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I.1.1  Vymezení zastavěného území 
__________________________________________________________                                  
 

Hranice zastavěného území obce Kolová  (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 30.4.2013. 
Tato hranice je zakreslena na všech výkresech grafické části návrhu ÚP mimo výkresů I.2.8 a I.2.9 
- Výkres VPS, opatření a asanací v měřítku 1:5 000 a na všech výkresech grafické části 
odůvodnění ÚP mimo výkresu II.2.3 - Širší vztahy v měř.1 : 50 000 a byla stanovena v souladu s § 
58 zákona č. 183/2006Sb. (stavební zákon) v platném znění (zákon č.350/2012 Sb.).  
 

Zastavěné území obce Kolová je tvořeno 2 samostatnými kompaktními plochami 
zástavby a to :  

• vlastní obec Kolová - souvislá zástavba podél krajských silnic III/2087a III/208 11  a na ně 
navazující místní komunikace 

• samostatné sídlo Háje - souvislá zástavba podél krajské silnice III/2087 a na ní navazující  místní 
komunikace                                                                   

 

             Dále je zastavěné území tvořeno 11 lokalitami individuální zástavby a to : 

•  katastrální území Kolová - v jeho západní části lokalita „V Úvozu “ 

•  katastrální území Kolová - v jeho západní části samostatný objekt „U Kapličky “ 

•  katastrální území Kolová - v jeho jihovýchodní části lokalita „U Hájovny “ 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho severozápadní části lokalita „Zámeček „ 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho severní části lokalita domů 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho severní části lokalita „Kovoslužba „ 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho východní části lokalita „V Úvozu „ 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho severozápadní části  vodojem 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho centrální části  objekt lokalita „Pod Lesem „ 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho centrální části  objekt lokalita „Pod Lesem „ 

•  katastrální území Háje u K.Var - v jeho východní části území navazující na k.ú.Kolová 

 
 

I.1.2   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
__________________________________________________________ 
 
I.1.2.1  Základní koncepce rozvoje území obce 

 
Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou dne 20.července 2009 

 vyplývá, že řešené správní území obce Kolová se nachází mimo rozvojovou osu OS 7 a zasahuje 
do ní rozvojová oblast OB 12, ze které pro koncepci rozvoje území nevyplývají zásadní požadavky.  
 
           Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, které nabyly účinnosti dne 16.10.2010 
vyplývá, že do řešeného území zasahuje oblast mezinárodního významu SL 1 Karlovy Vary – 
specifická oblast lázeňství a oblast nadmístního významu SR 8 Karlovarsko – oblast rekreace a 
cestovního ruchu. Návrh ÚP Kolová tyto specifické podmínky respektuje a ve svém řešení 
zohledňuje. 
 
 
 Vzhledem k systému osídlení v  této části Karlovarského kraje je zřejmé, že obec Kolová se 
svými sídly Kolová a Háje se bude i  nadále rozvíjet samostatně bez vazeb na okolní obce 
s dominantní vazbou na krajské město Karlovy Vary jako jeho satelit, vzhledem k jeho snadné 
dostupnosti jak individuální ( automobilovou) tak hromadnou (autobusovou) dopravou. 
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 Obec Kolová se svým sídlem Háje se bude dále rozvíjet jako klidová polyfunkční obec s 
převažujícím využitím bydlení individuelního s částečným podílem rekreace. Vzhledem 
k charakteru přírodních scenérií řešeného území a absence průmyslových zařízení i velkých 
dopravních zátěží bude území stále více vyhledávaným turisticko – rekreačním prostorem, 
kterému zatím chybí větší propagace se zdůrazněním jeho přírodně – turistických kvalit (pěší i 
cykloturistiky). 
 
 Na území obce není umisťován těžký ani lehký průmysl, dojde pouze k nepatrnému 
rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby v Kolové pro agroturistiku a umístění skleníků.  
                                                     
            Pro zvýšení atraktivity území se navrhuje v Hájích u vodojemu stabilizování vyhlídkového 
bodu, který obsáhne značný segment krajiny. 
                                                                                                
 Obec Kolová si i nadále zachová charakter obytného sídla s částečným podílem rekreace a 
dobrou úrovní přírodního a životního prostředí. Malý podíl bude zaujímat  drobná a řemeslná 
výroba a zemědělské výroba ( chov skotu ).  
 
            Sídlo Háje si i nadále zachová charakter obytného sídla s částečným podílem rekreace a 
dobrou úrovní přírodního a životního prostředí. Bude posílena jeho rekreační funkce rozšířením 
golfového hřiště na plochy severně od silnice III/208 7. 
 
 Cílem rozvoje území obce Kolová je zachování a rozvoj dominantní  obytné funkce v těsné 
vazbě (jako satelitu) na krajské město Karlovy Vary a rozvoj plnohodnotných životních a 
pracovních podmínek pro trvalé obyvatele  i rekreanty.     
 
                                                                  
 

I.1.2.2  Ochrana a rozvoj hodnot území 
 

  Hlavní hodnotou řešeného území obce Kolová je kvalitní přírodní prostředí bez objektů 
průmyslové výroby v území i blízkém okolí. 

 
- většina řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (CHKO) a 

zařazena do III.třídy ochrany přírody. 
 
- většina řešeného území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod     

Slavkovský les (CHOPAV). 
 

- chráněné území registrovaného krajinného prvku (VKP) „ Vřesoviště u letiště “. 
 

- do území zasahují ochranná pásma II.stupně IIA a IIB přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary. 

 
- do území zasahuje ochranné pásmo I. a II. stupně vodárenské nádrže Stanovice. 

 
- celé správní území obce je součástí ochranného pásma vzletových prostorů letiště Karlovy 

Vary a část území potom součástí OP vzletových drah a  staveb letiště. 

 
 

V řešeném území správního obvodu obce Kolová se nenacházejí nemovité kulturní 
památky, které jsou  vedeny v evidenci . 

 
           Pozornost si zasluhuje několik historicky – hodnotných staveb a to : 
 
           Kolová  
 

 Základní škola z r. 1868 (p.p.č. 9) 
 Kaple sv.Anny z r. 1873 (p.p.č. 22) 
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 Památník padlým v I. a II. sv.válce (p.p.č. 229) 
 Dům č.p. 50 – jediná zachovalá původní hrázděná budova v obci (st.p.č. 354) 

 
      Háje u Karlových Var 
 

•     Kříž na p.p.č. 92/1 
•    „Zámeček“ původně „Meczeriho výšina“ letní sídlo s kavárnou z konce 19.stol. 

 (dnes po celkové rekonstrukci, změna vzhledu) 
            •     Památník padlým I.sv.války (p.p.č. 22/6) 
 
            Dále si pozornost zasluhují hodnotné stromy a to : 
 
            -      javor klen na p.p.č. 481 k.ú.Kolová 
            -      jírovec na p.p.č.10 k.ú.Kolová 
 
            Územní plán Kolová výše uvedené hodnoty území ve svém návrhu respektuje a 
zachovává.     
 
 
                                                                                                               

I.1.3  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

__________________________________________________________ 

 

I.1.3.1 Návrh urbanistické koncepce  
 
 Rozvoj obce Kolová a jejího sídla Háje je limitován umístěním v CHKO Slavkovský les, 
ochrannými pásmy vodárenské nádrže Stanovice, ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů a 
ochrannými pásmy letiště. Návrh urbanistické koncepce nového ÚP Kolová vychází z původního  
Územního plánu obce Kolová z roku 2006 s tím, že reflektuje nové požadavky vyplývající ze ZÚR 
Karlovarského kraje a požadavky objednatele ohledně  změny druhu zastavitelných ploch.    
 

Urbanistická koncepce vychází z historického vývoje, reaguje na současné a nové 
podmínky a požadavky společenského, hospodářského vývoje při respektování veřejného 
zájmu.Návrh klade důraz  na vytváření podmínek pro rozvoj hlavních funkcí řešeného území,  to je 
funkce bydlení a částečně i rekreace. Rozvoj bydlení je řešen v rámci zastavěného území a na 
zastavitelných plochách přímo navazujících  na současně zastavěné území, nebo na plochách 
stávajících zástavbou obklopených . 

 
             Rozvoj jednotlivých sídel je územním plánem řešen ve vazbě na stávající komunikační síť 
a stávající systém zástavby domy ať pro trvalé nebo rekreační bydlení tak, že není nutno 
navrhovat nové komunikační napojení nových zastavitelných ploch. V centrech sídel jsou plně 
respektovány stávající plochy občanského vybavení OV, OM, OS a veřejná prostranství.  
 
           V Kolové   je největší rozvoj navržen do východní části obce s ohledem na možnost 
jednoduchého propojení dopravního systému obce a napojení na technickou infrastrukturu obce. 
Urbanistická struktura Kolové – lineární zástavba bydlení podél silnic III. třídy s navazující 
hospodářskou zónou (drobná výroba, areál zemědělské živočišné výroby) bude doplněna o 
rozvojové plochy bydlení a výroby zemědělské (agroturistika, skleníky), které přímo navazují na 
současně zastavěné území a které jsou z větší části obklopené současnou zástavbou. Vzhledem 
k regulaci výstavby na území CHKO Slavkovský les jsou rozvojové plochy uplatněny převážně 
mimo CHKO ve východní části sídla. Postupným naplněním rozvojových ploch vznikne poměrně 
kompaktní uzavřené sídlo s racionálním řešením vnitřních vazeb urbanizovaného prostoru. 
Navrhovaným řešením bude urbanistická struktura  ukončena. 

 
V Hájích je rozvoj bydlení navržen na plochy přímo navazující na současně zastavěné 

území  a zároveň splňující požadavek co nejmenšího negativního vlivu na krajinný ráz. Stávající 
poměrně kompaktní sídlení útvar bude doplněn o plochy bydlení, které plošně i prostorově uzavřou 



 

 8 

dosud otevřenou zástavbu sídla . Návrhem rozvojových ploch pro sport a rekreaci bude 
uspokojena poptávka a rozšířena nabídka služeb v oblasti sportovně rekreačního vyžití obyvatel a 
návštěvníků Karlovarska. Současným záměrem je zřízení golfových hřišť a sportovně rekreačních 
areálů. Urbanistická struktura částí Háje je téměř ukončena. Je navrženo pouze doplnění 
rozvojových ploch pro zástavbu rodinných domů a rozvojových ploch pro rekreaci a sport 
(sportoviště, golfová hřiště). Vzhledem k tomu, že Háje jsou celé součástí CHKO Slavkovský les je 
další rozšiřování sídla nad rámec návrhu nežádoucí a navrhovaným řešením bude urbanistická 
struktura ukončena. 
 
