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 Identifika ční údaje        
 
 
 
Pořizovatel: 
 
  Magistrát města Karlovy Vary 
  Moskevská 21 
  361 20 Karlovy Vary 
 
 
Objednatel: 
  Město Bochov 
  nám. Míru č.p. 1 
  364 71 Bochov 
 
 
Určený zastupitel 
 
  Miroslav Egert – starosta města 
 
 
Zhotovitel – projektant: 
 
  Společnost AF - CityPlan, spol. s r.o. 
  Jindřišská 17,  
  110 00  Praha 1 
 
Vedoucí projektant: 
  Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr ČKAIT 0009592,  AF - CityPlan spol. s r.o. 
 
Urbanismus a architektura: 
  Ing. arch. Ladislav Komrska, autorizovaný architekt ČKA 02 748 – A 
 
Doprava, technické vybavení území: 
  Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr ČKAIT 0009592,  AF - CityPlan spol. s r.o. 
  Ing. Eva Göpfertová, AF - CityPlan spol. s r.o. (dopravní infrastruktura) 
  Ing. David Borovský, AF - CityPlan spol. s r.o. (energetika a technická infrastruktura) 
  Ing. Jana Caletková, Ph.D, AF - CityPlan spol. s r.o. (vodní hospodářství a technická  
  infrastruktura) 
 
Životní prostředí, ÚSES, ochrana půdního fondu, civilní ochrana: 
  Ing. Hana Ali, AF - CityPlan spol. s r.o. 
  Ing. Pavel Musiol, autorizovaný projektant ČKA pro ÚSES č. 02267 
  Ing. Jana Gebhartová (civilní ochrana) 
 
Spolupráce GIS: 
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4d) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na  
zemědělský p ůdní fond a pozemky, ur čené k pln ění funkce lesa  

 4d.1) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a  podílu p ůdy náležející do 
zemědělského p ůdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultu ře) dot čené půdy, údaje o za řazení 
zemědělské p ůdy do bonitovaných p ůdně ekologických jednotek a do stup ňů přednosti 
v ochran ě: 
 
 Územní plán ve verzi pro společné jednání je vypracován ve dvou variantách s patrným rozdílem i 
z hlediska předpokládaných záborů půdního fondu. Variantní řešení je sledováno v rozsahu zastavitelných 
ploch a ploch přestavby města Bochova, přičemž obě varianty představují komplexní řešení bez možnosti 
dílčích kombinací obou variant. 
 
 Základní p řehled: 
 
Bochov – varianta 1  
    zábor ZPF  41,6018 ha, z toho: 
      -   4,4466 ha v zastavěném území 
     - 37,1552 ha mimo zastavěné území 
 
Bochov – varianta 2 
    zábor ZPF   119,2752 ha, z toho: 
     - 8,7553 ha v zastavěném území 
     - 110,5199 ha mimo zastavěné území 
 
Ostatní místní části – invariantní řešení 
    zábor ZPF 68,6870 ha, z toho: 
     - 7,2510 ha v zastavěném území 
     - 59,7560 ha mimo zastavěné území 
 
Dopravní infrastruktura dle ZÚR Karlovarského kraje: 
    zábor ZPF 66,5038 ha, z toho: 
     - 0,0070 ha v zastavěném území 
     - 66,5038 ha mimo zastavěné území 
 
 Celkový sou čet: 
 
Územní plán Bochov – varianta 1 
    zábor ZPF 175,1126 ha, z toho: 
     - 11,7046 ha v zastavěném území 
     - 163,415 ha mimo zastavěné území 
 
Územní plán Bochov – varianta 2 
    zábor ZPF 252,7860 ha, z toho 
     - 16,0133 ha v zastavěném území 
     - 236,7797 ha mimo zastavěné území  
 
 
 Z hlediska územního plánu je základním kritériem vyhodnocení území z hlediska udržitelného 
rozvoje včetně samostatného posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí ( SEA ) a vyhodnocení 
vlivu územního plánu na soustavu NATURA. 
 
