížky, poutní a památná místa.
Konkrétní:
*V části c 5, odst. Z4 – Dobrá voda klášter 1 a 2 je plocha řešena
pouze jako urbanisticky významná plocha ve vztahu ke pořizovatel bere na vědomí
stávajícímu areálu kláštera. Upozorňujeme že se na této ploše
nachází nemovitá kulturní památka zemědělský dvůr „Nový dvůr“,
zapsaná na Ústředním seznamu kulturních památek pod reg. č.
12026/4-791. Tuto památku vč. jejích součástí a jejího prostředí
je třeba v maximální možné míře zachovat.
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*V části c 5 odst. Z6 – Kojšovice jih je zastavitelná plocha
situována těsně při hranici vesnické památkové zóny. Umístěním
novostaveb v těchto místech by došlo k narušení autentického
prostředí této VPZ a pozměnění chráněného uceleného půdorysu
sídla.
*V části c 5 odst. Z14 – Kosmová jihozápad je zastavitelná
plocha situována těsně při hranici vesnické památkové zóny. pořizovatel bere na vědomí
Umístěním novostaveb v těchto místech by došlo k narušení
autentického prostředí této VPZ a pozměnění chráněného
uceleného půdorysu sídla.
*V části c 5 odst. Z15 – Kosmová jihovýchod se vymezená
zastavitelná plocha přímo nachází v intravilánu vesnice. V bodě 1 viz vyhodnocení bodu č. 9 –
je uvedeno, že se jedná o urbanisticky významnou plochu pro ponechat plochu a zapracovat
dotvoření historického tvaru návsi. V současné době se podmínku zpracování ÚS
v dotčeném místě nachází sportoviště a plocha k rekreaci. Ani
v minulosti na tomto místě žádná budova nestála. (viz např.
císařské otisky stabilního katastru). Umístěním jakékoliv
novostavby v těchto místech by došlo k narušení autentického
prostředí této VPZ a chráněného uceleného půdorysu sídla.
Z tohoto důvodu nepovažujeme umístění zastavitelné plochy
v této části VPZ za vhodnou.
*V části c 5 odst. Z23 – Toužim u Střely se vymezená
zastavitelná plocha nachází přímo v MPZ Toužim a je situována pořizovatel bere na vědomí
do míst, kde historicky nikdy nebyla žádná zástavba. Navíc je
tato plocha situována v bezprostřední blízkosti nemovité kulturní
památky (zámek – reg. č. 18873/4-1093 v Ústředním seznamu
kulturních památek). Novostavby v navržené zastavitelné ploše
by zde narušily prostředí této nemovité památky a značně by
pozměnily původní historické prostředí MPZ. Navíc by působily
rušivým dojmem při dálkových pohledech na zámek, který je
v platné ÚPNSÚ není plocha
krajinotvornou dominantou.
řešena, jedná se však o stávající
*V části c 5 odst. Z32 – Toužim zahrádky I. se vymezená stav – zahrádky fyzicky existují,
zastavitelná plocha nachází přímo v MPZ Toužim a je situována rozsah plochy bude upraven –
do míst, kde historicky nikdy nebyla žádná zástavba. Novostavby část bude jako RZ a část jako
na tomto území by změnily charakter této části MPZ, což je nezastavitelná zeleň přírodní ZP
v rozporu s principy památkové péče v plošně památkově
chráněných územích.
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Příloha č. 2 Územního plánu Toužim
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k řízení o ÚP

Orgán, organizace

1.

Obvodní báňský úřad pro
území kraje
Karlovarského
Boženy Němcové 1932,
Sokolov

2.

Magistrát města Karlovy
Vary,
odbor dopravy

Číslo jednací,
datum doručení

SBS/04739/2013/OBÚ08
ze dne 25.2.2013
doručeno dne
25.2.2013

2754/OD/13 ze dne
22.2.2013 doručeno dne
27.2.2013

Obsah stanoviska:

Vyhodnocení:

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 18.2.2013 Vaše
oznámení o konání veřejného projednání výše uvedeného návrhu dne 2.4.2013.
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 Územního plánu města Toužim se zdejší úřad vyjadřoval pod naším č.j.
SBS 2556/2010 ze dne 30.3.2010 a dále pod č.j. SBS/38756/2012/OBÚ-08 ze dne
21.11.2012, kde jsme požadovali ložiska nerostů uvádět jako hodnoty území a
zajistit jejich ochranu pro budoucí využití a pro prvky ÚSES jsme požadovali uvést
podmínku, že nebudou bránit případnému budoucímu využití ložiska s tím, že bude
dočasně na dobu těžby pozastavená funkce ÚSES a v rámci sanace a rekultivace
vydobytých prostor bude funkce ÚSES obnovena.
Protože naše požadavky nebyly do zveřejněného Návrhu územního plánu Toužim
zapracovány, Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského nesouhlasí se
současným zněním zveřejněného Návrhu územního plánu Toužim.
Naše vyjádření je odůvodněno citovaným ust. § 15 odst. 1 horního zákona.

Akceptováno - do kap. 1e.4 textové části bude
doplněna věta:„Jednotlivé prvky ÚSES vymezené
na výhradních ložiscích nebudou bránit
případnému využití ložiska. Po dobu těžby bude
dočasně pozastavená funkce těchto prvků ÚSES,
která bude v rámci sanace a rekultivace
vydobytých prostor opět obnovena.“

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše bez připomínek
uvedenému návrhu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. C) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedená
lokalita je mimo naši působnost.
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3.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor úřad
územního plánování a
stavební úřad

10459b/SÚ/11/Žá
ze dne 25.2.2013
doručeno dne 11.3.2013

doručeno dne 11.3.2013

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako akceptováno - citace v kap. O.c4.3.2 je vypuštěna
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po
obdržení oznámení o zahájení řízení o územním plánu Toužim, vedené
Magistrátem města Karlovy Vary, Úřadem územního plánování a stavebním
úřadem, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary (dále jen "žadatel"), ve věci: Územní
plán Toužím vydává podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách, ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:
V případě zneškodňování odpadních vod v sídlech Bezděkov, Branišov, Dobrá
Voda, Dřevohryzy, Kojšovice, Komárov, Kosmová, Lahovice, Luhov, Nežichov,
Polikno, Prachomety, Radyně, Smilov, Třebouň a Toužim souhlasíme s akumulací
těchto vod v bezodtokových jímkách a s jejich následnou likvidací na městské tav v
Toužimi za předpokladu, že není v místě vybudována veřejná kanalizace
zakončená čistírnou odpadních vod a nelze využít nejlepší dostupné technologie k
čištění těchto vod.
V textové části - odkanalizování (O.c4.3.2) je nutno vyrušit citaci:
1.) "po roce 2020 je nutné"
Uvedená povinnost akumulace splaškových vod v jímkách s následnou likvidací na
ČOV platí pro všechny vlastníky stávajících i nově vybudovaných jímek.
2.) "do roku 2015 je nutné"
Stávající i nově vybudované biologické septiky nemají dostatečnou účinnost čištění,
a proto jsou vlastníci těchto vodních děl povinni vybudovat další stupeň čištění, či
případně nahradit tyto technologie domovními čistírnami odpadních vod. Povinností
vlastníka vodního díla je mít platné povolení k vypouštění odpadních vod.
Vybudování dalšího stupně čištění má za povinnost vlastník biologického septiku již
od roku 2007.
Z hlediska vodního hospodářství není dalších připomínek.

