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 Obec Útvina 
 
 
 
 

 
Usn. OZ č.:          V Útvině dne:   
 
 

Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Útvina 
 
Zastupitelstvo obce Útvina, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
 

 
 
 

Změnu č. 2 územního plánu Útvina, 
 
 
kterou se mění Územní plán Útvina takto:  
 

I. Textová část  

1.  V kapitole 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se první věta mění takto: 

„Hranice zastavěného území Útvina (dále jen ZÚ) je vymezena (aktualizována) ke dni 31. 5. 2020.“ 

2.  V kapitole 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ se v oddíle 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

V tabulce * Zastavitelné plochy   

v odstavci Obec Útvina změní třetí řádek takto: 

Ú/Z-B2 plocha na severovýchodním okraji obce Útvina Útvina bydlení – BV – 0,085 ha 

 

Za pátý řádek se vloží řádek: 

Ú/Z-B5 plocha v centrální části obce severně od 

obecního úřadu. 
Útvina Útvina 

bydlení – BV – 0,190 ha 

 

 

 

 

 

Textová část změny č. 1 ÚP Útvina obsahuje 1 list A3 se dvěma sloupci textu..  

 

 
 
 
 
II. Grafická část změny č. 1 územního plánu Útvina 
 
Grafická část změny obsahuje: 

Výřez výkresu základního členění území,  v příloze č. 1  

Výřez hlavního výkresu,  v příloze č. 2. 

 

Pozn.:  Hranice zastavěného území byla upravena pouze v sídle Útvina. Mimo zobrazené výřezy se nemění. 

 Jiných výkresů výrokové části územního plánu se změna č. 2 nedotýká. 
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Odůvodnění 
 

 

I. Textová část odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Útvina 

1. Postup při pořízení změny územního plánu  

Územní plán Útvina (dále také „ÚP“) byl pořízen postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). ÚP Útvina byl vydán 
Zastupitelstvem obce Útvina dne 3.12.2012 formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 22.12. 2012. 
 
Změna č. 1 Územního plánu Útvina nabyla účinnosti dne 24. 1. 2019. 
 
O pořízení změny č. 2 Územního plánu Útvina rozhodlo Zastupitelstvo Obce Útvina na svém zasedání dne 21. 
10. 2019 usnesením č. 11. Zastupitelstvo rozhodlo, že změna č. 2 bude pořízena v souladu s § 55a zákona 
č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zkráceným 
postupem. Současně rozhodlo, že předmětem Změny č. 2 je změna způsobu využití pozemku p.č. 2403/7 
v kat. úz. Útvina z plochy „občanské vybavení – ostatní služby“ na plochu „bydlení individuální venkovského 
typu – BV“.  
 
Pořizovatel Změny č. 2 Územního plánu Útvina, Magistrát statutárního města Karlovy Vary, úřad územního 
plánování, projednal program Změny č. 2  ÚP Útvina s Krajským úřadem Karlovarského kraje jako příslušným 
orgánem ochrany přírody s následujícím výsledkem: 
 
Ze stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
17.9.2019 č.j. KK/4311/ZZ/19 vyplývá, že návrh řešení  Změny č. 2 ÚP Útvina nemůže mít významný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství jako příslušného 
úřadu dle § 22 písmene b) a d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 23.9.2019 č.j. 
KK/4309/ZZ/19 není požadováno vyhodnocení vlivů změny Změny č. 2 ÚP Útvina na životní prostředí. 
 
Na výše uvedeném základě zpracoval projektant 4D PROSTOPR s.r.o. tuto dokumentaci Změny č. 2 
Územního plánu Útvina (dále také jen „změna č. 2“).  
Odpovědná osoba Mgr. Ing. arch. Pavlína Čapková, autorizovaná architektka, ČKA 3087. 

 

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

2.1. Vyhodnocení souladu změny č. 1 ÚP Útvina s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 
3  schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR)  

Vyhodnocení souladu s PÚR je obsaženo v odůvodnění platného ÚP, kapitola 2. V souvislosti se zpracováním 
změny č. 1 byl soulad s aktuálním zněním PÚR ověřen.  

Řešené správní území obce Útvina se nachází mimo rozvojovou osu OS 7 i mimo rozvojovou oblast OB 12. 

V rámci Aktualizace PÚR byly nově stanoveny následující priority: 

 „(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajin.“ 

„(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek.“ 

„(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména pro umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem a zajištění přístupnosti a propustnosti krajiny.“ 

„(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní 
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup 
od průmyslových nebo zemědělských areálů.“ 

Řešení ÚP Útvina není v rozporu s žádnou z výše uvedených priorit. Soulad ÚP Útvina vč. změny č. 2 s PÚR 
je zajištěn. 