 Územní plán byl vytvořen na zevrubní znalosti problematiky řešeného území a jeho specifik. 
Urbanistická koncepce vychází ve  variantě č. 1 ze ZÚR Karlovarského kraje z hlediska lokalizace 
Hospodářského parku Bochov, ve variantě č. 2 pak územní plán předkládá odlišné řešení, které 
v komplexním vyhodnocení vychází příznivěji. 
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 Platformou řešení je rovněž přiměřené převzetí zastavitelných ploch, vymezených předchozím ( a 
dosud platným ) územním plánem. Toto kritérium je opakovaným a přesto logickým argumentem, který 
dokladuje kontinuitu v názoru města na elementární rozvoj svého území.  
 
Tabulka 26 Kvantifikace d ůsledk ů navrhovaného řešení na ZPF [ha] – souhrnná tabulka 
 

Dílčí členění území

I. II. III. IV V. součty

Bochov varianta 1 7,4688 9,2071 20,3933 2,695 1,8376 41,6018

Číhaná 0,1022 0,8274 0,9296

Herstošice 0,0029 1,0324 0,1876 1,7218 2,9447

Dlouhá Lomnice 7,2155 2,1854 3,3523 1,8079 14,5611

Javorná 5,4225 0,0257 0,1822 0,4339 2,4107 8,475

Jesínky 4,7422 0,0271 4,7693

Kozlov 0,1824 0,1308 0,5919 0,9051

Mirotice 0,338 3,1361 0,5445 4,0186

Německý Chloumek 2,3054 4,9332 0,9293 8,1679

Nové Kounice 1,7506 2,7118 4,4624

Pávice 0,199 0,479 0,678

Pěčkovice 0

Polom 0

Rybničná 0,2435 2,9932 1,5341 0,032 0,001 4,8038

Sovolusky 0,1807 0,2985 0,4792

Těšetice 0,1119 0,002 1,6776 0,0185 1,81

Údrč 2,2782 3,0953 6,3088 11,6823

silnice ZUR 10,641 8,86 30,867 7,195 7,158 64,721

železnice ZUR 1,5367 0,2461 1,7828

součty 38,0478 23,3833 78,4113 12,2211 24,7291 176,7926

Dílčí členění území

I. II. III. IV V. součty

Bochov varianta 2 7,5027 20,9516 49,4827 13,8962 27,442 119,2752

Zábory ZPF dle stupně přednosti v ha

Zábory ZPF dle stupně přednosti v ha
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Dílčí členění území

o ttp z součty

Bochov varianta 1 30,5701 10,9177 0,114 41,6018

Číhaná 0,2556 0,674 0,9296

Herstošice 1,0648 1,4316 0,4483 2,9447

Dlouhá Lomnice 5,5436 8,9447 0,0728 14,5611

Javorná 7,345 1,093 0,037 8,475

Jesínky 0,3162 4,4531 4,7693

Kozlov 0,9051 0,9051

Mirotice 4,0186 4,0186

Německý Chloumek 0,2051 7,9628 8,1679

Nové Kounice 0,168 4,1424 0,152 4,4624

Pávice 0,5737 0,1043 0,678

Pěčkovice

Polom

Rybničná 1,5219 2,8911 0,3908 4,8038

Sovolusky 0,4792 0,4792

Těšetice 1,082 0,6007 0,1273 1,81

Údrč 4,6547 7,0276 11,6823

silnice ZUR 39,5907 25,1243 0,006 64,721

železnice ZUR 0,9551 0,8277 1,7828

součty 92,9566 77,9304 5,9056 176,7926

Dílčí členění území

o ttp z součty

Bochov varianta 2 109,815 9,3462 0,114 119,2752

Zábory ZPF dle kultury půdy v ha

Zábory ZPF dle kultury půdy v ha

 
 