4.

Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV

312/530/13
11261/ENV/13
ze dne 20.3.2013
doručeno dne 21.3.2013

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne konstatování
15.2.2013 od Magistrátu města Karlovy Vary oznámení (v souladu s § 52 odst. 1 a
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) o zahájení
řízení o návrhu Územního plánu Toužim se žádostí o stanovisko. Zákonné
zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z
požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst.
2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k
ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o
geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů
územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací
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dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1
zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
K předmětnému návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na
výskyt poddolovaných území: Bezděkov č.580, Nežichov č.5178 (viz. mapy
Geofondu ČR „Mapa poddolovaných území“, listy č.11-41, 11-42), CHLÚ: Třebouň
č.02050000, výhradního ložiska: Třebouň č.3020500 a dobývacího prostoru:
Třebouň č.70843 (viz. mapa Geofondu ČR „Mapa ložiskové ochrany“, list č. 11-42).
5.

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor regionálního
rozvoje

237/RR/13-2
ze dne 5.4.2013
doručeno dne 9.4.2013

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne
15.2.2013 oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Toužim (1.
úprava) (dále jen „ÚP“) a konání veřejného projednání dne 2.4.2013.
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen
„pořizovatel“), pořizuje ÚP Toužim v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle
ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm g) stavebního zákona, vydává v souladu s
ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona, stanovisko krajského úřadu nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem změněným v
návrhu ÚP od společného jednání.
1. Základní údaje:
1. úprava návrhu ÚP Toužim, tj. zde úprava návrhu ÚP před řízením, zpracovaná v
07/2012, upravená v 10/2012, a opravená v 01/2013, Ing. arch. Petrem Martínkem,
aut. arch., Karlovy Vary, byla veřejně projednána dne 2.4.2013.
2. Posouzení souladu částí změněných od splečného jednání k návrhu ÚP
Toužim z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje, a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem:
Zdejší úřad obdržel od pořizovatele podklad - Rekapitulaci pokynů pro zpracování bez připomínek
úpravy návrhu ÚP zpracovaného pořizovatelem 24.4.2012. Na základě uvedeného
podkladu zdejší úřad sděluje, že nemá k návrhu připomínek.
Vzhledem k tomu, že přímo na veřejném projednání upraveného návrhu ÚP byla
prezentována neaktuální textová část, ve které byly chybně zařazeny veřejně
prospěšné stavby ze ZÚR KK jako plochy rezerv, znovu připomínáme, že platné
ZÚR KK jsou pro ÚP závazné, a všechny veřejně prospěšné stavby, veřejně
prospěšná opatření, a další podmínky ze ZÚR KK, musí být v ÚP zohledněny,
zapracovány a zpřesněny. (Na elektronické úřední desce města Toužim byla
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vyvěšena aktuální opravená verze ÚP.)
3. Závěry k veřejnému projednání ÚP: (zdejší úřad příslušný dle ust. § 178 odst.
1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust.
§ 171 stavebního zákona)
- doporučujeme ujednotit data zpracování ÚP, na textové části se vyskytují data akceptováno
10/2012, 7/2012, a poslední úpravy byly provedeny v 01/2013, a napsat datum až
posledních úprav před odevzdáním do celé dokumentace.
- do úvodní části: „Návrh“ změny ÚP, je nutno doplnit za citovanou vyhlášku č. doplněno
500/2006 Sb., větu: „... ve znění pozdějších předpisů“, či: „... v platném znění.
- v jednotlivých regulativech pro jednotlivé rozvojové plochy v ÚP, ve kterých je akceptováno - lhůta pro pořízení územní studie
uložena podmínka prověření změn v území zpracováním územní studie, je nutno v bude stanovena na 4 roky
souladu s ust. § 43 odst. 2 stavebního zákona, a prováděcí vyhláškou č. 500/2006
Sb., ve znění... a přílohy 7, stanovit konkrétní lhůtu (datum) pro pořízení územní
studie, schválení její využitelnosti (pořizovatelem), a zapsání do evidence
územně plánovací činnosti; po uplynutí této lhůty již nebude vlastník pozemků
muset tuto podmínku strpět. (Konstatujeme, že projektant nerespektoval v tomto
bodě pokyn pořizovatele pro zpracování 1. úpravy návrhu ÚP a upozornění
nadřízeného orgánu ÚP ve stanovisku v této věci.)
Vzhledem k tomu, že novela stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 500/2006
Sb., mění obsah územního plánu, přičemž u pořizovaných územních plánů akceptováno – návrh bude uveden do souladu
vymezuje součásti, které se od 1. 1. 2013 nepoužijí, upozorňujeme na jejich některá s novelou stavebního zákona
přechodná ustanovení:
zák. č. 350/2012 Sb. - novela SZ:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Obsahuje-li vymezené zastavěné území zákres nezastavitelných zemědělských
pozemků podle dosavadních právních předpisů, tato část vymezení se nepoužije.
2. Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace nebo její aktualizace či změny, které byly ukončeny přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů;
části zadání územně plánovací dokumentace, pokynů pro zpracování jejího návrhu
a zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.
...
4. Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí,
se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace
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vypuštěny; toto ustanovení se nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území a u regulačního plánu na dokumentaci vlivů.
...
10. Obsahuje-li návrh územního plánu nebo regulačního plánu vymezení
předkupního práva v rozporu s tímto zákonem, zajistí pořizovatel nejpozději před
řízením podle § 52 nebo 67 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, upravení návrhu. Pokud již bylo toto řízení přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno nebo ukončeno a územní plán nebo
regulační plán nebyl vydán, pořizovatel zajistí úpravu návrhu a koná se opakované
veřejné projednání upraveného návrhu.
18. Obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební
řízení, tato jeho část se nepoužije. Pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí, aby
uvedené vymezení bylo z územního plánu vypuštěno při vydání jeho nejbližší
změny.
Vyh. č. 458/2012 Sb. - novela v.č. 500/2012 Sb.:
Čl. II
Přechodná ustanovení
...
4. Návrh územně plánovací dokumentace, návrh její aktualizace nebo změny, u
kterého bylo oznámeno místo a doba konání veřejného projednání a nedošlo k
vydání příslušným zastupitelstvem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
posuzuje podle dosavadních právních předpisů; části návrhu, jejichž obsah je v
rozporu se stavebním zákonem nebo s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se před předložením příslušnému
zastupitelstvu k vydání vypustí.
...
6. Obsah vyhodnocení
územního plánu a jeho
vlivů regulačního plánu
dnem nabytí účinnosti
předpisů.

vlivů zásad územního rozvoje a jejich aktualizace nebo
změny na udržitelný rozvoj území a obsah dokumentace
nebo jeho změny na životní prostředí, zpracované přede
této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních

9. Data, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Dále upozorňujeme na metodickou pomůcku Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Odboru územního plánování, tzv. Přechodovou tabulku, ve které naleznete návod,
jak postupovat v pořizování s ohledem na novelizaci právních předpisů u
rozpracovaných územně plánovacích dokumentací po 1.1.2013.
(http://www.mmr.cz/getmedia/52edd6a7-dfd4-4c01-8446Stránka | 5
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80be2985e270/UP_Prechodna-ustanoveni.pdf)
6.