 Územní plán řeší lokalizaci obce Kolová v urbanistické struktuře osídlení a objasňuje hlavní 
poslání tohoto území s jeho převažující obytnou a doplňující rekreační funkcí. 
 

 
I.1.3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání 
 
 Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze stávající struktury sídel obce, 
kterou respektuje, navazuje na ni a dále ji rozvíjí. 
 
           Centrem Kolové zůstává nově vybudovaný veřejný prostor s Památníkem padlým v I. a II. 
světové válce v centru obce (u školy), v jehož blízkosti se nacházejí zařízení základní  občanské 
vybavenosti (obecní úřad, knihovna, základní škola, Česká pošta, restaurace, obchod se 
smíšeným zbožím a kaplička sv.Anny) 
 
           Centrem Hájů zůstává  nově vybudovaný veřejný prostor s Památníkem padlým v I.světové 
válce v centru sídla u autobusové zastávky. 
         
            Navržená zástavba v sídlech bude zachovávat výškovou hladinu max. 2 NP + podkroví a 
nebude vytvářet prostorové ani výškové dominanty území. V celém řešeném území není přípustná 
výstavba činžovních domů. 
 
 Obec Kolová se svým sídlem Háje si i nadále zachová svůj příměstský charakter  (satelit 
krajského města Karlovy Vary) nepravidelného zastavění s převahou obytné a doplňující rekreační 
funkce. Jejich  další rozvoj pro trvalé i rekreační bydlení je zajištěn navrženými rozvojovými 
plochami. 
 
 

I.1.3.3 Zastavitelné plochy 

 
          V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na výkresu  č.I.2.1 a I.2.2  – Výkres 
základního členění území v měř.1 : 2 880, výkresu č.I.2.3 – Hlavní výkres - řešené území v měř. 1 : 
10 000, výkresu č.I.2.4 a I.2.5 – Hlavní výkres v měř. 1 :5 000, výkresu č. I.2.6 a I.2.7– Hlavní 
výkres - detail v měř. 1 : 2 880. 
 
 Územní plán Kolová navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy : 
 
Plochy bydlení (v rodinných domech – městské a příměstské • BI)  
 
Kolová :  
Z 3   -  plocha v severozápadní části obce „ U Obecního úřadu „ • 0,73 ha 
Z 7   -  plocha v severovýchodní části obce „ U Vodojemu „ • 4,08 ha 
 
Háje : 
Z 24 -  plocha v jižní části sídla „ Ke Křížku „ •1,36 ha 
Z 25 -  plocha v jihovýchodní části sídla „ Pod Třešňovkou „ • 0,92 ha 
Z 27 -  plocha v severovýchodní části sídla „ Pod Lesem „ • 2,27 ha 
Z 28 -  plocha v severní části sídla „ U Pomníku „ • 0,36 ha 
Z 29 -  plocha v severní části sídla „ U Pomníku „ • 0,22 ha 
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Plochy bydlení (v rodinných domech – venkovské • BV)  
 
Kolová :  
Z 2   -  plocha v severozápadní části obce „Golfer „ • 1,20 ha 
Z 4   -  plocha v severovýchodní části obce „ U Hřiště „ • 0,76 ha 
Z 5   -  plocha v severovýchodní části obce „ U Vodojemu „ • 0,30 ha 
Z 6   -  plocha v severovýchodní části obce „ U Vodojemu „ • 0,14 ha 
Z 8   -  plocha ve východní části obce „ Maďarská „ • 1,36 ha 
Z 11 -  plocha ve východní části obce „ Za Humny „ • 9,99 ha 
Z 12 -  plocha v jihovýchodní části obce „ Za Humny „ • 1,98 ha 
Z 13 -  plocha  ve východní části obce „ Za Humny „ • 1,11 ha 
Z 15  -  plocha u silnice na Pilu „ U Hájovny „ • 0,29 ha 
Z 17 -  plocha v jihozápadní části obce „ K Hájům „ • 0,95 ha 
Z 18 -  plocha v jižní části obce „ Na Křižovatce „ • 1,20 ha 
Z 20  -  plocha v západní části obce „ U Kapličky „ • 0,92 ha 
Z 21  -  plocha v západní části obce „ U Kapličky „ • 1,21 ha 
Z 22 -  plocha v severozápadní části obce „ V Úvozu „ • 0,32 ha 
 
Háje : 
Z 23 -  plocha ve východní části katastru „ U Kapličky „ • 0,31 ha 
 
Plochy občanského vybavení ( tělovýchovná a sportovní zařízení • OS) 
 
Kolová :  
Z 16 -  plocha  v jihozápadní části obce (rozšíření stávajícího hřiště na petanque ) • 0,27 ha 
 
Háje : 
Z 26 – plocha ve východní části sídla  • 1,31 ha 
 
Plochy občanského vybavení ( se specifickým využitím • OX) 
 
Kolová : 
Z 31 – plocha v západní části sídla pro výstavbu zázemí golfového hřiště • 0,50 ha 
 
Plochy dopravní infrastruktury (silniční • DS) 
 
Kolová : 
DS1 -  nová propojovací komunikace v Kolové (u zemědělského areálu) • 0,07 ha 
DS2 -  nová cyklostezka Kolová - Háje • 15 m2 
DS3 -  nová cyklostezka u Kolovského rybníka • 0,17 ha 
 
Háje : 
DS2 – nová cyklostezka Kolová – Háje • 0,28 ha 
 
Plochy dopravní infrastruktury (specifická • DX) 
 
Kolová : 
Z 1  -   plocha v severovýchodní části území (letiště) • 11,41 ha 
 
Plochy technické infrastruktury (inženýrské sítě • TI) 
 
Kolová : 
Z 30 -  plocha ve východní části obce ( nová TS ) • 10 m2        
 
Plochy výroby a skladování (zemědělská výroba • VZ) 
 
Kolová : 
Z 14 - plocha ve východní části sídla (rozšíření stávajícího areálu VZ) • 3,25 ha 
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Plochy veřejných prostranství (veřejná prostranství • PV) 
 
Kolová : 
Z 32 – plocha v severovýchodní části sídla jako průchod pro skot a vedení VN • 0,06 ha 
 

                                                              

I.1.3.4 Plochy přestavby  
 
          V grafické části ÚP jsou zobrazeny  plochy přestavby na výkresech  č.I.2.1 a I.2.2  – 
Výkres základního členění území v měř.1 : 2 880, výkresu č.I.2.3 – Hlavní výkres - řešené území 
v měř. 1 : 10 000, výkresech č.I.2.4 a I.2.5 – Hlavní výkres v měř. 1 :5 000 a výkresech č. I.2.6 a 
I.2.7– Hlavní výkres - detail v měř. 1 : 2 880. 
 
              Územní plán Kolová navrhuje na území obce tyto přestavbové plochy : 
 
Plochy bydlení (v rodinných domech – městské a příměstské • BI)  
 
Kolová : 
P 7 -  plocha v jihozápadní části obce „ U Panelového domu „ • 0,60 ha 
 
Plochy bydlení (v rodinných domech – venkovské • BV)  
 
Kolová : 
P 1  -  plocha v centrální části obce „ U Panelového domu „ • 0,58 ha 
P 3  -  plocha v jihozápadní části obce „ K Přehradě „ • 0,98 ha 
P 5  -  plocha ve východní části obce „ Maďarská „ • 0,16 ha 
P 6 -  plocha  ve východní části obce „ U Hřiště „ • 0,59 ha 
 
Háje : 
P 4  -  plocha v jižní části  sídla „ Při Kolovské silnici • 0,40 ha 
 
Plochy zeleně ( zeleň – ochranná a izolační • ZO) 
 
Kolová : 
P 2 -  plocha u zemědělského areálu • 0,40 ha 
 
 

I.1.3.5 Plochy změn v krajině 
 
          V grafické části ÚP jsou zobrazeny  plochy změn v krajině na výkresu č.I.2.3 – Hlavní 
výkres- řešené území v měř.1:10 000, výkresech č.I.2.4 a I.2.5 - Hlavní výkres v měř.1 :5 000 a  
výkresech č. I.2.6 a I.2.7– Hlavní výkres - detail v měř. 1 : 2 880. 
 
              Územní plán Kolová navrhuje na území obce tyto plochy změn v krajině : 
 
Plochy rekreace ( se specifickým využitím • RX ) 
 
Kolová : 
K 3  -  plocha golfu • 0,67 ha 
 
Háje : 
K 3  -  plocha golfu • 20,25 ha 
 
Plochy zeleně ( zeleň – ochranná a izolační • ZO) 
 
Kolová : 
K 1  -  plocha u lokality „ Maďarská „ • 0,85 ha 
K 2  -  plocha u zemědělského areálu • 0,60 ha 
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I.1.3.6 Návrh systému sídelní zeleně 
 
          V grafické části ÚP jsou zobrazeny  plochy sídelní zeleně na výkresu č.I.2.3 – Hlavní 
výkres- řešené území v měř.1 : 10 000, výkresech č.I.2.4 a I.2.5 - Hlavní výkres v měř.1 :5 000 a 
výkresech č. I.2.6 a I.2.7– Hlavní výkres - detail v měř. 1 : 2 880. 
 
 Územní plán vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném a zastavitelném 
území města v souladu s vyhl. č.501/2006 Sb. v platném znění (novela vyhl.č.431/2012 Sb.), jako 
součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství s komunikačním 
koridorem a shromažďovací plochou, kde veřejná zeleň je pouze doprovodná a veřejná 
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku.    
 
 Územní plán respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, zeleň 
soukromou a vyhrazenou (oplocené zahrady, které v daném případě nemohou být součástí jiných 
typů ploch) a zeleň přírodního charakteru a nenavrhuje nové plochy tohoto charakteru.   
      
                    

                                                                                                                                                                           
I.1.4     Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její  

   umisťování 
 
 

I.1.4.1  Dopravní infrastruktura 
 

V územním plánu Kolová je řešena pouze dopravní infrastruktura silniční a letecká 
vzhledem tomu, že ostatní dopravní infrastruktura (železniční) se nachází mimo řešené území 
správního obvodu obce Kolová. 