 
Tabulka 1 Kvantifikace d ůsledk ů navrhovaného řešení na ZPF [ha] – dle jednotlivého funk čního 
využití 
 

plochy s rozdílným způsobem využití - název index 
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plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV 21,9594 0,5922 0,5922 

plochy bydlení – se specifickým využitím BX 7,6807     

plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské  BI 14,7370 5,1009 9,7512 

plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 1,6520     

plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 0,9268 0,9268 0,9268 

plochy občanského vybavení -  veřejná infrastruktura OV 3,4052 3,4052 3,4052 
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plochy občanského vybavení -  se specifickým využitím OVX 0,0220     

plochy občanského vybavení -  tělovýchovná a sportovní zařízení OS 0,0000     

plochy veřejných prostranství VP 2,2071 0,1580 0,1580 

plochy smíšené obytné – městské SM 1,7136 1,7136 5,1167 

plochy smíšené obytné – venkovské SV 3,8794     

plochy výroby a skladování – lehký průmysl  VL 15,6689 15,6689 80,3608 

plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 1,9510 0,2750 0,2750 

plochy technické infrastruktury TI 0,1430     

plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 66,9255 2,2045 5,2535 

plochy dopravní infrastruktury – drážní DZ 1,7828     

plochy zeleně – ochranná a izolační ZO 17,0300 10,8600 8,0289 

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 15,4802 0,6968 3,9501 

plochy vodní a vodohospodářské W 0,0000   1,4568 

  

176,7926 41,6019 119,2752 
 
4.d.2 Vyhodnocení pot řeby ZPF 
 
 Pro vyhodnocení a odůvodnění záborů půdního fondu platí požadavky definované zákonem č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 
 
§ 4 
Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité 
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí 
zemědělského půdního fondu, nutno zejména: 
 
a)  co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť 
 zemědělských účelových komunikací, 
 
b)  odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 
 
c)  při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního 
 fondu, 
 
d)  po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby  dotčená půda 
 mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle  schváleného plánu rekultivace. 
 
 
Komentá ř projektanta: 
 
 Součástí rozvoje území je umístění zastavitelných ploch a ploch přestavby ( změny zastavěného 
území ) na nezemědělské půdě v tomto rozsahu: 
- město Bochov - varianta 1   4,2016 ha 
- město Bochov – varianta 2   5,4407 ha 
- ostatní místní části:  33,9277 ha 
 
 Rozvoj na zemědělské půdě pak sleduje záměry § 4 zákona 334/1992 Sb. v platném znění: 
 
ad a) 
- s výjimkou Hospodářského parku Bochov nejsou v území založena nová sídla, 
- tzn. že rozvojové plochy navazují na zastavěné území. Posice města a rozhodující podíl ostatních 
místních částí je založen v údolnicích vodních toků, tedy mimo zemědělský půdní fond. Rozvojem takto 
umístěných sídel pak logicky není organizace zemědělského půdního fondu narušena. Dílčím narušením 
organizace je zásah do melioračního systému, vždy však platí povinnost jeho zachování mimo rozvojové 
plochy. 
  
ad b) 
 Územní plán vymezuje rozvoj území pro individuální záměry v minimálním rozsahu, zajišťujícím 
stabilitu sídel, v případě města Bochova pak transformaci bydlení z bytových ( panelových ) domů no 
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nízkopodlažního bydlení v rodinných domech. Z tohoto principu vybočují rozvojové plochy místních částí 
Dlouhá Lomnice, Rybničná a Údrč: v těchto případech však územní plán akceptuje developerskou formu 
výstavby ve vazbě na předchozí územní plán. 
 Zábory půdního fondu pro variantní umístění Hospodářského parku Bochov a pro dopravní 
infrastrukturu dle ZÚR Karlovarského kraje hodnotí územní plán jako záměry ve veřejném zájmu. V případě 
plochy BO-OV 1 = komerční plocha při navrhované MÚK na dálnici D6 je veřejný zájem dílčí – přesto však 
plocha nabízí umístění komerčních zařízení, které v Bochově chybí a jsou nezbytnými pro současný životní 
standard obyvatel. Navržená posice je v tomto směru jednoznačně nejvýhodnější. 
 