342/KR/13
Krajský úřad
Karlovarského kraje,
ze dne 8.4.2013
odbor kultury, památkové
doručeno dne 9.4.2013
péče, lázeňství a
cestovního ruchu

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a ad.I.)
cestovního ruchu obdržel dne 15. 2. 2013 oznámení o zahájení řízení o Územním
požadavek je zapracován - viz textová část
plánu Toužim a konání veřejného projednání upraveného a posouzeného
odůvodnění str. 13, kap. O.c1.1
Územního plánu Toužim.
graficky nelze znázornit, jelikož by celé území bylo
Jako orgán státní památkové péče příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č.
zašrafováno a výkres by byl nepřehledný
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon o státní
památkové péči“) uplatňujeme stanovisko k územně plánovací dokumentaci:
v legendě grafické části bude uvedena poznámka,
že celé řešené území je územím s
Krajský úřad již uplatnil své stanovisko (pod čj. 564/KR/10 ze dne 16. 4. 2010), a to
archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní
k návrhu Územního plánu Toužim.
památkové péči (§ 22),
I. Krajský úřad mj. požadoval doplnit do textové části návrhu (do části 5 Koncepce
ad II.)
rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot, bodu 5. 1. 2. Limity využití území)
skutečnost, že celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu požadavky nad rámec podrobnosti územního
zákona o státní památkové péči (§ 22).
plánu,
Tento požadavek jsme již odůvodnili v našem předchozím stanovisku.

požadavky jsou ošetřeny činností památkové
ochrany v souladu s ustanovením památkové
Přesto tento požadavek krajského úřadu nebyl do upraveného a posouzeného
zóny,
návrhu Územního plánu Toužim zapracován.
návrh územního plánu obsahuje požadavek na
Krajský úřad proto opětovně požaduje do textové části, části 1b. Koncepce rozvoje
zpracování územní studie – viz kap. č. 1c.6.,
území, ochrany a rozvoj jeho hodnot stanovit limit, že celé zájmové území je
územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči (§ požadavek na stanovení max. výšky zástavby
22).
bude akceptován - kap. 1f.3 podmínky
prostorového uspořádání bude doplněna o:
Tato skutečnost vychází z územně analytických podkladů. Tento požadavek
korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní
vychází z ust. § 25 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ve kterém je zejména
římsu a hladinu hřebene okolní zástavby
uvedeno, že územně plánovací podklady tvoří mj. územně analytické podklady a
slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace. Dále odkazujeme ad III.)
na ust. § 11 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, ve kterém je mj.
uvedeno, že podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické návrh územního plánu obsahuje požadavek na
zpracování územní studie – viz kap. č. 1c.6.,
podklady.
Příloha č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. stanoví v ust. § 2 základní pojmy. V bodě b) je požadavek na stanovení max. výšky zástavby
bude akceptován - kap. 1f.3 podmínky
uvedeno, že koordinačním výkresem je výkres zahrnující navržené řešení,
neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území prostorového uspořádání bude doplněna o:korunní
(s odkazem na ust. § 26 odst. 1 stavebního zákona). V ust. § 26 odst. 1 stavebního římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a
hladinu hřebene okolní zástavby
zákona je mj. uvedeno, že územně analytické podklady obsahují zjištění a
vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu Poznámka pořizovatele:
ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na
základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále Pořizovatel v souladu s § 53 stavebního zákona
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
jen "limity využití území").
výsledky veřejného projednání a zpracoval návrh
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rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
Obsah územně analytických podkladů vymezený v ust. § 4 odst. 2 Vyhlášky č.
připomínek, který s žádostí o stanovisko ze dne
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, je stanoven v části A přílohy č. 1
25.4.2013 doručil dotčeným orgánům. Ve
k této vyhlášce, kde je mezi sledovanými jevy uvedeno i území s archeologickými
stanovené lhůtě orgán ochrany památkové péče
nálezy (řádek č. 16).
neuplatnil k návrhu stanovisko. Pořizovatel má za
Proto by měla být tato skutečnost zachycena nejen v textové části ÚP, ale to, že dotčený orgán s návrhem souhlasí.
zanesena i v koordinačním výkrese.
II. Krajský úřad dále požadoval upravit textovou část bodu c 6) Podmínky pro
plochy přestavby, P5 Kojšovice a P8 Kosmová plochy pro bydlení individuální
venkovské, a to v tom smyslu, že požadoval stanovit základní podmínky pro
umisťování staveb:
a) bude zachována původní stavební čára, historická parcelace, půdorys
b) korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene
okolní zástavby
c) orientace, tvar a sklon střechy budou shodné jako u okolní zástavby
V návrhu Územního plánu Toužim pro plochy pro bydlení individuální venkovské
byla navržena maximální možná výška nové zástavby o 3 m vyšší než objekty v
okruhu 100 m. Krajský úřad proto požadoval tento regulativ pro plochy P5 Kojšovice
a P8 Kosmová změnit, a to v tom smyslu, že korunní římsa i hladina hřebene
nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene okolní zástavby. Svůj požadavek
krajský úřad odůvodnil tím, že daná plocha se nachází na území vesnické
památkové zóny. Pro zastavění tohoto území je proto nutné stanovit regulační
podmínky a předejít tak možnému narušení architektonického a urbanistického
charakteru památkové zóny. Navrhovaná možná výška pro toto území by
znamenala příliš velké převýšení stávající historické venkovské zástavby a tím i
narušení jejího charakteru a charakteru celé zóny.
Regulativ výšky pro plochy BV byl v upraveném a posouzeném návrhu Územního
plánu Toužim změněn, a to v tom smyslu, že nově navrhovaná maximální výška
zastavění (hřebene) je 12,0 m nad okolním terénem.
Krajský úřad proto opětovně uplatňuje požadavek na úpravu textové části bodu
1c.6, stanovení maximální výšky pro plochy pro bydlení individuální venkovské (BV)
P5 Kojšovice a P8 Kosmová, a to v tom smyslu, že korunní římsa i hladina
hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene okolní zástavby. Tento
požadavek byl odůvodněn již v předchozím stanovisku krajského úřadu (také viz.
výše). Ostatní podmínky pro umisťování novostaveb pro plochy P5 Kojšovice a P8
Kosmová - zachování původní stavební čáry, historické parcelace, půdorysu,
orientace, tvaru a sklonu střechy, které budou shodné jako u okolní zástavby
- , požadujeme stanovit jako základní regulativy v územní studii.
Tento požadavek jsme již odůvodnili v našem předchozím stanovisku. Vychází z
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nutnosti respektovat charakteristické umístění a vzhled jednotlivých objektů na
parcele.
III. Krajský úřad dále požadoval upravit textovou část bodu c 5) Podmínky pro
plochy zastavitelné, Z 15 Kosmová jihovýchod – plochy smíšené obytné
venkovské, a to v tom smyslu, že v připravované územní studii budou stanoveny
tyto podmínky pro umisťování staveb:
a) bude zachována původní stavební čára, historická parcelace, tvar půdorysu a
umístění objektů na parcele
b) korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene
okolní zástavby
c) orientace, tvar a sklon střechy budou shodné jako u okolní zástavby
Tento požadavek odůvodnil tím, že daná plocha se nachází na území vesnické
památkové zóny v blízkosti kulturní památky. Pro zastavění tohoto území je proto
nutné stanovit regulační podmínky a předejít tak možnému narušení
architektonického a urbanistického charakteru památkové zóny. V návrhu
Územního plánu Toužim pro plochy smíšené obytné venkovské (SV) byla navržena
maximální možná výška nové zástavby o 5 m vyšší než objekty v okruhu 100 m.
Případné využití maximálního výškového limitu u nové výstavby by znamenalo příliš
velké převýšení stávající historické venkovské zástavby a tím i narušení jejího
charakteru a charakteru celé zóny.
Tento požadavek krajského úřadu nebyl do upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Toužim zapracován.
Krajský úřad proto opětovně uplatňuje požadavek na úpravu textové části bodu
1c.5 na stanovení maximální výšky pro plochy Z15 Kosmová jihovýchod, a to v tom
smyslu, že korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu
hřebene okolní zástavby.
Tento požadavek byl odůvodněn již v předchozím stanovisku krajského úřadu (také
viz. výše).
Ostatní podmínky pro umisťování novostaveb pro plochy Z 15 Kosmová
jihovýchod - zachování původní stavební čáry, historické parcelace,
půdorysu, umístění objektu na parcele, orientace, tvaru a sklonu střechy,
které budou shodné jako u okolní zástavby - požadujeme stanovit jako základní
regulativy v územní studii.
Tento požadavek jsme již odůvodnili v našem předchozím stanovisku. Je nezbytné
respektovat charakteristické umístění jednotlivých objektů na parcele. Zásadou typu
vesnických usedlostí, které se nachází i v této zóně, je, že parcela je na své čelní, k
veřejnému prostoru obrácené straně, zastavěna po obvodu. Jde o štítovou
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orientaci, kdy po jedné straně středního dvora vymezeného plotem či zdí s branou
stojí dům s navazujícími hospodářskými provozy a po druhé straně je sýpka či
výměnek. Jedná se o tradiční způsob hmotové skladby usedlosti charakteristický
poměrně dlouhými hmotami objektů okolo dvora a jejich polohou na hraně parcely.
Tento typ se mj. vyskytuje i zde a byl by narušen, pokud by zde došlo k umístění
rodinných domů uprostřed nebo v jiné části parcely. Umístěním takových
novostaveb by došlo k poškození kulturně historických hodnot vesnické památkové
zóny.
V případě nejasností prosím kontaktujte Mgr. Kláru Michalicovou,
klara.michalicova@kr-karlovarsky.cz nebo Mgr. Jaroslavu Pokludovou,
jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz.
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Pořizovatel v souladu s § 53 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek, který s žádostí o stanovisko ze dne 25.4.2013 doručil dotčeným orgánům. Ve stanovené lhůtě byla doručena tato stanoviska:

Orgán, organizace

1.

2.

Krajská hygienická
stanice Karlovarského
kraje

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor ŽP a Z

Číslo jednací,

Obsah stanoviska:

datum doručení
KHSKV04030/2013/HOK
/Vrb ze dne 13.5.2013

1446/ZZ/13 ze dne
20.5.2013

S návrhem lze s o u h l a s i t za podmínky, že uplatněná připomínka ŘSD ČR
bude akceptována minim. regulací podmíněnou prověřením uvedených území
formou územní studie. K připomínce ŘSD ČR, které pořizovatel navrhuje
nevyhovět, uvádím, že zmiňované plochy Z 42, Z 43 a Z 44 budou v případě
realizace stavby silnice na vymezeném koridoru skutečně nepříznivě
zatěžovány hlukem. Současný výklad zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
vylučuje zemědělské pozemky, tedy i zahrady, pokud jsou takto zapsány v
katastru nemovitostí, z definičního vymezení chráněného venkovního prostoru a
nelze je za chráněný venkovní prostor z titulu jejich užívání k rekreaci, sportu,
léčení nebo výuce považovat. Tento znak užívání pozemku je možné vztahovat
pouze k těm pozemkům, které nejsou z ochrany před hlukem zákonem již
primárně vyloučeny, tedy např. ostatní plochy, jsou-li užívány k účelu podle § 30
odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Legislativní změna tohoto výkladu se
momentálně připravuje v rámci navrhované změny zákona tak, aby se i zahrady
na jiných, než ostatních plochách, zařadily pod definici chráněného venkovního
prostoru.
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)

Vyhodnocení:

Při využívání území bude postupováno v souladu
se stavebním zákonem a dalšími příslušnými
předpisy.
Protihluková opatření nejsou předmětem
územního plánování, ale tato jsou řešena až
v rámci dalších řízení a podrobnější dokumentace.