 
            V grafické části ÚP jsou zobrazeny  plochy dopravní infrastruktury na výkresu č.I.2.3 – 
Hlavní výkres - řešené území v měř.1 : 10 000, výkresech č.I.2.4 a I.2.5 - Hlavní výkres v měř.1 :5 
000 a výkresech č. I.2.6 a I.2.7– Hlavní výkres - detail v měř. 1 : 2 880. 

 

Nejbližší významnější nadregionální dopravní propojky, což jsou zároveň i mezinárodní 
silnice (I/6-E 48 a I/20-E 49), po kterých je možno se dále vydat směrem na Karlovy Vary a z nich 
dále na Prahu nebo Ústí nad Labem nebo v opačném směru přes Cheb do Německa či do Plzně. 

 

Z pohledu širších dopravních vztahů je možno z daného prostoru vyjet po silnici III/208 7 
(Pila, Kolová, Háje, Březová a dále I/20), III/208 8 (Stanovice, Háje) a III/208 11 (I/6, Olšová Vrata, 
Kolová). 

Tyto krajské silnice mají přímo přístupový charakter do dílčích částí řešeného prostoru a 
zajišťují propojení s významnějšími dopravními tahy 

 

Železnice se v zájmovém území nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam. 
Nejbližší vlaková stánice je v Doubí u Karlových Varů, na rychlíkové nádraží je nutno dojet až do 
Karlových Varů na Horní nádraží. 

 

Letecká doprava sice v zájmovém území není, leč toto se nachází na hranici katastru 
vzhledem k situování mezinárodního letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata. Jedná se o mezinárodní 
letiště a několika pravidelnými spoji, které ale nemají pro řešené území praktický význam. 

 

Místní komunikace III.a IV. třídy jsou v ÚP řešeny jako veřejná prostranství.Nově 
připravované lokality výstavby pak budou dopravně napojeny na stávající komunikační nebo cestní 
síť a nevyžadují budování nových komunikací.  
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Řešeným územím prochází  turistické značené cesty (modrá a červená). Modrá trasa je 
dálková turistická trasa, která daným územím prochází ve směru od Vítkova vrchu, prochází 
Kolovou a směřuje dále na Pilu. Červená trasa rovněž jako dálková vede do daného prostoru od 
Březové údolím Cínového potoka do Kolové a dále rovněž směrem na Pilu v souběhu s modrou 
turistickou trasou. 

 

Z důvodů členitosti terénu prochází daným územím pouze jedna značená cyklotrasa (č. 
2288), vedoucí od Gejzír parku lesy pod Vítkovým vrchem, přes Kolovou a dále směrem na Pilu. 
Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není. Cyklisté jsou  nuceni využívat 
stávající krajské silnice a místní komunikace, případně i polní cesty propojující zastavěné části 
sousedních katastrů.  

 

Návrh územního plánu umisťuje do území samostatnou cyklistickou stezku Kolová – Háje, 
která probíhá v souběhu silnice III/208 7.  

 
I.1.4.2  Technická infrastruktura 
 
I.1.4.2.1  Vodní hospodářství 
 
       Územní plán navazuje na koncepci stanovenou Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Karlovarského kraje (dále PRVKKK) a dále ji rozvíjí.   
 
                 Obec Kolová je v současné době zásobena pitnou vodou ze systému skupinového 
vodovodu Karlovy Vary. Zdrojem vody je nádrž Stanovice, odkud je surová voda dopravována do 
úpravny vody Březová. Z úpravny je voda čerpána do vodojemu Vítkova Hora (639,30/634,80 m 
n.m.) a odtud potrubím přes objekt vodojemu Pila (589,70/593,40 m n.m.), kde je na potrubí 
osazen redukční ventil,  do obce Kolová.  
 
                 Sídlo Háje je zásobeno vodou z vodojemu  Háje (50 m3, 597,00/594,00 m n.m.) 
 
                 Rozvojové plochy sídel budou zásobovány ze stávajícího systému vodovodu stávajícími 
řady, resp. jejich prodloužením a zokruhováním. 

 
                 Zástavba sídel Kolová a Háje je odkanalizována kanalizační sítí do sběrače Březová – 
Háje – Kolová. Tímto sběračem  jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod 
v Drahovicích. 
 
                 Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno kanalizačním systém s napojením 
na stávající rozvody v obci.  
 
                                                    
I.1.4.2.2  Zásobování elektrickou energií 
 
               Dle průzkumů a rozborů sítě ČEZ je v lokalitě stávající  venkovní vedení 22 kV,  připojení 
z rozvodny VVN -110/22kV v Karlových Varech-Tuhnice, na které jsou  paprskové odbočky 
distribuční sítě 22kV napájející trafostanice. 
 
               Kolová - navýšené požadavky lokalit budou zajištěny úpravou stávajících TS navýšením 
stroje a v obci novou (TS Obec 3) zděnou trafostanicí typu kiosek 1x630kVA s přípojkou 
kabelovou VN cca 30m odbočením a svodem do země ze stávajícího vedení. 
VN nadzemní vedení budou v nových lokalitách RD (Z11,Z13) dle možností převedeny na zemní 
napáječe. Jde hlavně o nadzemní odbočku pro TS Obecní úřad, která by byly zemním kabelem až 
k vedení pro TS 0224 Statek. Dále při výměně TS KV0226 u jídelny za kioskovou bude proveden 
zemní svod z hlavního vedení. 
 
             Háje - TS KV0227-Obec bude přezbrojena z 1x400kVA na 1x630kVA.  
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I.1.4.2.3  Zásobování plynem 
 
            V současné době není obec Kolová ani sídlo Háje plynofikováno. Územím nejsou vedeny 
žádné VTL plynovody, které by mohly být využitelné pro případnou plynofikaci. V minulosti 
plánovaná plynofikace území v rámci programu „plynofikace obcí mikroregionu Hvězda“ nebyla 
realizována a do výhledu  s ní není ani uvažováno.  

 
 Z výše uvedených důvodů je proto uvažováno z rozšířením STL distribuční sítě zemního 
plynu z obce Březová. VTL RS je zde situovaná na jihozápadním okraji obce, z této regulační 
stanice je vyveden středotlaký výstup, ze kterého je rozvedena STL distribuční síť. Pro plynofikaci 
sídel Háje a Kolová je uvažováno s prodloužením odbočující větvě z náměstí nad kostelem ve 
směru na Háje – ulice „Cínová“. 
 
 
I.1.4.2.4  Zásobování teplem 

 

  Územní plán nenavrhuje žádný centrální systém zásobování teplem. Vytápění 
jednotlivých objektů v řešeném území je prováděno individuálně, převážně lokálními topidly na 
pevná paliva. Není zde  centrální ani bloková kotelna. Předpokládá se postupný přechod na 
vytápění ekologičtějšími palivy, která tolik nezatíží kvalitu ovzduší a přírodní prostředí.  

 
I.1.4.2.5  Spojová zařízení 

 
              V zájmových lokalitách obcí Kolová, Háje je vybudována telefonní nadzemní i kabelová 
síť MK, DK,DOK. 
 
                Pro nárůst účastnických stanic je v navrhovaných lokalitách nutno posílit kapacitu 
primérních tras. Navýšena bude stávající trasa Olšová Vrata-Kolová do SR 56/1/152/000. 
  
                Pro území je příjem  TV zajištěn základním digitálním vysílačem Klínovec, částečně 
Krašov. Je využito i převaděče Tři kříže. Pro úplné pokrytí TV lze využít v plném rozsahu satelitní 
příjem. 
 
 

I.1.4.3  Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
 
 Územní plán respektuje stávající plochy a budovy občanského vybavení charakteru veřejné 
infrastruktury označené ve výkresové části OV, které jsou pouze v obci Kolová a zároveň však 
nenavrhuje žádnou novou takovou stavbu nebo plochu. 
 
Kolová : 
OV • občanské vybavení - veřejná infrastruktura 
 
-  obecní úřad, knihovna 
-  víceúčelový sál 
-  Česká pošta 
-  základní škola 
-  kaplička sv. Anny 
 
 

I.1.4.4  Ostatní občanské vybavení 
 
 Na území obce Kolová se vyskytují další plochy a budovy občanského vybavení, které 
nepředstavují veřejnou, ale komerční a sportovní infrastrukturu označené ve výkresové části OM, 
OS, které územní plán v celém rozsahu respektuje a zároveň navrhuje nové plochy hřišť v Kolové ( 
petanque) a v Hájích (víceúčelové). 
 
Kolová : 
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OM • občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
 
       - prodejna smíšeného zboží ( u obecního úřadu) 
       - prodejna smíšeného zboží ( u zastávky) 
       - prodejna smíšeného zboží ( Market) 

 - restaurace  
 
OS • občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
 

 - hřiště na kopanou a kabiny TJ Ajax Kolová 
       - hřiště na petanque (rozšíření návrh ÚP – Z16) 
 
Háje : 
OM • občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
 
       - penzion „ U Studánky „  
 
OS • občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
 

- víceúčelové hřiště ( návrh ÚP – Z 26) 
 
         Další drobné občanské vybavení, které je umístěno v soukromých rodinných domech není 
specifikováno, vzhledem k tomu, že dochází k velmi častým změnám v jeho náplni nebo zániku a 
není pro řešené území rozhodujícím faktorem. 
 
 

I.1.4.5  Veřejná  prostranství 

 
 Územní plán respektuje všechna stávající veřejná prostranství (která jsou  vyjmenována 
v zákoně o obcích). Doplňující veřejná prostranství budou navrhována na větších rozvojových 
plochách.  
                                                        
        •   Veřejná  prostranství s komunikačním koridorem a veřejnou shromažďovací plochou    

  •   Veřejná  prostranství s veřejnou zelení  
 
 
 

I.1.5     Koncepce uspořádaní krajiny, včetně vymezení ploch a  
   stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní  
   systém ekologické stability, prostupnost krajiny,  
   protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,  
   dobývání ložisek nerostných surovin, přírodní léčivé zdroje 

__________________________________________________________ 
 
I.1.5.1  Návrh uspořádání krajiny 
 
             Obec Kolová je v rámci členění geomorfologických jednotek součástí Krušnohorské 
soustavy, oblasti Karlovarská vrchovina, celku Slavkovský les. Zde se nachází v okrsku Loketská 
vrchovina, která je budovaná granitickými horninami karlovarského žulového masívu, 
metamorfovanými horninami slavkovské rulové kry a neovulkanity. 