ad c) 
 Zcela nepochybně oprávněné kritérium, územní plán Bochova však nadzemní zařízení s výjimkou 
staveb souvisejících s dopravní infrastrukturou ZÚR ( D6, přeložka I/20 ) neobsahuje. 
 
ad d) 
 Požadavek mimo rozměr územního plánování, ÚP Bochova vymezuje plochy trvalého odnětí ZPF = 
trvalé změny v území. 
 
 
 
 
§ 5 odst. 1 
 Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních 
předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 
povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. 
 
Komentá ř projektanta: 
 
 Komplexní odůvodnění urbanistické = celkové koncepce rozvoje je v samostatné kapitole 
Odůvodnění územního plánu. 
 
 Projektant vnímá problematiku záborů půdního fondu ÚP Bochov v těchto základních aspektech: 
 
a) Hospodá řský park Bochov  je umístěn v kontaktním prostoru s městem ve variantě č. 1 v rozsahu  
zastavitelných ploch BO-VL 4, BO-VL 5 a BO-VL 6. Zábor zemědělské půdy činí 8,6119 ha = 1/10 varianty 
č.2.  
 
 

 
Výřez hlavního výkresu – plochy pro Hospodářský park Bochov ve variantě 1 
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 Problém není v záborech půdy ale ve skutečnosti, že se lokalizace záměru neosvědčila – po dobu 
platnosti ÚP Bochov ( od r. 2009 ) nebyl zjištěn  vnější zájem o využití těchto ploch pro výrobu a skladování. 
Následuje tedy logická reakce – plochy jsou zbytečné a nemusí být v této variantě ( ani v jiné ) územním 
plánem vymezovány. Teze je platná v měřítku zákona o ochraně ZPF, z hlediska udržitelného rozvoje však 
zcela chybná. Má – li město disponovat udržitelným rozvojem – nezbytně potřebuje získat pracovní místa a 
to v důsledku vnějšího impulzu. 
 
 Varianta č. 2 pak umísťuje Hospodářský park mimo kontaktní plochy města na pozemky o rozloze 
72,8768 ha = plocha srovnatelní s velikostí města. Z hlediska udržitelného rozvoje však představuje 
kvalitativně novou nabídku na lokalizaci pracovních příležitostí nadmístního významu – vycházeje z posice 
města na stávající a zejména navrhované silniční síti 
 

 
Výřez posice Hospodářského parku Bochov dle varianty č. 2. 
 
 Souvisejícím efektem je uvolnění ploch výroby a skladování dle varianty č. 1 pro rozvoj městské 
sídelní struktury – viz urbanistická koncepce, která vysvětluje potřebu a lokalizaci ploch bydlení v Bochově. 
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Výřez varianty č. 2 – využití ploch výroby ( dle varianty č. 1 ) pro rozvoj městské sídelní struktury. 
 
 V obou p řípadech však ÚP Bochov vnímá vymezení Hospodá řského parku Bochov jako 
opat ření ve ve řejném zájmu. 
 
 
 
 
b) plocha ob čanského vybavení pro lokalizaci komer čních za řízení nadmístního významu 
 
 Invariantní lokalizace plochy OV je problematická z hlediska ochrany půdního fondu – velikost plochy 
činí 3,4052 ha, z toho 3,3649 ha je půdách v I. stupněm přednosti.  
 