bez připomínek

Bez připomínek
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221)

bez připomínek

K Návrhu rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu Toužim nemáme připomínky.
K návrhu Územního plánu Toužim Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů vydal dne 16. 4. 2010 pod č. j. 1593/ZZ/10 souhlasné
stanovisko podle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Námi vydané souhlasné stanovisko zůstává nadále v platnosti.
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová/415)

zapracováno v návrhu na vyhodnocení námitek a
připomínek

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k
územně plánovací dokumentaci (k námitkám k územnímu plánu) obecní úřad obce
s rozšířenou působností, tedy Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního
prostředí.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Mgr. Zemanová/297)
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF k připomínkám a
námitkám k návrhu Územního plánu Toužim uplatněným v rámci veřejného
projednání návrhu.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
krajský úřad), obdržel návrh rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu
územního plánování a stavebního úřadu, o námitkách a připomínkách k návrhu ÚP
Toužim uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu a výzvu pro uplatnění
stanoviska k těmto připomínkám a námitkám z hlediska chráněných zájmů. V
žádosti pořizovatel vyčíslil celkem 5 námitek, 4 připomínky a 1 ostatní požadavek.
U každé připomínky či námitky bylo uvedeno, co je jejím obsahem. Kopie námitek a
připomínek k žádosti doloženy nebyly. Na dotaz krajského úřadu, zda uplatněné
námitky a připomínky obsahovaly odůvodnění požadavku, bylo pořizovatelem
sděleno, že obsah námitek a připomínek je v předloženém návrhu uveden tak, jak
byl uplatněn vlastníky pozemků a dalšími subjekty, tzn., pokud v obsahu námitek či
připomínek odůvodnění uvedeno není, nebylo ani součástí podání.
Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
(dále jen „ZPF“), uplatněné námitky a připomínky posoudil. Postupoval přitom podle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o ochraně ZPF“), podle vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany ZPF a podle metodickému pokynu MŽP ČR - odboru
lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96. Posouzení vycházelo zejména z
odůvodnění námitek a připomínek, a dále také z veškeré dokumentace návrhu ÚP
Toužim, z aktuální katastrální situace a z výsledků místního šetření provedeného
orgánem ochrany ZPF dne 16.5.2013.
V souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona o ochraně ZPF uplatňuje krajský
úřad podle § 5 odst. 2 tohoto zákona následující stanovisko k připomínkám a
námitkám uplatněným k návrhu ÚP Toužim v rámci veřejného projednání návrhu.
1) Námitka Jiřího Bezemka, vlastníka pozemku p. č. 809/3 v k. ú. Kojšovice
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Obsah: Žádost o vymezení výše uvedeného pozemku jako zastavitelné plochy pro
rekreaci. Odůvodnění: bez odůvodnění
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. č. 809/3 v k. ú. Kojšovice o výměře
0,2041 ha je v katastru nemovitostí veden jako druh pozemku TTP. Zemědělská
půda je zařazena do IV. třídy ochrany. Pozemek menší výměry je ze tří stran
obklopen zástavbou, není obhospodařován a půda je znehodnocena rozrostlým
náletem dřevin. S ohledem na navržené řešení by bylo možné s využitím pozemku
pro rekreační účely souhlasit. Navržené řešení by však bylo nutno v textové části
návrhu řádně zdůvodnit (§ 5 zákona o ochraně ZPF).
2) Námitka Petra Kalčice, vlastníka pozemku p. č. 192/6 v k. ú. Nežichov.
Obsah: Požadavek na vymezení pozemku jako plochy pro zemědělskou výrobu
včetně technické infrastruktury.
Odůvodnění: bez odůvodnění
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. č. 192/6 v k. ú. Nežichov o výměře
0,7527 ha je v katastru nemovitostí veden jako TTP. Zemědělská půda je zařazena
do IV. a V. třídy ochrany. Pozemek je obhospodařovaný, má jen minimální
návaznost na zastavěné území a vybíhá směrem do volné krajiny. Žádné důvody
na obhajobu navrženého řešení uvedeny nebyly (§ 5 zákona o ochraně ZPF).
Nebylo ani uvedeno, zda je požadován celý pozemek, či pouze jeho část.
Vymezením zastavitelné plochy na tomto pozemku by došlo k nevhodnému
rozšiřování zástavby směrem do volné krajiny, mezi obhospodařované zemědělské
pozemky. Takové řešení není v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona o
ochraně ZPF). Z tohoto důvodu není možné s neodůvodněným požadavkem na
zábor ZPF souhlasit.
3) Námitka Jaroslava Prchala, vlastníka pozemku p. č. 485/4 v k. ú. Nežichov.
Obsah: Žádost o změnu funkčního využití pozemku na možnost umístit stavbu pro
zemědělskou techniku.
Odůvodnění: bez odůvodnění
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. č. 485/4 v k. ú. Nežichov o výměře
2,2633 ha je v katastru nemovitostí veden jako TTP. Zemědělská půda je zařazena
do V. třídy ochrany. Pozemek má jen minimální návaznost na zastavěné území a
vybíhá směrem do volné krajiny. Žádné důvody na obhajobu navrženého řešení
uvedeny nebyly (§ 5 zákona o ochraně ZPF). Nebylo ani uvedeno, zda je
požadován celý rozsáhlý pozemek, či pouze jeho část. Vymezením zastavitelné
plochy na tomto pozemku by došlo k nevhodnému rozšiřování zástavby směrem do
volné krajiny, mezi obhospodařované zemědělské pozemky. Takové řešení není v
souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF). Z tohoto důvodu
není možné s neodůvodněným požadavkem na zábor ZPF souhlasit.
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4) Námitka Aleny Hejnové, vlastníka pozemku p. č. 302/6 v k. ú. Toužim.
Obsah: Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení a individuální
rekreaci. Odůvodnění: bez odůvodnění
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemek p. č. 302/6 v k. ú. Toužim je v katastru
nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Z tohoto důvodu není
požadavek předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
5) Námitka Vlastimila Gregora, vlastníka pozemků p. č. 202, p. č. 180/11 a p. č.
188/14 v k. ú. Luhov.
Obsah: Změna z plochy zemědělské na plochy rekreace.
Odůvodnění: bez odůvodnění
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: K požadavku na zábor zemědělské půdy na
pozemku p. č. 202 v k. ú. Luhov pro účely rekreace se již krajský úřad nesouhlasně
vyjádřil v rámci stanoviska k návrhu ÚP Toužim (lokalita Z 16 - RI). Pozemek p. č.
180/11 v k. ú. Luhov je v katastru nemovitostí veden jako TTP. Zemědělská půda je
zařazena do I. třídy ochrany. Do této třídy jsou zařazeny vysoce chráněné
zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které je možné odnímat
ze ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Pozemek má jen
minimální návaznost na zastavěné území a je intenzivně obhospodařovaný. Žádné
důvody na obhajobu navrženého řešení uvedeny nebyly (§ 5 zákona o ochraně
ZPF). S využitím tohoto pozemku pro účely rekreace krajský úřad nesouhlasí.
Pozemek p. č. 188/14 v k. ú. Luhov je v katastru nemovitostí veden jako ostatní
plocha. Z tohoto důvodu není předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
6) Připomínka Jiřího Dingy týkající se cyklostezek a cyklotras – není předmětem
posouzení z hlediska ochran ZPF.
7) Připomínka Jiřího Schierla – návrh na přestavbu území města, zejména městské
památkové zóny – není předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF
8) Připomínka Jiřího Schierla – požadavek na zachování plochy pro provozování
zimních sportů – vymezení pozemků p. č. 280/2 a p. č. 263/1 v k. ú. Toužim jako
ploch veřejné zeleně.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako
TTP. V rámci místního šetření bylo zjištěno, že pozemek p. č. 263/1 je značně
zarostlý. V platném územním plánu jsou pozemky vymezeny jako plochy bydlení,
plochy rekreace v zahrádkových osadách a plochy zeleně přírodního charakteru.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky uvnitř urbanizovaného území, které jsou
již téměř ze všech stran obklopeny zástavbou, nemá krajský úřad námitky k jakékoli
změně jejich funkčního využití.
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9) Připomínka Ředitelství silnic a dálnic ČR – upozornění na vymezení
zastavitelných ploch v blízkosti dopravních koridorů a na vysokou pravděpodobnost
nedodržení hygienických limitů – není předmětem posouzení z hlediska ochrany
ZPF.
10) – 15) – Stanoviska dotčených orgánů k řízení o ÚP Toužim – bez připomínek
16) Požadavek Josefa Mikuty a Miroslavy Mikutové, vlastníků pozemků p. č.
1255/1, p. č. 1255/3, p. č. 1255/6, p. č. 1255/7 a p. č. 1255/8 v k. ú. Kojšovice
Obsah: Žádost o změnu funkčního využití výše uvedených pozemků pro bydlení.
Odůvodnění: bez odůvodnění
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Pozemky p. č. 1255/6 a p. č. 1255/7 v k. ú.
Kojšovice jsou již nyní vymezeny jako plochy bydlení venkovského. K využití
pozemku p. č. 1255/3 v k. ú. Kojšovice pro účely bydlení krajský úřad nemá
námitky. Pozemek se nachází v intravilánu obce. Pozemky p. č. 1255/1 a p. č.
1255/8 v k. ú. Kojšovice jsou v katastru nemovitostí vedeny jako TTP a orná půda a
jsou obhospodařované. Požadavek na zábor ZPF pro rozvoj bydlení v navrženém
rozsahu nebyl odůvodněn, resp. nebylo prokázáno, že je požadavek na zábor
zemědělské půdy v rozsahu 1,4046 ha v malém sídle nezbytný. S neodůvodněným
požadavkem na zábor ZPF v navrženém rozsahu nelze souhlasit.
Hornictví a geologie (Ing. Raška/217)