 

2.2. Soulad ÚP Útvina se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č.1  (ZÚR KK, 
2018)  

Obec Útvina neleží v žádné rozvojové oblasti ani v rozvojové ose vymezené v ZÚR.  

ÚP Útvina vč. navržené změny č. 2 respektuje priority územního plánování Karlovarského kraje, které jsou 
stanoveny pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

na území obce Útvina jsou vymezeny tyto plochy a koridory: 

- silnice I/20 (Plzeň – Toužim – D6 Žalmanov) [VPS D06] - D06 – I/20 Toužim – Žalmanov (D6), přeložka; šířka 
koridoru D06 – 300 m 

- silnice III/1794 [VPS D76] - D76 – III/1794 Útvina, přeložka; šířka koridoru D76 – 100 m 
- zásobování pitnou vodou - V06 – Vodovod Útvina – Přílezy [VPS V-06]; šířka koridoru – 200 m 

- plochy a koridory ÚSES 
 RC 535 Údolí Střely 
 RC 1136 Chloumek 
 RK 1021 Chloumek - K46 
 RK 1023 Střela pod Čerťákem - Údolí Střely 
 RK 1024 Údolí Střely - Třebouňský vrch 

- oblast vlastních krajin – Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) 
 vlastní krajina Slavkovský les - východ (C.2) 

- oblast vlastních krajin Tepelska a Toužimska (D) 
 vlastní krajina Tepelská plošina (D.1) 
 vlastní krajina Horní tok Střely (D.2) 

veřejně prospěšné stavby: 
D06 I/20 Toužim – Žalmanov (D6), přeložka 
D76 III/1794 Útvina, přeložka 
V06 Vodovod Útvina – Přílezy 

Regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Karlovarského kraje a na území obce 
Útvina nebyl pořízen. 

Změna č. 2 ÚP Útvina je v souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje. 

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

Změna č. 2 nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy, pouze mění způsob využití zastavitelné plochy 
označené v platném ÚP po změmě č. 1 jako Ú/Z-O1, původně určené pro občanskou vybavenost na plochu 
pro bydlení individuální venkovského typu. Na bydlení venkovského typu se mění jen část původně vymezené 
zastavitelné plochy a to v rozsahu pozemku p.č. 2403/7. Další pozemek, původně rovněž zařazený do 
zastavitelné plochy Ú/Z-O1, p.č. 2403/8 je vymezen v souladu s jeho skutečným využitím jako plocha veřejné 
zeleně stávající. 

Vzhledem ke změně způsobu využití se mění i označení zastavitelné plochy na Ú/Z-B5. 
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Změna využití plochy nesnižuje architektonické a urbanistické hodnoty území, nezasahuje nevhodně do volné 
krajiny. Nejsou dotčeny kulturní památky, nejsou dotčeny významné prvky v krajině, nedojde ke vzniku 
nevhodných dominant nebo urbanisticky nevhodných řešení.  

Změna č. 2 ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  

Návrh změny č. 2 je v souladu se všemi dotčenými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 501/2006 Sb. Nejsou důvody 
k výjimkám nebo úlevám z ustanovení těchto předpisů. 

5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

Návrh změny č. 2 ÚP je vypracován v potřebném souladu s požadavky zvláštních právních předpisů: 

5.1 civilní ochrana a obrana státu 

Zájmy obrany nejsou dotčeny. Koncepce civilní ochrany současného ÚP se nemění. 

5.2 horninové prostředí 

Na území obce Útvina nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání nerostů. Změna č. 2 zachovává tento stav. 

5.3 ochrana před povodněmi 

Řešené území změny č. 2 nezasahuje do žádného záplavového území ani aktivní zóny. V řešeném území ÚP 
Útvina se nachází záplavové území řeky Střely vč. vymezené aktivní zóny. Tyto nejsou změnou č. 2 nijak 
dotčeny. 

5.4 ochrana vod 

Na území obce Útvina je vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV Chebská pánev 
a Slavkovský les. Při respektování platné legislativy se na změnou řešené plochy nespecifikují žádné zvláštní 
požadavky. 

5.5 ochrana veřejného zdraví 

Návrh změny č. 2 není v kolizi s požadavky ochrany veřejného zdraví. Dodržování platné legislativy se 
předpokládá v dalším nakládání s vymezenými plochami (územní řízení, stavební řízení, apod.) a při 
činnostech na nich. 

5.6 ochrana ZPF 

Návrh změny č. 2 se nedotýká zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

5.7 ochrana přírody a krajiny 

Řešené území změny č. 2 nezasahuje a plánované využití území ani nijak nepříznivě neovlivňuje významné 
krajinné prvky dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a jejich ochranné a bezpečnostní pásma dle platných 
předpisů. 
Změnou nejsou dotčeny prvky ÚSES. 