 
 Územní plán zachovává základní krajinný ráz na správním území obce Kolová, jehož reliéf 
lze charakterizovat jako plochou až členitou vrchovinu se zbytky zarovnaného povrchu na 
rozvodích. Většina území leží v CHKO Slavkovský les. 
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      Většina řešeného území je součástí CHKO Slavkovský les. Hranice Slavkovského lesa 
tvoří silnice III.tř. od letiště na křižovatku v Kolové  a silnice III/2087 od křižovatky v Kolové směrem 
na Pilu. 

 
       Dle platné zónace CHKO (4 zóny odstupňované  ochrany přírody) je většina území 

zařazena do III.zóny ochrany přírody. Zastavěná část Kolové je ve IV. zóně a lesní plocha 
jihozápadně od Hájů je zařazena do II.zóny ochrany přírody. 

 
    Plán péče CHKO Slavkovský les stanovuje opatření pro dosažení cílového stavu a 

stanovuje  způsoby využívání území. Navrhované řešení, především návrh zastavitelného  území 
byl postupně projednáván a průběh hranice zastavitelného území byl s CHKO Slavkovský les 
dohodnut. 

 
     Ve II. zóně (lesní pozemek určený k plnění funkce lesa – les jiný než hospodářský) nejsou 

navrhovány žádné změny užívání důraz je kladen na mimoprodukční funkci lesa a na posílení 
přirozené obnovy. 

 
     Ve III.zóně , která tvoří většinu řešeného území je navrhován běžný způsob hospodaření 

v lesích a upřednostňování takového hospodaření na zemědělské půdě, které zajišťují druhovou 
bohatost. Rozšiřování zastavitelného území je navrhováno v omezeném rozsahu  a pouze jako 
rozšíření souvislé stávající zástavby, při dodržení vzhledové konvence dle plánu péče CHKO. Ve 
volné krajině nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy s výjimkou hracích ploch golfových hřišť. 

 
      Ve IV. zóně, do které spadá zastavěná část Kolové a nejbližší okolí je navrhováno 

hospodaření na ZPF bez zvláštního omezení. U zástavby je požadováno v co největší míře 
uplatňovat vzhledovou konvenci staveb. 

 
       Vlastní charakter zástavby na území CHKO bude v souladu se vzhledovou konvencí 

staveb dle kapitoly 3.2.61 plánu péče CHKO. Zastavěné území obce je s ohledem na krajinotvorný 
význam sídla zařazeno ve výše uvedené konvenci do 3.kategorie sídel. Správa CHKO při 
povolování jednotlivých staveb v rámci územního a stavebního řízení bude vzhledem konvenci i 
nadále uplatňovat. 
    
            V grafické části  ÚP je zobrazena koncepce krajiny  na výkresu č.I.2.3 – Hlavní výkres - 
řešené území v měř.1 : 10 000 a  výkresech č.I.2.4 a I.2.5 - Hlavní výkres v měř. 
1 :5 000. 
 
 

I.1.5.2  Návrh místního územního systému ekologické stability 
 

Území obce Kolová je pokryto návrhem ÚSES, zařazeným do platného Územního plánu 
obce Kolová. Rozsah řešení zahrnuje správní území obce. V současné době jsou pro vymezování 
ÚSES na území obce závazné ještě Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010) 
s vymezenými prvky regionální a nadregionální úrovně. 

 

Pro územní plán Kolová bylo prověřeno řešení stávajícího ÚSES z těchto hledisek: 

- kontrola prostorových parametrů a vazeb 

- zajištění souladu se ZÚR  Karlovarského kraje  

- prověření aktuálního stavu a zájmů v území 

- zajištění návazností na sousední území 

 

Nadregionální a regionální ÚSES - bez úprav: 
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 Západní část území je v ochranné zóně nadregionálních biokoridorů K 41 a K 46, 
hranice odpovídá ZÚR  Karlovarského kraje, regionální ÚSES se na území obce 
nenachází 

 

Lokální ÚSES - úpravy: 

•  Biocentra č. 5, 8 a 10 byla zvětšena, tak aby jejich rozloha odpovídala  
metodickým požadavkům (3 ha) 

 Biocentrum č. 1 bylo zvětšeno o pás lesa, aby přiléhalo přímo k biokoridoru č. 1 a 
nebylo nutné vymezovat krátký lesní biokoridor (původní č. 11) 

 Biocentrum č. 6 bylo mírně zvětšeno, aby zahrnovalo i západní část úžlabí 
občasné vodoteče 

•   Biokoridor č. 2 byl mírně rozšířen, aby zahrnoval i louky na jižní straně    vodoteče 

•    Biokoridor č. 3 byl posunut, aby nebyl rozdělen silnicí Háje - Březová a 
nezasahoval do navrhovaného areálu golfového hřiště 

•   Biokoridor č. 4 byl na základě připomínky  Agentury ochrany přírody a krajiny 
CHKO Slavkovský les ponechán v původní trase navržené platným ÚP 

•    Biokoridor s původním č. 3 byl zrušen, je veden v již realizované části areálu 
golfového hřiště, kde jej již nelze realizovat v odpovídajících prostorových 
parametrech; jeho trasování po obvodu zástavby v Hájích v navrhované části 
golfového hřiště neodpovídá terénu a ekologickým podmínkám (prudké změny 
směru a rychlý přechod z údolní polohy na náhorní plošinu); pro severojižní 
propojení bude dostačující biokoridor č. 4 jdoucí ve vzdálenosti 500 - 600 m 

 Biokoridor č. 6 u Kolovského rybníka byl upraven, aby zahrnoval vodní tok a 
nerozděloval rybník 

 

Názvy a číslování biocenter bylo zachováno, u biokoridorů byla zrušena původní čísla 3 a 
11 a číslování bylo upraveno tak, aby tvořilo souvislou řadu.  

 

TABULKY BIOCENTER A BIOKORIDORŮ 

 
 

            Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní 
informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná opatření představují 
určité minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady 
budou základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících 
dokumentací, např. pozemkových úprav, projektů ÚSES. 
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A : Vymezení biocenter 
 
Pořadové číslo  : 1    

Název    : Nad Hubertem   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var   

Popis                                     : Starý smíšený porost smrku a borovice patrně autochtonního  
původu v okraji lesa na ± prudkém svahu nad silnicí z Březové 

Úroveň a funkčnost  : místní navržené   

Opatření                                : Zvýšit obmýtí, podpora přirozené obnovy, umělá obnova jen 
autochtonními ekotypy dřevin, zvýšit zastoupení listnáčů – buk, 
javory, lípa, event. i jedle, vyloučit exoty (i modřín), chemizaci a 
narušení půdního povrchu (eroze) 

 

Pořadové číslo  : 2    

Název    : Nad vodojemem   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var   

Popis                      : Staré porosty smrku s příměsí borovice (i modřínu), možná autochtonního 

původu a mladé skupiny buku i olše lepkavé s příměsí jasanu na 

převážně prudkých svazích, místy se skalními výstupy nad 

Lomnickým potokem 

Úroveň a funkčnost  : místní funkční   

Opatření                     : Zvýšit obmýtí, podpora přirozené obnovy, umělá obnova jen autochtonními 

ekotypy dřevin, zvýšit zastoupení listnáčů – buk, javory, lípa, dub, 

jasan i jedle. Redukovat až vyloučit exoty včetně modřínu, vyloučit 

chemizaci i vznik erozních rýh (narušení půdního povrchu) 

 

Pořadové číslo            : 3   

Název              : V domcích   

Katastrální území                  : Háje u Karlových Var   

Popis                                      : Terénní deprese u komunikace Háje-Březová s  

                                                porostem ovocných stromů, bříz, osik a javorů, v dolní části s 

porosty olší, vrb, javorů a bříz, na jihozápadním svahu pás 

smíšeného lesa. Stanoviště mokřadních rostlin a živočichů 

Úroveň a funkčnost  : místní navržené   

Opatření                                 : ponechat spontánnímu vývoji s možným 

                                                 dosazením autochtonních dřevin, v lesních porostech omezovat 

smrk a modřín ve prospěch listnáčů a podpora přirozené obno 

vy 

Pořadové číslo  : 4 - zrušeno již v předchozí ÚPD   
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Pořadové číslo  : 5   

Název    : Přehrada   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var   

Popis                                  :Zbytky starých borových porostů možno autochtonního původu   na 

ostrohu do Stanovické přehrady 

Úroveň a funkčnost  : místní navržené   

Opatření                    : Zvýšit obmýtí, podpora přirozené obnovy, umělá obnova jen autochtonními 

ekotypy dřevin, vyloučit exoty (i modřín). Vyloučit chemizaci, 

hnojení, narušování půdního povrchu (eroze). Případně pokusná 

výsadba jedle 

 

Pořadové číslo  : 6   

Název    : Pod Kolovou   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var, Kolová   

Popis                               : Zbytek starého borového porostu uznaného pro sběr semen – patrně 

autochtonní, v mladších porostech dosti hojně listnáče (buk, javory, i 

dub aj.). Úzký hřbet s prudkými svahy k potoku a přehradě s 

pomístními skalními výstupy 

Úroveň a funkčnost  : místní funkční   

Opatření                      : Zvýšit obmýtí, podpora přirozené obnovy, umělá obnova jen autochtonními 

ekotypy dřevin, vyloučit exoty (i modřín. Vyloučit chemizaci i hnojení 

a vznik erozních ohnisek (narušení půdního povrchu). Eventuelně i 

kultivace jedle 

 

Pořadové číslo  : 7   

Název    : Nad Podlesím   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var   

Popis                                   :  Remízy a nevyužívané plochy v mělkém úžlabí severozápadně 

Kolové s porostem bříz, osik, javorů, jeřábů a borovic 

Úroveň a funkčnost  : místní navržené   

Opatření                           : vymezit plochy pro spontánní vývoj, případné šetrné využívání jako 

trvalé travní porosty a výsadbu autochtonních dřevin 

 

Pořadové číslo  : 8   

Název    : V samotách   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var, Kolová   

Popis                                    : Terénní deprese a okolní nevyužívané plochy s porostem bříz a jív, 

na zamokřených stanovištích olše, na svahu cíp lesa 

Úroveň a funkčnost  : místní navržené   
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Opatření                                 : nelesní plochy ponechat spontánnímu vývoji s případnou 

                                                 výsadbou autochtonních dřevin, v lesních porostech 

                                                omezovat smrk ve prospěch listnáčů a podpora přirozené 

                                                obnovy 

                                                  

Pořadové číslo  : 9   

Název    : Letiště   

Katastrální území  : Kolová   

Popis                                    : Zvlněná náhorní plošina místy zrašeliňující. Porosty s převahou 

borovice a různou příměsí smrku a břízy, místy i jeřáb, jíva, vrba 

ušatá, krušina apod. Součástí volné travnaté plochy, místy postupně 

porůstající dřevinami (sukcesní stadia). Z větší části součástí 

evropsky významné lokality Kolová - Olšová Vrata. 