bez připomínek

Bez připomínek
Odpadové hospodářství (Mgr. Lillová/219)
Bez připomínek

bez připomínek

Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, Mgr.Harzerová/595)
Bez připomínek

bez připomínek

Vodní hospodářství ( Ing. Smolík/293)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z bez připomínek
hlediska svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je
v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu města Toužim
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
3.

Obvodní báňský úřad pro
území kraje
Karlovarského

SBS/13061/2013/OBÚ08

Před veřejným projednáním návrhu Územního plánu Toužim vydal zdejší úřad Ad1) – požadavek je v grafické části i v textové
nesouhlasné vyjádření pod naším č.j. SBS/04739/2013/OBÚ-08 ze dne 25.2.2013, části akceptován
které jsme odůvodnili nezapracováním našich předchozích požadavků do
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Boženy Němcové 1932,
Sokolov

4.

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor regionálního
rozvoje

5.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

ze dne 20.5.2013

531/RR/13-2 ze dne
24.5.2013

19557/123/31100 ze
dne 28.5.2013

zveřejněného návrhu Územního plánu Toužim. Tyto požadavky byly dva:
1. jsme požadovali ložiska nerostů uvádět jako hodnoty území a zajistit jejich
ochranu pro budoucí využití,
2. pro prvky ÚSES jsme požadovali uvést podmínku, že nebudou bránit
případnému budoucímu využití ložiska s tím, že bude dočasně na dobu těžby
pozastavená funkce ÚSES a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude
funkce ÚSES obnovena.
V zaslaném Návrhu vyhodnocení není akceptován náš první požadavek.
Pokud bude do Územního plánu Toužim zapracován i první z výše uvedených
požadavků, nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského k
zaslanému Návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k Územnímu
plánu Toužim další připomínky.
Naše vyjádření je odůvodněno citovaným ust. § 15 odst. 1 horního zákona.

Ad2) - Akceptováno - do kap. 1e.4 textové části
bude doplněna věta:„Jednotlivé prvky ÚSES
vymezené na výhradních ložiscích nebudou bránit
případnému využití ložiska. Po dobu těžby bude
dočasně pozastavená funkce těchto prvků ÚSES,
která bude v rámci sanace a rekultivace
vydobytých prostor opět obnovena.“

Na základě předloženého podkladu zdejší úřad sděluje, že nemá k návrhu bez připomínek
připomínek.

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání bez připomínek
nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona
neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení §
53 stavebního zákona připomínky. Uplatněné námitky se netýkají plochy
chráněného ložiskového území Třebouň s výjimkou malého přesahu (námitka
k p.p.č. 485/4 v k.ú Nežichov). S návrhem vyhodnocení námitek uplatněných na
veřejném projednání územního plánu souhlasíme.
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
k opakovanému řízení o ÚP dne 17.9.2013

Orgán, organizace
1.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy

2.

Krajská hygienická
stanice Karlovarského
kraje

3.

Číslo jednací,
datum doručení

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše
14668/OD/13 ze dne
uvedenému návrhu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997
21.8.2013, doručeno dne
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedená
21.8.2013
lokalita je mimo naši působnost
Na základě oznámení o veřejném projednání výše uvedeného Územního plánu
KHSKV07587/2013/HOK
konstatuje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
/Vrb ze dne 26.8.2013,
Varech, že trvá na svém stanovisku, uplatněném k návrhu pod zn.
doručeno dne 28.8.2013
KHSKV04030/2013/HOK/vrb ze dne 13.5.2013. Zároveň se KHS neztotožňuje s
vyhodnocením připomínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, která se zamítá s
odůvodněním, že se jedná o požadavek protihlukových opatření a ta nejsou
předmětem územního plánování. KHS je toho názoru, že v případě uvedené
námitky, která bezprostředně souvisí s ochranou veřejného zdraví a požadavky
zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, se právě jedná o požadavek na úpravu
prostorového uspořádání území, tj. o požadavek na úpravu navrhované
„urbanistické koncepce“, tak jak úlohu územního plánování cituje pořizovatel. Tento
názor se m.j. opírá i o ustanovení prováděcí vyhlášky stavebního zákona
č.268/2009 Sb. v platném znění, § 14.

Krajský úřad
3031/ZZ/13 ze dne
Karlovarského kraje, 2.9.2013, doručeno dne
3.9.2013
odbor ŽP a Z

Vyhodnocení:

Obsah stanoviska:
bez připomínek

Při využívání území je postupováno v souladu se
stavebním zákonem a dalšími příslušnými
předpisy. Pro lokality podléhající splnění
hygienických limitů je stanovena podmínka, že
v dalším navazujícím řízení bude prokázáno
splnění hygienických limitů.
Protihluková opatření jsou mimo podrobnost
územního plánu, nejsou zobrazována, ale tato
jsou řešena až v rámci další podrobnější
dokumentace.

Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro bez připomínek
koncepci „Návrh Územního plánu Toužim“
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení koncepce „Návrh Územního
plánu Toužim“, žadatel Magistrát Města Karlovy Vary, Moskevská 1681/41, Karlovy
Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, doručeného dne 2. 8. 2013, vydává v souladu s
ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
koncepce „Návrh Územního plánu Toužim“ nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Odůvodnění:
Území řešené koncepcí nezasahuje za hranice žádné stávající evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti a představuje zásah takového charakteru, který nemůže
ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky soustavy Natura
2000.
Stránka | 16

Územní plán Toužim, vyhodnocení výsledků projednání dle § 53,
9/2013
4.

Obvodní báňský úřad pro SBS23420/2013/OBÚ-08 Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 5.8.2013 Vaše bez připomínek
oznámení o konání opakovaného veřejného projednání výše uvedeného návrhu
ze dne 3.9.2013,
území Karlovarského
doručeno dne 5.9.2013 dne 17.9.2013. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
kraje
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 upraveného návrhu ÚP. Z hlediska
ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje
Karlovarského ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Toužim žádné
připomínky.

5.

Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV

1638/530/13 ze dne
5.9.2013, doručeno dne
9.9.2013

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne bez připomínek
5.8.2013 od Magistrátu města Karlovy Vary oznámení (v souladu s § 53 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) o opakovaném
veřejném projednání návrhu Územního plánu Toužim se žádostí o stanovisko.
Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z
požadavků § 53 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst.
2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k
ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o
geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů
územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací
dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1
zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních
ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou
poddolovaná území, CHLÚ, výhradní ložisko i dobývací prostor v návrhu řešeného
území obce respektovány (viz. textová část upraveného návrhu na str. 7).

6.

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
OŽPaZ

3259/ZZ/13 ze dne
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
18.9.2013, doručeno dne
Vydáno samostatné stanovisko č.j. 3031/ZZ/13 – vliv vyloučen.
18.9.2013
Posuzování vlivů na životní prostředí (Mgr. Krýzlová/295)

bez připomínek

K Návrhu rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu Toužim nemáme připomínky. bez připomínek
K návrhu Územního plánu Toužim Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
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životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů vydal dne 16.4.2010 pod č. j. 1593/ZZ/10 souhlasné
stanovisko podle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Námi vydané souhlasné stanovisko zůstává nadále v platnosti.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)

bez připomínek

Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415)

bez připomínek

Z předloženého oznámení o opakovaném veřejném projednávání návrhu Územního
plánu Toužim vyplývá, že nedojde k dotčení pozemku určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL). Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem jako orgánem státní
správy lesů: č.j. 1446/ZZ/13 ze dne 20.5.2013.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Mgr. Zemanová/297)
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského bez připomínek
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému
návrhu Územního plánu Toužim – 2. úprava pro opakované veřejné
projednání. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení Magistrátu města Karlovy
Vary, Úřadu územního plánování a stavebního úřadu, o konání opakovaného
veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Toužim
(dále jen „ÚP“) a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.
Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
(dále jen „ZPF“), posoudil zveřejněnou dokumentaci upraveného a posouzeného
návrh ÚP Toužim – 2. úprava pro opakované veřejné projednání (Ing. arch. Petr
Martínek, červenec 2013) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů, podle metodického pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 a s ohledem na postup k zajištění ochrany ZPF
při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
Rovněž bylo přihlédnuto ke společnému metodickému doporučení MMR a MŽP
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním
plánu“ z července 2011.
V souladu s ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF uplatňuje krajský úřad k
částem řešení upraveného a posouzeného návrhu ÚP Toužim – 2. úprava pro
opakované veřejné projednání (červenec 2013), které byly od společného jednání
změněny, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující
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stanovisko:
1. K návrhu ÚP Toužim (Ing. arch. Martínek, prosinec 2008) uplatnil krajský úřad,
jako dotčený orgán na úseku ochrany (dále jen „ZPF“), dne 20.5.2010 pod zn.
1200/ZZ/10, stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“). Na základě
požadavků krajského úřadu vyplývajících z tohoto stanoviska byly provedeny
následující úpravy návrhu ÚP.
Z návrhu byly vyřazeny lokality Z 09 (BV) v Komárově, Z 16 (BV) v Luhově, Z 18
(BV) v Nežichově, Z 19 (BV) v Políkně, Z 23 (BI) v Toužimi, RS 2 (vodní nádrž) u
Luhova, RS 4 (vodní nádrž) u Radyně a Z 30 (BI) v Toužimi.
Dále byly zredukovány lokality Z 04 (SX) a Z 05 (SX) v Dobré Vodě, Z 11 (OS) v
Kosmové, Z 25 (VS), Z 26 (VS) a Z 27 (BI) v Toužimi.
Zastavitelná plocha Z 12 v Kosmové byla přeřazena do územních rezerv (R 06 –
BI).
K lokalitě RS 3 (vodní nádrž) u Nežichova bylo doloženo odůvodnění navrženého
řešení prokazující, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (§§ 4 a 5 zákona o ochraně
ZPF). Dle odůvodnění se rozhodující část vodní plochy nachází v přirozené
prohlubni, která je po převážnou část roku zavodněna hromadící se povrchovou
vodou a má tak charakter mokřadu s trvalou vodní hladinou. Utváření okolního
terénu je příznivé pro stavbu hráze rybníka. Pro zábor je navržena zemědělská
půda zařazená do V. třídy ochrany.
U lokalit původně označených jako Z 63 a Z 64 (nové označení Z 53) byly upraveny
závazné podmínky využití. Lokalita Z 53 (RZ) je nově určena pouze pro
zemědělské využití (pěstební účely - zahrádkářská kolonie). Možnost jakékoli
bytové či rekreační výstavby v lokalitě byla vyloučena. Pro lokalitu není navrhován
zábor ZPF.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené rozvojové plochy byly upraveny v souladu s
požadavky krajského úřadu uplatněnými v rámci výše citovaného stanoviska k
návrhu ÚP Toužim, souhlasí krajský úřad s provedenou úpravou. Odůvodnění
navrženého řešení lokality RS 3 (vodní nádrž) v k. ú. Nežichov požaduje krajský
úřad doplnit také do textové části Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF.
2. V upraveném a posouzeném návrhu ÚP Toužim (červenec 2013) bylo oproti
návrhu ÚP Toužim (dokumentace z prosince 2008) rozšířeno zastavěné území.
Hranice zastavěného území byla nově stanovena ke dni 12.2.2012. Do
zastavěného území byly navíc zahrnuty pozemky, na kterých byly v období od
uplatnění stanoviska k návrhu ÚP Toužim v květnu 2010 realizovány stavby. Stavby
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jsou již zapsány v katastru nemovitostí. S upravenou hranicí zastavěného území ke
dni 12.2.2012 krajský úřad souhlasí.
3. Na základě požadavku obce byla do upraveného a posouzeného návrhu ÚP
Toužim (červenec 2013) nově zařazena lokalita Z 41 (BV) v Nežichově. K možnosti
zařazení této nové lokality do návrhu ÚP Toužim se krajský úřad předběžně vyjádřil
dne 26.3.2012 pod zn. 1118/ZZ/12. S navrhovaným záborem 0,44 ha zemědělské
půdy zařazené do V. třídy ochrany v této lokalitě krajský úřad souhlasí. Navržené
řešení této lokality bylo řádně zdůvodněno ve smyslu §§ 4 a 5 zákona o ochraně
ZPF. Lokalita navazuje na zastavěné území a pro zábor je navržena zemědělská
půda s podprůměrnou produkční schopností, kterou lze využít i pro nezemědělské
účely.
4. Na základě připomínek a námitek uplatněných v rámci veřejného projednání
návrhu ÚP Toužim byly do upraveného a posouzeného návrhu ÚP Toužim
(červenec 2013) nově zařazeny lokality Z 07 (BV) a Z 09 (RI) v Kojšovicích. K
možnosti zařazení těchto nových lokalit do návrhu ÚP Toužim se krajský úřad již
vyjádřil ve svém stanovisku podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatněném k
připomínkám a námitkám podaným v rámci veřejného projednání návrhu ÚP
Toužim dne 20.5.2013 pod zn. 1446/ZZ/13. Lokality byly oproti vzneseným
požadavkům vlastníků upraveny v souladu s požadavky krajského úřadu
vyplývajícími z tohoto stanoviska. Do upraveného návrhu ÚP byly zařazeny plochy
ve zredukované podobě. Navržené řešení bylo zdůvodněno ve smyslu § 4 a 5
zákona o ochraně ZPF – plochy vhodně vyplňují proluky mezi výběžky zastavěného
území. Vzhledem k tomu, že navržené řešení lokalit je v souladu se zásadami
ochrany ZPF (§ 4), souhlasí krajský úřad s navrhovaným záborem 0,16 ha
zemědělské půdy v lokalitě Z 07 a s navrhovaným záborem 0,20 ha zemědělské
půdy v lokalitě Z 09.
5. V upraveném a posouzeném návrhu ÚP Toužim (červenec 2013) jsou v souladu
se ZÚR KK vyznačeny trasy dopravních koridorů K1 – K8 pro přeložky silnicí I. a II.
třídy. Plochy koridorů jsou v upraveném návrhu ÚP oproti ZÚR KK zpřesněny.
Koridory pro silnice II. třídy jsou v ÚP zakresleny v šíři 30 m (namísto 200 m),
koridor pro silnici I. třídy (K4) je, dle sdělení projektanta, v grafické části ÚP
vymezen v šíři 100 m (namísto 300 m). Se zpřesněným vymezením koridorů v
grafické části ÚP krajský úřad souhlasí. V textové části odůvodnění požaduje
krajský úřad, v souladu se společným metodickým doporučením MMR a MŽP z
července 2011, dále zpřesnit vyhodnocení plochy záboru ZPF v těchto koridorech,
a to na základě odborného odhadu projektanta. Odborný odhad plochy záboru ZPF
pro tělesa komunikací v plochách koridorů se provádí tak, že se délka osy koridoru
vynásobí předpokládanou šířkou tělesa (dána státní nornou) včetně odhadované
průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů, které budou součástí tělesa. Na základě
výsledků odborného odhadu budou upraveny údaje v tabulkové části vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF. Do textové části tohoto
vyhodnocení budou doplněny chybějící údaje o šíři vymezených koridorů v grafické
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části odůvodnění ÚP (30 m a 100 m) a o tom, pro jakou šíři komunikací bylo
provedeno vyhodnocení plochy záboru ZPF v těchto koridorech. Dále krajský úřad
požaduje upřesnit závazné podmínky využití stanovené pro plochy dopravních
koridorů K1 – K8 (DS) tak, aby tyto koridory byly určeny pouze pro komunikace jako
silniční stavby včetně všech součástí a nezbytné doprovodné technické
infrastruktury, a aby v nich nebylo možné, bez dalšího posouzení, realizovat
jakékoli jiné stavby (např. truck centra, ČSPHM, parkovací a odstavné plochy,
hromadné a řadové garáže, areály údržby pozemních komunikací, atd…).
Po provedených úpravách je v upraveném a posouzeném návrhu ÚP Toužim – 2.
úprava pro veřejné projednání (červenec 2013) pro jednotlivá funkční využití
navrhován rozvoj a zábor ZPF v následujícím rozsahu:
Funkční využití