 
 
 Zásadním argumentem pro přijetí tohoto záměru je unikátní posice ploch na silniční síti ( stávající i 
navrhované ) s optimální přístupností pro obyvatele města i navazujícího území ( regionu ). V případě 
odmítnutí tohoto řešení dotčeným orgánem se nabízí využít stávající plochy části zemědělského areálu. 
Dotčený prostor však nevykazuje ( očekávanou ) kvalitu vnějšího prostředí a je umístěna excentricky vůči 
bytovým panelovým domům = těžišti obyvatel města. Tato posice však vylučuje využití komerčních ploch po 
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výstavbě dálnice D6 
 Lokalizace ploch občanského vybavení do tohoto prostoru se tedy jeví jako logické řešení a to i za 
cenu záborů půdy v I. stupni ochrany. Veřejným zájmem je v tomto případě pouze posílení kvality služeb – v 
přeneseném významu i bydlení. 
 
 
c) naddimenzovaný rozvoj místních částí Dlouhá Lomnice, Rybni ční, Údrč.   
 
 Ve všech případech se jedná o záměry převzaté z předchozího územního plánu. V současné době 
probíhá investorská příprava developera pro využití ploch LO-BI 1 a LO-BI 2.  
 

 
 
 Rozvojové plochy je tedy vhodné v novém územním plánu zachovat.  
 V případě místních částí Rybničná je rozvoj zásadních ploch – RY-BI 1 a RY-BI 14 umístěn mimo 
zemědělský a lesní půdní fond. 
 
 V případě místní části Bochov je naddimenzovaný rozvoj bydlení převzat z předchozího územního 
plánu. Rozvoj je etapizována a umístěn je v rozhodujícím rozsahu na půdy v V. stupni ochrany. Plochy jsou 
etapizovány, jejich rozvoj lze variantě utlumit na plochu ÚD-BV 3 a další zastavitelné plochy řešit změnou 
územního plánu pop jejím naplnění ( plocha má přímou vazbu na navrhovanou ČOV Údrč ). 
 
 
d) podíl sídelní zelen ě 
 
 Územní plán Bochova vymezuje v rámci rozvoje území 15,1082 ha ochranné a izolační zeleně a 
15,4802 ha veřejných prostranství – veřejné zeleně a to jako kompenzaci navrhované dopravní 
infrastruktury, v případě veřejné zeleně pak jako součást současného standardu bydlení. 
 Specifickou položkou je plocha JA-ZV 1, která je určena pro rozšíření areálu Javorenského zámku 
do atraktivní formy, která by mohla pomoci jeho novému využití ( jedná se o chátrající nemovitou kulturní 
památku ). 
 Rozvoj sídelní zeleně je vnímán jako opatření ve veřejném zájmu. 
 
 
e) záměry dle ZÚR Karlovarského kraje 
 
 V případě ploch dopravní infrastruktury pro umístění dálnice D6 územní plán akceptuje vydané 
územní rozhodnutí v právní moci. V případě trasy silnice I/20 územní plán vymezuje její koridor s cílem jeho 
zpřesnění do logické a proveditelné trasy, slučitelné s ochranou přírodního prostoru, kterým prochází. 
 
 
f) ostatní zám ěry 
 
 Ostatní – výše nekomentované záměry přestavují přiměřený rozvoj ostatních sídel. Z hlediska 
záborů půdního fondu v I. stupni je významná plcha BO-BI 3. Tato je převzata z předchozího územního 
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plánu a lze ji v případě přijetí varianty č. 2 vypustit bez náhrady. 
 

 
 
 
 
4.d.3 Údaje o uskute čněných investicích do ZPF 
 
 Navržené zastavitelné plochy zasahují do plošných meliorací v rozsahu uvedeném v souhrnné 
bilanci záborů půdního fondu. Výroková část územního plánu obsahuje podmínku zachování funkčnosti 
melioračního zařízení jako součásti projektového řešení navrhované stavby. 
 