5.8 ochrana památek 

Změna č. 2 plně respektuje principy ochrany památek a památkově chráněných území stanovené zákonem 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Změnou č. 2 není dotčena žádná kulturní památka. 

 

6. Vyhodnocení splnění Zadání 

Podkladem pro zpracování návrhu změny č. 2 je usnesení (č. 11) Zastupitelstva obce Útvina ze dne 21. 10. 
2019. Zastupitelstvo rozhodlo, že změna č. 2 bude pořízena v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zkráceným postupem. Současně 
rozhodlo, že předmětem Změny č. 2 je změna způsobu využití pozemku p.č. 2403/7 v kat. úz. Útvina z plochy 
„občanské vybavení – ostatní služby“ na plochu „bydlení individuální venkovského typu – BV“. 

Předložený návrh změny č. 2 plně respektuje a naplňuje toto usnesení Zastupitelstva. 

Případný požadavek na zpracování variant řešení. 

Nebyl stanoven požadavek na zpracování variant. 

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Ze stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
17.9.2019 č.j. KK/4311/ZZ/19 vyplývá, že návrh řešení  Změny č. 2 ÚP Útvina nemůže mít významný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství jako příslušného 
úřadu dle § 22 písmene b) a d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 23.9.2019 č.j. 
KK/4309/ZZ/19 není požadováno vyhodnocení vlivů změny Změny č. 2 ÚP Útvina na životní prostředí. 
 

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Jsou v souladu s pokyny pořizovatele v dokumentaci změny č.2 respektovány. 

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

Výměra zastavitelných ploch se změnou č. 2 pouze upravuje s ohledem na dosavadní využití ploch 
vymezených platným územním plánem ve znění po změně č. 1. Tedy především s ohledem na aktuální 
vymezení zastavěného území. Proto se snižuje výměra zastavitelné plochy U/Z-B2 z původních 1,090 ha na 
0,085 ha – tato plocha byla využita pro dokončenou nebo probíhající výstavbu rodinných domů.  Žádné nové 
zastavitelné plochy se nevymezují. Mění se pouze využití plochy v centrálním prostoru obce Útvina 
z občanského vybavení na individuální bydlení v rodinných domech. To odpovídá objektivním podmínkám 
a požadavkům rozvoje obce. Obec má dostatek zařízení a ploch pro občanskou vybavenost. Přínosem pro 
obec je především rozvoj rodinného bydlení, stabilizace a přiměřený přirozený nárůst počtu obyvatel. 

O bydlení v obci je zvýšený zájem zejména proto, že leží na silniční spojnici krajských měst Karlovy Vary 
a Plzeň, v těsné blízkosti města Toužim s vyšší občanskou a technickou vybaveností, službami, pracovními 
příležitostmi. Vzhledem k absenci těžké průmyslové výroby jde o území s kvalitním přírodním a životním 
prostředím, s příznivými podmínkami pro rekreaci a volnočasové aktivity. 

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

 stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí není součástí změny č. 2 
územního plánu. (Viz výše citovaná stanoviska a vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje). 
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 sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováváno, tedy ani stanovisko krajského úřadu 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo vydáno. 

 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkce lesa  

Změnou č. 2 Územního plánu Útvina nejsou dotčeny zemědělské pozemky (ZPF), ani pozemky plnící funkci 
lesa (PUPFL).  

10. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s 
odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního 
zákona) se na řešeném území nevyskytují. 

11. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

Nejsou stanoveny. 

12. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění  

Bude doplněno po veřejném projednání. 

13. Vyhodnocení připomínek  

Bude doplněno po veřejném projednání. 

14. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 

Změna č. 2 se neuplatňuje v širších územních vztazích. Řešení platného ÚP z hlediska širších územních 
vztahů se nemění. 

15. Text s vyznačením změn  
 
Text s vyznačením změn je v samostatné příloze. Jeho základem je textová část Územního plánu Útvina ve 
znění změny č. 1 s graficky vyznačenými změnami ve výrokové části. 

 

II. Grafická část odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Útvina 

Grafická část odůvodnění obsahuje: 

Výřez koordinačního výkresu uvedený v příloze č. 3 

 
Poznámka: 
Výkres širších vztahů nebyl pro účel změny č. 2 Územního plánu Útvina zpracován, změna nemá vliv na širší 
vztahy v území.  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu nebyl zpracován – Změna č. 2 se nedotýká ZPF ani PUPFL. 

 
 
 
 
 

 

Poučení: 

Proti změně č. 2 Územního plánu Útvina, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………….    ……………………………………… 
 Miroslav Mikula       Ing. Lenka Straková 
 
 místostarosta              starostka 

  obce Útvina            obce Útvina 
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