Úroveň a funkčnost              : místní funkční   

Opatření                            : Obnova pouze autochtonními ekotypy, zvýšit podíl listnáčů – olše, 

jasan, vrby, bříza, osika, místy i dub či jedle. Vyloučit exoty (včetně 

modřínu) a chemizaci, hnojení, dále technologie narušující půdní 

povrch (eroze) a zhutnění půdy. Chránit vodní režim - pozor na 

odvodnění. 

 

Pořadové číslo  : 10   

Název    : K přehradě   

Katastrální území  : Háje u Karlových Var   

Popis                                     : Zbytky starých borových porostů možno autochtonního původu na 

ostrohu do Stanovické přehrady 

Úroveň a funkčnost  : místní navržené   

Opatření                     : Zvýšit obmýtí, podpora přirozené obnovy, umělá obnova jen autochtonními 

ekotypy dřevin, vyloučit exoty (i modřín). Vyloučit chemizaci, 

hnojení, narušování půdního povrchu (eroze). Případně pokusná 

výsadba jedle. 

 
 
 

B: Vymezení biokoridorů 
 
Pořadové číslo  : K 46, K 41  

Spojnice   : Kladská - Svatošské skály - Úhošť   

Popis    : zvlněná krajina s lesy, trvalými travními porosty a sídlem Háje 

Úroveň a funkčnost  : nadregionální (ochranná zóna)  

Opatření  : zachovat a zvyšovat podíl přírodních prvků 
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Pořadové číslo  : 1  

Spojnice   : hranice obce (Březová) - BC 3   

Popis    : Údolí Cínového potoka (včetně spodních částí svahů)  

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření  :V lesních tratích umělá obnova výhradně autochtonními ekotypy, 

zvýšit podíl listnáčů (buk, javory, lípa, jasan, olše, místy i jedle, dub, 

břízy), vyloučit exoty (včetně modřínu). Podél vodních toků zachovat 

břehové porosty a travnaté plošky 

 

Pořadové číslo  : 2  

Spojnice  : BC 3 - BC 1   

Popis                                : Terénní deprese s drobnou vodotečí, porosty olší, vrb a bříz, a mokrými 

loukami  

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření             : Vymezit plochy pro spontánní vývoj, šetrné využívání a                                               

výsadbu autochtonních dřevin dle projektu nebo opatření ÚSES 

 

Pořadové číslo  : 3  

Spojnice   : BC 2 - BC 10   

Popis    : Lesní porosty ve strmém svahu nad Lomnickým potokem  

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření                : Kvalitní porosty vyšší obmýtí a přirozenou obnovu, umělá                                                 

obnova výhradně autochtonními ekotypy, vyloučit exoty – i modřín, 

zvýšit podíl listnáčů – buk, javory, lípy, jasan, olše, místy i jedle, dub 

apod. Vyloučit chemizaci a narušení půdního povrchu (eroze), 

 

Pořadové číslo  : 4  

Spojnice  : BC 6 - BC 7 

Popis                                     : Úžlabí vodoteče, zeměděl. půda, drobné nevyužívané plošky 

                                                  

Úroveň a funkčnost  : místní navržený  

Opatření  : V lesních tratích umělá obnova výhradně autochtonními ekotypy, 

zvýšit podíl listnáčů (buk, javory, lípa, jasan, olše, místy i jedle, dub, 

bříza), mimo les vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu 

autochtonních dřevin dle projektu nebo opatření ÚSES a případné 

šetrné využívání jako trvalé travní porosty 

 

Pořadové číslo  : 5  

Spojnice  : BC 3 - BC 8   

Popis  : Údolí Cínového potoka (včetně spodních částí svahů)  

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření  : Ponechat spontánnímu vývoji 
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Pořadové číslo  : 6  

Spojnice  : hranice obce (z BC 8) - BC 9   

Popis  : Úžlabí Cínového potoka s lesními porosty  

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření  : Udržovat břehový porost, zachovat mokřiny, nezalesňovat volné 

plošky, obnova výhradně autochtonními ekotypy, vyloučit exoty – i 

modřín, chemizaci a narušování povrchu (eroze). 

 

Pořadové číslo  : 7  

Spojnice   : BC 10 - BC 5   

Popis    : Lesní porosty na svazích severně od Stanovické přehrady 

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření  : Kvalitní porosty vyšší obmýtí a přirozenou obnovu, umělá obnova 

výhradně autochtonními ekotypy, vyloučit exoty – i modřín, zvýšit 

podíl listnáčů – buk, javory, lípy, jasan, olše, místy i jedle, dub apod. 

Vyloučit chemizaci a narušení půdního povrchu (eroze), 

 

Pořadové číslo  : 8  

Spojnice  : BC 5 - BC 6   

Popis  : Lesní porosty na svazích severně od Stanovické přehrady 

Úroveň a funkčnost  : místní funkční  

Opatření  : Kvalitní porosty vyšší obmýtí a přirozenou obnovu, umělá obnova 

výhradně autochtonními ekotypy, vyloučit exoty – i modřín, zvýšit 

podíl listnáčů – buk, javory, lípy, jasan, olše, místy i jedle, dub apod. 

Vyloučit chemizaci a narušení půdního povrchu (eroze), 

 

Pořadové číslo  : 9 

Spojnice  : BC 6 - hranice obce   

Popis  : Lesní porosty ve svazích  

Úroveň a funkčnost  : místní navržený  

Opatření  : Kvalitní porosty vyšší obmýtí a přirozenou obnovu, umělá obnova 

výhradně autochtonními ekotypy, vyloučit exoty – i modřín, zvýšit 

podíl listnáčů – buk, javory, lípy, jasan, olše, místy i jedle, dub apod. 

Vyloučit chemizaci a narušení půdního povrchu (eroze), 

 

 
I.1.5.3  Prostupnost krajiny 

 
 Územní plán stabilizuje veškeré stávající  krajské silnice, účelové komunikace v krajině, 
značenou modrou a červenou turistickou trasu a polní i lesní cesty. Nenavrhuje žádná zařízení, 
která by představovala významnou prostorovou bariéru v prostupnosti krajiny. 
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I.1.5.4  Protierozní opatření 

 
 Územní plán nenavrhuje v kulturní krajině žádná protierozní opatření. 

 
 

      I.1.5.5  Ochrana před povodněmi 

 
 Územní plán respektuje záplavové území Q100 Lomnického potoka. Území obce vzhledem 
ke své terénní konfiguraci není ohroženo povodněmi a v záplavovém území nenavrhuje žádnou 
zástavbu. Jako protipovodňová opatření lze vyjmenovat revitalizaci potoků v řešeném území, 
výsadba meliorační zeleně, doplnění alejí mimolesní zeleně podél cest a vodních toků v krajině. 

 
 

I.1.5.6 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny 
 
            Územní plán nenavrhuje kromě  prvků ÚSES v řešeném území  jiná opatření pro obnovu a 
zvyšování ekologické stability krajiny.  
 
I.1.5.7  Koncepce rekreačního využívání krajiny 

 
 Vzhledem k velmi dobrým přírodním scenériím v řešeném území a absencí průmyslových 
zařízení i velkých dopravních zátěží bude území stále více vyhledávaným turisticko – rekreačním 
prostorem. 
 

Územní plán nenavrhuje žádné zásadní změny v dosavadní koncepci rekreačního 
využívání krajiny na správním území obce Kolová. Zachovává modrou dálkovou turistickou trasu, 
která daným územím prochází ve směru od Vítkova vrchu, prochází Kolovou a směřuje dále na 
Pilu a dále červenou trasu, která rovněž jako dálková vede do daného prostoru od Březové údolím 
Cínového potoka do Kolové a dále rovněž směrem na Pilu v souběhu s modrou turistickou trasou. 

 

Z důvodů členitosti terénu prochází daným územím pouze jedna značená cyklotrasa (č. 
2288), vedoucí od Gejzír parku lesy pod Vítkovým vrchem, přes Kolovou a dále směrem na Pilu, 
kterou ÚP zachovává a navrhuje z ní krátkou odbočku ke Koloveckému rybníku.  Dále ÚP navrhuje 
samostatnou cyklostezku podél silnice III/208 7 k propojení centra Kolové a Hájů. Územní plán 
dále stabilizuje vyhlídkový bod u vodojemu v Hájích. 

 
            K rekreaci je využíván i stávající Kolovský rybník, který se nachází v severovýchodní části 
území v lesním masivu. Pro soukromé rekreační účely slouží areál „ Zámeček „ v Hájích. 
 
 

I.1.5.8  Vymezení ploch pro dobývání nerostů 

 
             V řešeném správním území obce Kolová se nevyskytují žádná chráněná ložisková území, 
výhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, poddolovaná území ani území sesuvná. 
 