 
 
4.d.4 Údaje o areálech a objektech staveb zem ědělské prvovýroby 
 
 Areály zemědělské prvovýroby jsou základní hodnotou území a zajišťují obživu rozhodující části 
obyvatel mimo město Bochov. Územní plán akceptuje jejich posice v každé místní části – a to i v případech, 
že jejich současný stavebně – technický stav a forma užívání neodpovídají původnímu záměru. Důvodem je 
přesvědčení, že zemědělská prvovýroba je v řešeném území perspektivní a to zejména v současném trendu 
ekologického zemědělství spojeného s potenciálem krajiny ve vysokém stupni ekologické stability. 
 
 Územní plán dále rozšiřuje plochy zemědělské výroby o 1,9510 ha zastavitelných ploch, 
navazujících resp. rozšiřujících stávající zemědělské areály. 
 
 
4.d.5 Zábory pozemk ů, určených k pln ění funkce lesa ( PUPFL ) 
 
Vyhodnocení záborů PUPFL 
  
Tabulka 28 Kvantifikace zábor ů PUPFL [ha]:  

Lokalita 
číslo Využití 

Výměra 
celkem 

[ha] 
Kategorie lesa Katastrální území 

Zábor 
PUPFL 

[ha] 

BO-DS1 DS 5,1820 lesy hospodářské Bochov 0,0370 

BO-DS1 DS 5,1820 lesy hospodářské Bochov 0,2430 

BO-DS3 DS 2,9010 lesy hospodářské Bochov 0,0080 

BO-DS3 DS 2,9010 lesy hospodářské Bochov 0,0130 

BO-DZ1 DZ 1,7930 lesy hospodářské Bochov 0,0050 

BO-DZ1 DZ 1,7930 lesy hospodářské Bochov 0,2750 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy hospodářské Číhaná u Javorné 0,0990 
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DS-I/20 DS 36,8650 lesy hospodářské Dlouhá Lomnice 0,0470 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy hospodářské Číhaná u Javorné 1,6650 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy zvláštního určení Dlouhá Lomnice 0,3120 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Bochov 0,1980 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Herstošice 0,1690 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Bochov 1,3020 

DS-D6 DS 48,2410 lesy zvláštního určení Bochov 2,8860 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Herstošice 0,6260 

LO-BI4 BI 0,2280 lesy hospodářské Dlouhá Lomnice 0,0040 

LO-BI4 BI 0,2280 lesy zvláštního určení Dlouhá Lomnice 0,0420 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy hospodářské Bochov 0,0290 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy hospodářské Mirotice u Kozlova 0,0270 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy hospodářské Bochov 0,1000 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy zvláštního určení Bochov 0,3770 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy zvláštního určení Mirotice u Kozlova 0,6180 
 
 Územní plán vymezuje potřebu vynětí 9,036 ha lesního půdního fondu pro  realizaci dopravních 
staveb souvisejících s výstavbou dálnice D6. 
 
 Nad tento rámec souvisí s optimálním využitím zastavitelné plochy LO-BI 4 celkový zábor 0,0460 ha 
lesa. V případě nesouhlasu DO lze lokalitu využít i bez tohoto záboru. 
 
 Rozvojové plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, lze využít za podmínek, které 
stanoví dotčený orgán ochrany lesa. 
 
 Do lokality Mirotický vrch je umístěna překryvná plocha určená pro umístění větrných elektráren. 
V případě jejich realizace – jako dočasné stavby – bude v územním řízení prověřen resp. vymezen nezbytný 
rozsah dočasného záboru lesa. Výroková část územního plánu přitom obsahuje podmínku zachování funkce 
lesa po ukončení životnosti větrných elektráren a to bez nevratných změn ve vegetačním krytu. 
 
 Faktický rozsah záborů lesa je vázán na parametry konkrétního výrobníku včetně specifických 
podmínek pro jeho výstavbu a údržbu. Územní plán přitom vymezuje mezní hodnoty těchto výrobníků 
z hlediska výšky osy rotoru. Další – bližší – parametry lze stanovit až v územním řízení. 
 
 
 