Celkem plocha (ha)

Z toho
Vyhodnocený
zábor ZPF (ha)

Plochy bydlení a rekreace (BI, BH,
BV, SM, SV, SX)

37,84

26,50

Plochy rekreace (RI, RZ)

3,79

0,20

Plochy občanského vybavení (OS,
OV, OM, OX)

1,02

1,02

Plochy výroby (VS, VZ)

14,34

12,45

Plochy dopravní infrastruktury (DS,
DX, DZ)

30,70

27,93

Plochy veřejných prostranství (PV)

-

-

Zeleň (ZS,ZV, ZP)

0,96

0,62

Plochy technické infrastruktury (TI)

1,44

1,44

Plochy vodní a vodohospodářské (W)

4,17

2,53

Celkem
94,26
72,68
Pozn.: Uvedený zábor ZPF pro plochy dopravní infrastruktury bude snížen na
základě zpřesnění vyhodnocení plochy záboru ZPF pro tělesa komunikací včetně
jejich součástí (odborný odhad) v plochách dopravních koridorů K1 – K8
Všechna předcházející stanoviska krajského úřadu uplatněná ve věci ÚP Toužim, tj.
stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, uplatněné k návrhu ÚP Toužim
dne 20.5.2010 pod zn. 1200/ZZ/10, a stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o
ochraně ZPF uplatněné k připomínkám a námitkám podaným v rámci veřejného
projednání návrhu ÚP Toužim dne 20.5.2013 pod zn. 1446/ZZ/13, zůstávají nadále
v platnosti.
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Odpadové hospodářství (Ing. Papež/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně bez připomínek
některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a
regulačním plánům obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, Mgr.Harzerová/595)
Bez připomínek.

bez připomínek

Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z bez připomínek
hlediska svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je
v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu Města Toužim
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
7.

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
ORR

906/RR/13-2 ze dne
1. Základní údaje:
bez připomínek
20.9.2013, doručeno dne
Upravený návrh ÚP (2. úprava), zpracovaný projektantem Ing. arch. Petrem
24.9.2013
Martínkem, aut. arch., Karlovy Vary, byl opakovaně veřejně projednán dne
17.9.2013 (první veřejné projednání návrhu ÚP se konalo 2.4.2013).
2. Posouzení souladu částí změněných v upraveném návrhu ÚP (2. úprava) z
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s
politikou územního rozvoje, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Zdejší úřad nemá ke 2. úpravě návrhu ÚP připomínek.
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