 

I.1.5.9  Přírodní léčivé zdroje 
 

      Celé řešené území se nachází v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů (OP PLZ ) 
lázeňského místa Karlovy Vary, přičemž severní část území se nachází v OP II. stupně II A a jeho 
jižní část v OP II. stupně II B. 
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 I.1.6    Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití ( včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 
§18 odst.5 stavebního zákona ), popřípadě stanovení  podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a  stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (např.výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

_______________________________________________________ 
 
 

I.1.6.1  Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 
 Území obce Kolová je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto  plochy 
s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce 
Kolová. Územní plán vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití : 
 
• plochy bydlení 
 
- BH - bydlení - v bytových domech  
- BI   - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské 
- BV - bydlení -  v rodinných domech - venkovské  
 
• plochy rekreace 
 
- RX - rekreace - se specifickým využitím 
 
• plochy občanského vybavení 
 
- OV - občanské vybavení  - veřejná infrastruktura  
- OM - občanské vybavení -  komerční zařízení malá a střední  
- OS - občanské vybavení -  tělovýchovná a sportovní zařízení  
- OX - občanské vybavení - se specifickým vybavením 
 
• plochy smíšené obytné   
 
- SR - plochy smíšené obytné - rekreační  
 
• plochy dopravní infrastruktury      
 
- DS - dopravní infrastruktura - silniční  
- DX - dopravní infrastruktura - specifická 
 
• plochy technické infrastruktury 
 
- TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě  
 
• plochy výroby a skladování 
 
- VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba  
- VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba   
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• plochy veřejných prostranství 
 
- PV - veřejná prostranství   
 
• plochy zeleně  
 
- ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená  
- ZO - zeleň - ochranná a izolační 
- ZP - zeleň - přírodního charakteru 
 
• plochy vodní a vodohospodářské 
 
- W  - plochy vodní a vodohospodářské  
 
• plochy zemědělské 
 
- NZ – plochy zemědělské 
 
• plochy lesní 
 
- NL - plochy lesní  
 
• plochy přírodní 
 
- NP - plochy přírodní  
 
• plochy smíšené nezastavěného území 
 
- NS - plochy smíšené nezastavěného území  
 
 Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití ploch a základní podmínky prostorového uspořádání. 
 
           V grafické části  ÚP jsou zobrazeny plochy s rozdílným způsobem využití na výkresu  č. 
I.2.3 – Hlavní výkres – řešené území v měř. 1 : 10 000, výkresech č. I.2.4, I.2.5 – Hlavní výkres 
v měř. 1 :5 000 a výkresech č. I.2.6 ,I.2.7 - Hlavní výkres - detail v měř. 1 : 2 880. 
 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
 
BH – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 
 
• Hlavní využití : 
         -  bydlení v bytových domech 

 
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace , pěší cesty 
         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury  a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální    
            služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, 
            sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely,  zařízení pro  
            administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 
            stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná   na 
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dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra 
            dopravních služeb 
 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 60  

   -  výšková hladina zástavby se stanovuje :stávající objekty se nebudou nastavovat 
 
 
BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH • MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ 
 
• Hlavní využití : 

- bydlení v rodinných domech městského a příměstského charakteru s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu 

 
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace , pěší cesty 
         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury  a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  zařízení lokálního významu : maloobchodní a stravovací služby , ubytovací a sociální    
            služby , zařízení péče o děti , školská zařízení , zdravotnická zařízení , dětská hřiště , 
            sportovní a relaxační zařízení , stavby pro kulturu a církevní účely ,  zařízení pro  
            administrativu , nezbytná technická vybavenost , parkoviště pro osobní automobily 
         -  řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti , jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména 

 stavby pro výrobu , skladování a velkoobchod , rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 
dopravní obsluhu ( supermarkety , hypermarkety ) , dopravní terminály a centra 

            dopravních služeb 
 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  stavby pro rodinnou rekreaci               
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 40                                    
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 
 
 
BV – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH • VENKOVSKÉ 
 
• Hlavní využití : 

- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení 
s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

 
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace, pěší cesty 
         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury  a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální    
            služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, 
            sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely,  zařízení pro  
            administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 
         -  řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením 
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• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 

 stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 
dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra 

            dopravních služeb 
 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  stavby pro rodinnou rekreaci               
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 35                                   
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 

 
 

PLOCHY REKREACE 
 
 
RX1 - REKREACE SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM • GOLFOVÉ HŘIŠTĚ 
 
•  Hlavní využití : 
         - hrací plocha golfového hřiště včetně potřebné modelace terénu a umělých překážek 
 
• Přípustné využití : 
         - plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury  
         - mobiliář pro provoz GH ( lavičky, osvětlení, odpadkové koše, orientační tabule a pod.)  
         - odpočinkové altány do 15 m2 ( jako stavba dočasná) 
         - nezbytná technická vybavenost  
         - krytá odpaliště bez nároků na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
• Nepřípustné využití :         

   - veškeré trvalé stavby a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití  
 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 

   - výšková hladina zástavby se vzhledem k nemožnosti výstavby jakéhokoliv trvalého objektu  
nestanovuje 

 
 
RX2 - REKREACE SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM • CHOV A VÝCVIK KONÍ 
 
•  Hlavní využití : 
          - chov a výcvik koní 
 
• Přípustné využití : 

   -  stavby sloužící výhradně jako příslušenství pro hlavní využití 
         - plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro   relaxaci 
         -  nezbytná technická vybavenost  
 
• Nepřípustné využití :         
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména 
            stavby pro výrobu , skladování a velkoobchod , rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 

dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra 
            dopravních služeb 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 
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• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 

- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 
 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 
OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
 
• Hlavní využití : 
         -  plochy občanského vybavení veřejně prospěšného charakteru sloužící pro: vzdělávání a 

výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva 

 
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace , pěší cesty 
   -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 
dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra 

            dopravních služeb 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 
 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 60  

   -  výšková hladina zástavby se stanovuje max.2 NP +podkroví 
 
 
OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 
 
• Hlavní využití : 
          -plochy občanského vybavení převážně komerčního charakteru sloužící pro:   administrativu, 

obchodní prodej, ubytování, stravování, služby    
     
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace, pěší cesty 
         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury    a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 
            stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 

dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních 
služeb 

         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 



 

 28 

• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 60  
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 
 
 
OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
• Hlavní využití : 
         - plochy pro tělovýchovu a sport: nezastřešená hřiště a zimní kluziště včetně  sociálního a 

technického zázemí, zastavěné pozemky jejich kluboven, ostatní sportoviště 
v samostatných objektech  

 
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace, pěší cesty 
         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména 
            stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 

dopravní obsluhu (supermarkety,hypermarkety),dopravní terminály a centra                                  
dopravních služeb 

         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 
 

• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 50  
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 
 
 
 
OX – OBČANSKÉ VYBAVENÍ  SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM • ZÁZEMÍ GOLFOVÉHO  HŘIŠTĚ 
 
• Hlavní využití : 
         - stavby sloužící výhradně jako příslušenství golfového hřiště (klubovny, krytá odpaliště   

provozní budovy, sklady techniky a pod.) 
 

• Přípustné využití : 
   -  místní komunikace, pěší cesty 

         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
mobiliářem pro relaxaci 

         -  nezbytná technická vybavenost 
         -  parkoviště pro osobní automobily 
 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména 
            stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 

dopravní obsluhu (supermarkety,hypermarkety), dopravní terminály a centra                                  
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dopravních služeb 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání :  
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 
 
 
 
PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
 
SR – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ • REKREAČNÍ  
 
• Hlavní využití : 
         -  plochy smíšené  obytné – pro bydlení a pobytovou rekreaci  

 
• Přípustné využití : 

   -  místní komunikace, pěší cesty 
         -  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci 
         -  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily 
         -  řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
            limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru  
         -  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 
            stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 

dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních 
služeb 

   -  bytové domy 
 

• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 20  

   -  výšková hladina zástavby se stanovuje  max. 2 NP + podkroví 
 
 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
 
DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA • SILNIČNÍ 
 
• Hlavní využití : 
         -  silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy 

   -  pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů  a doprovodné a izolační zeleně 
 
 

• Přípustné využití : 
          - cyklostezky, in- line dráhy, hipostezky 

    - pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení: autobusová nádraží,      
      odstavná stání, hromadné a řadové garáže, údržba komunikací 
   -  čerpací stanice pohonných hmot 
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• Nepřípustné využití : 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
 
DX – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA • SPECIFICKÁ 
 
• Hlavní využití : 
         -  určeno pro umístění provozního zázemí letiště a doplňkových zařízení, která mají přímou 

vazbu k leteckému provozu 
  
• Přípustné využití : 

    -   stavby a zařízení pro odbavení cestujících (např.terminál parkoviště, garáže apod.) 
    - stavby a zařízení pro zajištění provozu letadel (např.řízení leteckého provozu, odbavovací 

stání letadel, hangáry, opravny, zásobování PHM, autoprovoz, administrativa apod.) 
    -   stavby a zařízení policie a integrovaného záchranného systému 
    - samostatné areály provozů pro všeobecné letectví provozovatelů (např.KV Technologies, 

GA apod.) 
    -   další zařízení doplňující a navazující na provoz letiště a obsluhu cestujících (např. pro 

obchod, ubytování, stravování, služby apod) 
    -  plochy a stavby silniční a pěší dopravy (např. přístupové komunikace, okružní křižovatky, 

provozní komunikace, parkoviště, garáže, chodníky a pěší plochy, doprovodná zeleň 
apod.) 

          -  zařízení  a vedení technické infrastruktury (např. čištění dešťových vod, voda, kanalizace, 
elektrická energie apod.) 

          -   souvislé plochy odpočinkové zeleně 
 

• Podmíněně přípustné využití : 
          - stavby a zařízení s vysokou hodnotou pro podporu hospodářského rozvoje kraje(např. 

podnikatelský inkubátor, inovační technologické centrum apod.) i bez přímé vazby na 
provoz letiště, ale jen v celkovém plošném rozsahu nejvýše 10% (cca 4 ha) rozsahu 
zastavitelné plochy DX 

 
• Podmínky prostorového uspořádání : 

- koeficient míry využití území KZP = nestanovuje se           
- výšková hladina zástavby se stanovuje : v závislosti na ochranná pásma letiště 
 

 
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
 
TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA • INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
• Hlavní využití : 
         -  plochy areálů technické infrastruktury   

   - zařízení na vodovodech a kanalizacích: úpravny vody, vodojemy, ČOV, čerpací     stanice 
   -  zařízení na energetických sítích: regulační stanice, rozvodny VN, MVE  
   -  telekomunikační zařízení 
 

• Přípustné využití : 
   -  manipulační plochy  
   -  přístupové a obslužné komunikace                                  
    

• Nepřípustné využití : 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 
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• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 

- koeficient míry využití území KZP = nestanovuje se           
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 1 NP + podkroví 
 

 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ                                         
 
VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ • DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 
 
• Hlavní využití : 
         -  plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby  

   -  výrobní i nevýrobní služby   
    

• Přípustné využití : 
   -  manipulační plochy  
   -  přístupové a obslužné komunikace                                  
   -  sklady malého rozsahu 
   -  nezbytná technická vybavenost 
 

• Nepřípustné využití : 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
 
• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 60  
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví 
 
VZ – VÝROBA  A SKLADOVÁNÍ • ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 
 
• Hlavní využití : 
         -  plochy pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby  

   -  plochy pro stavby přidružené drobné výroby  
    

• Přípustné využití : 
         -  sklady, skleníky, silážní žlaby, seníky   

   -  manipulační plochy  
   -  přístupové a obslužné komunikace                                  
   -  nezbytná technická vybavenost 
 

• Nepřípustné využití : 
         -  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  správní budovy, sociální zařízení, zařízení stravování pouze jako součást areálu    

   -  byty služební a majitelů zařízení 
 

• Podmínky prostorového uspořádání : 
         -  koeficient míry využití území KZP = 60 
         -  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP  
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ                                      
 
PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ                               
• Hlavní využití : 
        - veřejně přístupné plochy v zastavěném a zastavitelném území obce s místní komunikací  III. 

a IV. třídy a se sjezdy k nemovitostem 
        -  pozemky související dopravní infrastruktury 
        -  pozemky související technické infrastruktury 

  -  plochy s veřejnou zelení i komunikačními koridory 
 

• Přípustné využití : 
         -  náměstí, náves, pěší ulice,  chodníky 
         -  vybavení drobným mobiliářem 
         -  doprovodná zeleň, trávníky, mimolesní zeleň 
         -  vodní toky a plochy 
 
• Nepřípustné využití : 
         -  jakékoliv jiné trvalé stavby   

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu 
         -  parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území 
 

  
PLOCHY ZELENĚ                                                      
 
ZS – ZELEŇ • SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ                       
 
• Hlavní využití : 
         - významné plochy zahrad (obvykle oplocených) v sídlech, výjimečně i v nezastavěném                                

území       
• Přípustné využití : 

   -  zahrady, sady ( okrasné a užitkové zahrady )                    
   -  účelové cesty     
 

• Nepřípustné využití : 
         -  jakékoliv trvalé stavby    
                                  
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  skleníky, bazény, altány                 
 
 
ZO – ZELEŇ • OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ                      
 
• Hlavní využití : 
         - ochranná a izolační zeleň  odstiňující areály zemědělské výroby od okolní obytné  zástavby                               

   - ochranná a izolační zeleň  odstiňující záložní vodní zdroj v lomu 
 
• Přípustné využití :                    

   -  účelové cesty  
    
 

• Nepřípustné využití : 
         -  jakékoliv trvalé stavby                                     

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  nestanovuje se                
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ZP – ZELEŇ • PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU                      
 
• Hlavní využití : 
         - významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území udržované 

     k přírodě blízkém stavu         
 

• Přípustné využití : 
   -  účelové cesty  
    

• Nepřípustné využití : 
         -  jakékoliv trvalé stavby                                     

 
• Podmíněně přípustné využití : 
         -  pro tento konkrétní případ se nestanovuje   
 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ        
                              
W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ                     
 
• Hlavní využití : 
          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou 
        -  pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
           vodohospodářské využití:  

          -  řeky a potoky      
          -  plavební kanály a stoky 
          -  jezera, rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovů ryb a vodní    

       drůbeže) 
          -  přehrady 
• Přípustné využití : 
          - mokřady a mokřiny 

    - dočasné vodní plochy 
          -  jiné prohlubeniny naplněné vodou  
          -  otevřené meliorační kanály 

 
• Nepřípustné využití : 
          -  umisťování dálkových produktovodů  
          -  vytváření bariér, zakládání skládek 
          -  snižování kvality a kvantity vod 
          -  změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně  

    -  umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním     
       úřadem 

          - odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či vodní  
plochy 

 
• Podmíněně přípustné využití :                 
          - odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu  

s ostatními funkcemi v území       
          -  těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí    
             vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato   

činnost povolena vodoprávním úřadem 
          -  odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké 
             budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku 
          - zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se 

souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody  
          - zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů 
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ                                                       
 
NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ                                   

 
• Hlavní využití : 
          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek pro  

převažující zemědělské využití (ZPF) 
          -  zpevněné a nezpevněné lesní cesty 

 
• Přípustné využití : 
          -  pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství ( silážní žlaby, přístřešky pro 

dobytek apod.) 
    -  půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření     

          -  pozemky související technické infrastruktury 
          -  vymezení ploch místního ÚSES 

 
• Nepřípustné využití : 

  -  využívání území k zastavění mimo stavby přímo související se zemědělskou výrobou   
  -  rozšiřování  stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem  
  -  odnětí pozemků k plnění  funkcí pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou 
      vymezeny tímto ÚP 

 
• Podmíněně přípustné využití :                  
       -  vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu  
       -  umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že   
           neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému 
           záboru  zemědělských pozemků     
     
 
PLOCHY LESNÍ                                                       
 
NL – PLOCHY LESNÍ                                    
 
• Hlavní využití : 
          -  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce 
          -  plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů                   
             (obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa 
          -  zpevněné a nezpevněné lesní cesty 

 
• Přípustné využití : 
          - hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů nebo lesních  

hospodářských osnov  
          -  výstavby a údržba lesní dopravní sítě 

    -  půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření  
    - vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na zpevněných i nezpevněných  

lesních cestách  
          -  jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti  
          -  vymezení ploch místního ÚSES 

 
• Nepřípustné využití : 

  -  využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo 
      rozšiřování  stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem  
  -  odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou 
      vymezeny tímto ÚP 

• Podmíněně přípustné využití :          
        - umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky…) a to pouze na plochách,  

které jsou přirozeně bez dřevinné vegetace  
       -  umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní  
          výrobou 
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       -  vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu  
       -  umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že   
           neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému 
           záboru  lesních pozemků         
 
 
 PLOCHY PŘÍRODNÍ                                                    
 
NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ                               
 
• Hlavní využití : 
        -   nezastavěné plochy kulturní krajiny s převažující přírodní funkcí vymezené za účelem 

      podmínek ochrany  přírody a krajiny 
        -   plochy evropsky významných lokalit 
        -   zvláště chráněné plochy a pozemky smluvně chráněné 

  -   prvky ÚSES 
 

• Přípustné využití : 
        -   plochy na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční 

      funkce je potlačena     
        -   památné stromy s ochranným pásmem   
        -   registrované významné krajinné prvky 
        -   rozptýlená zeleň  
        -   vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích 
        -   změna kultury v prvcích ÚSES 
        -   výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin 
        -  likvidace invazních a nemocných druhů 
        -  stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
           
• Nepřípustné využití : 
        -  hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy  
        -  zakládání skládek 
        -  rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 
        -  umisťování nových staveb  
        -  těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku 
        -  provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti,  
           struktuře a funkci ekosystémů 
        -  odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního fondu 
   
• Podmíněně přípustné využití :          
        - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu 
        - výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu  

s ochranou přírody 
        -  výstavba zařízení technické infrastruktury, pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto  
           stavbách se upřednostňují ekologické formy      
        -  oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin 
 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                  
 
NSx - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                               
 
• Hlavní využití : 
         -  nezastavěné plochy kulturní krajiny vymezené za účelem polyfunkčního využívání 

       krajiny 
         -   NSpz - plochy nezastavěné smíšené přírodní, zemědělské 

 
• Přípustné využití : 
         - plochy, na kterých musí být ochrany přírody respektována i v případě zastoupení  dalších 
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funkcí                             
        -  při zemědělském využívání se nejedná o intenzivní formy 
        -  registrované významné krajinné prvky 
        -  rozptýlená zeleň  
        -  vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích 
        -  změna kultury v prvcích ÚSES 
        -  výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin 
        -  likvidace invazních a nemocných druhů 
        -  stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
           
• Nepřípustné využití : 

  -   umisťování staveb,které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou výrobou vázanou  na 
daný půdní fond 

  -   hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie 
  -   měnit vodní režim pozemků a rozšiřovat rozsah melioračních prací 
  -   provádět terénní úpravy značného rozsahu 
 

• Podmíněně přípustné využití :     
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje 

        
 
                      

I.1.7  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. 
_________________________________________________________ 

 
          Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy 
asanací pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit v grafické části návrhu ve výkresu č. I.2.8 a  
I.2.9 – Výkres veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací v měř. 1 : 5 000. 
  

I.1.7.1  Plochy a koridory s možností vyvlastnění dle § 170  STZ (event. i uplatnění 
předkupního práva dle § 101 STZ) : 

 
 
 Veřejně prospěšné stavby ( dle §2, odst.1, písm. k a l STZ) : 
 
 
• Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
 
WD 01   plochy pro rozšíření zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary (ZÚR KK D.200) 
              ( p.p.č. 508, 515/1, 515/2, 514, 512/5, 512/9, 512/11, 513/1, 513/2, 512/10, 512/12, 516/1, 

516/2, 517, 512/4, 512/8, 523/2, 512/2 a 512/1 v k.ú. Kolová - pro Karlovarský kraj ) 
 
WD 02   nová propojovací komunikace v Kolové (u zemědělského areálu) 
              ( p.p.č. 404/1, 404/16, 404/17 a 404/22 v k.ú.Kolová  - pro obec Kolová) 
 
WD 03   nová cyklostezka Kolová – Háje 
              ( p.p.č. 454/9 a 454/1 v k.ú. Kolová a p.p.č.138/1 a 165/1 v k.ú.Háje u Karlových Var - pro 

obec  Kolová ) 
 
WD 04   nová cyklostezka u Kolovského rybníka 
              ( p.p.č. 498/1, 496 a 497  v k.ú. Kolová - pro obec  Kolová ) 
 
WD 05   nový průchod pro hospodářská zvířata  
              ( p.p.č. 406/6, 408/12, 408/1 a 408/22  v k.ú. Kolová - pro obec  Kolová ) 
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WD 06   cyklostezka ke Kovošrotu 
              ( p.p.č. 221/1, 160/3, 160/2 a 160/1 v k.ú. Háje u Karlových Var - pro obec  Kolová ) 
 
 
• Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 

 
WT 02   nová trafostanice (TS) s připojením v Kolové 
              ( p.p.č. 404/1 v k.ú. Kolová – pro obec Kolová ) 
               
 

I.1.7.2  Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění ( dle § 170 STZ ) 
 
 
• Veřejně prospěšná opatření k založení prvků územního systému ekologické stability 
 
VU 01   založení místního biocentra BC 1  „ Nad Hubertem “ 
              (p.p.č. 121/2 a 121/1 v k.ú. Háje u Karlových Var ) 
 
VU 02   založení místního biocentra BC 3  " V Domcích „ 
              (p.p.č. 130/1, 130/2, 128/2, 128/5, 219, 220, 128/3, 128/1 a 128/6 v k.ú. Háje u  Karlových 

Var ) 
 
VU 03   založení místního biocentra BC 5  „ Přehrada „ 
              (p.p.č. 189/1 v k.ú. Háje u Karlových Var) 
 
VU 04   založení místního biocentra BC 7  „ Nad Podlesím „ 
              (p.p.č. 167, 171 a 140/1 v k.ú.Háje u Karlových Var ) 
 
VU 05   založení místního biocentra BC 8  „ V Samotách „ 
              (p.p.č. 488 v k.ú. Kolová a p.p.č. 157, 165/1, 159, 158, 155 a 221/1 v k.ú. Háje u 

Karlových Var ) 
 
VU 06   založení místního biocentra BC10 „ K Přehradě „ 
              (p.p.č. 101/1 v k.ú. Háje u Karlových Var ) 
 
VU 07   založení místního biokoridoru BK 4 • spojnice BC 6 - BC 7 
              (p.p.č. 454/9, 453/1, 453/5, 453/2, 453/3, 453/4 a 452/2 v k.ú. Kolová a p.p.č. 138/1, 174, 

177/1, 176, 175/2, 177/4, 177/8, 184/3, 226/1, 179/2, 179/5, 226/2, 181, 179/3, 226/4, 
179/6, 226/5, 179/4, 177/6, 195, 226/3, 196, 194, 192, 226/5, 189/1 a 184/6 v k.ú. Háje u 
Karlových Var ) 

 
VU 08   založení místního biokoridoru BK 9 • spojnice BC 6 - hranice obce 
              (p.p.č. 441, 438, 437 a 430 v k.ú.Kolová ) 
 
 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu pouze s možností vyvlastnění : 
 
• zájmy ochrany státu : 
           Na území obce Kolová nejsou  kladeny žádné zvláštní zájmy obrany státu. 
 
 

I.1.7.3  Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění dle § 170  STZ (event.i 
věcné břemeno )  

 
• Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 
 
VT 01   nové kabelové vedení 22kV v Kolové 
              ( p.p.č. 403/1, 403/2, 402/1, 402/3, 402/2, 401/1 a 181/1 v k.ú. Kolová ) 
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VT 03   středotlaký plynovod ( z Březové) 
              ( p.p.č. 545, 131/1, 130, 171/46, 344, 465/5, 529/3, 315/1, 312, 314, 498/1, 529/1, 529/27 

a 505 v k.ú. Kolová a p.p.č. 108/4,111/2, 111/3, 112, 113, 217, 64/1, 218, 65, 138/1 a 
177/1 v k.ú. Háje u Karlových Vary ) 

 
VT 04   přeložka VN v Kolové 
              (p.p.č. 498/1, 544, 529/1, 530/1, 530/2, 534/1, 534/2, 353, 406/6, 406/5, 408/20, 408/8, 

408/12, 408/1 a 408/11 v k.ú. Kolová ) 
 
VT 05   přeložka VN v Hájích 
              (p.p.č. 116/4,116/1, 116/2, 116/5, 135/2 a 121/1 v k.ú.Háje u Karlových Var ) 
 
 
 

I.1.8   Vymezení  veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které lze uplatnit  předkupní právo, s uvedením v čí prospěch 
je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území případně dalších údajů podle § 5 odst.1 
katastrálního zákona 

 

 
               Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy 
asanací pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit v grafické části návrhu ve výkresu č. I.2.8 a  
I.2.9 – Výkres veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací v měř. 1 : 5 00 
 
 
             Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení ( dle §2, odst.1, písm. k) 
               bod 3  STZ) : 
 
PO 01    hřiště v Hájích 
              ( p.p.č. 136/1 v k.ú. Háje u Karlových Var – pro obec Kolová) 

 
 
  

I.1.9    Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního  
zákona 

________________________________________________________ 
              Územní plán nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona. 

 
 

I.1.10  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení  
           možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho    
           prověření 
________________________________________________________ 

Územní plán nevymezuje žádnou  plochu ani koridor jako územní rezervu. 

I.1.11  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci 

__________________________________________________________ 
Územní plán nevymezuje žádnou  plochu  ve které by rozhodování v území bylo 

podmíněno dohodou o parcelaci. 
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I.1.12  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn  
           jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a  
           dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení  
           pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně  
           plánovací činnosti 
__________________________________________________________ 

 

Územní plán vymezuje následující plochy ve kterých je prověření změn jejich využití 
podmíněno zpracováním územní studie. Návrh územního plánu stanovuje, aby územní studie byla 
zpracována vždy pro větší ucelenější území takto : 

 

Kolová : 

      -     plocha  Z1 (u letiště)              lhůta pro pořízení do : 31.12. 2018 

 

Háje :      

- plocha  RX1 (golf)                  lhůta pro pořízení do : 31.12. 2018 

 

 
             Pro každou výše uvedenou plochu musí být zpracována samostatná územní studie 
(vypracovaná autorizovaným architektem), která musí být doložena do zahájení územního řízení 
na jakoukoliv první stavbu v dotčeném území. Schválená data ze studie budou vložena do 
evidence územně plánovací činnosti. 
 
            Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo 
smíšené obytné se musí vymezit s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. 
Umístění a rozsah veřejného prostranství musí být upřesněn v řešení územních studií, kterých se 
tato problematika týká. 

 

 

I.1.13  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu podle 
přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán 
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu 
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání  

__________________________________________________________ 

 

Územní plán nevymezuje žádnou novou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou 
pro rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. 

 

 

 

I.1.14  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
__________________________________________________________ 

 

Územní plán nestanovuje žádné pořadí změn na území obce Kolová. Veškeré změny  
v území jsou navrženy bez udání časového horizontu. 
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I.1.15  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných  
   staveb, pro které může vypracovat architektonickou část  

            projektové dokumentace jen autorizovaný architekt  
__________________________________________________________ 

 

Územní plán Kolová nevymezuje žádnou architektonickou stavbu, pro kterou by musel 
zpracovat architektonickou část PD jen autorizovaný architekt. 

 Naopak u ploch u kterých je navrženo zpracování územní studie je účast autorizovaného 
architekta podmínkou. 

 

 

I.1.16  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  
            připojené grafické části 
__________________________________________________________ 

 

Návrh územního plánu Kolová obsahuje : 

 
1.  Textovou část  

-  stránka č.1 až 42 
 

 2.   Grafickou část  
 

I.2.1  Výkres základního členění území - Kolová                                      1 : 2 880 
I.2.2  Výkres základního členění území - Háje                                          1 : 2 880  
I.2.3  Hlavní výkres - řešené území                                                           1 : 10 000 
I.2.4  Hlavní výkres - k.ú. Kolová                                                               1 : 5 000 

       I.2.5  Hlavní výkres - k.ú. Háje u Karlových Var                                        1 : 5 000 
I.2.6  Hlavní výkres - Kolová - detail                                                          1 : 2 880 
I.2.7  Hlavní výkres - Háje - detail                                                              1 : 2 880 
I.2.8  Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Kolová                                  1 : 5 000 
I.2.9  Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Háje u Karlových Var           1 : 5 000 
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                     II.  
 

Odůvodnění územního plánu  
 
 
 
 
 
 
 

1.  Textová část odůvodnění 
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II.1.1 Postup při pořízení územního plánu 

 

Vyhodnocení projednání návrhu Územního plánu Kolová podle § 53 zákona č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon): 

 
           Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení 
územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pořizuje v souladu s §§ 18–
23 a 43-54 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, Územní plán Kolová. 
 
           Zastupitelstvo obce Kolová odsouhlasilo pořízení územního plánu usnesením č. 4/2011, 
bod č.9 ze  dne 3.5.2011.  
 
           Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu bylo zveřejněno 
veřejnou vyhláškou, v souladu s § 47 stavebního zákona, po dobu 30 dnů v době od 17.7.–17.8. 
2012. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě. 
Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání územního plánu mohly dotčené orgány a krajský 
úřad uplatnit své požadavky a sousední obce své podněty.  
 
            Zastupitelstvo obce Kolová schválilo zadání územního plánu usnesením č. 16/2012, bod. 
č.1 ze dne 18.9.2012.  
 
           V zadání územního plánu nebylo požadováno zpracování konceptu, proto byl zpracován 
přímo návrh. 
 

           Návrh územního plánu zpracoval Ing. arch. Vladimír Bredler (ČKA 01 761) 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami 

č.501/2006Sb. a 500/2006 Sb. Návrh vychází ze schváleného zadání. 

             Společné jednání o územním plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi se 
uskutečnilo dne 5.2.2013 v 10.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu územního plánování a 
stavebního úřadu. Oznámení o společném jednání územního plánu bylo zasláno jednotlivě 
nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, sousedním 
obcím. Návrh byl zveřejněn po stanovenou lhůtu na webových stránkách Magistrátu města Karlovy 
Vary.  
 
              Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 
30-ti dnů ode dne společného jednání. Dle novely stavebního zákona, bylo oznámeno 
projednávání návrhu územního plánu také veřejnou vyhláškou v termínu od 21.1.2013 do 
7.3.2013. Každý měl možnost nahlédnout do návrhu a popřípadě k němu podat připomínky. 
 
               Pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem vyhodnotil obdržená stanoviska a 
připomínky. Na základě tohoto vyhodnocení a po konzultacích s dotčenými orgány, byl návrh 
opraven.  
 
              Veřejné projednání územního plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na 14.1.2014 
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kolové.  
Ve veřejném projednání byly podány připomínky a námitky od občanů obce. Pořizovatel obdržel i 
stanoviska dotčených orgánů.  
 
             V průběhu vyhodnocování stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek, obdržel 
pořizovatel od nadřízeného orgánu – odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje upozornění, 
že je odborem regionálního rozvoje pořizována „Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti 
letiště Karlovy Vary". Studie bude jedním z podkladů pro úpravu nadřazené územně plánovací 
dokumentace karlovarského kraje. 
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             Na základě této skutečnosti bylo pověřeným zastupitelem rozhodnuto o pozastavení 
vydání Územního plánu Kolová do doby vydání zmíněné studie. 
 
           Pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem vyhodnotil obdržené požadavky 
(námitky a připomínky) na změnu předloženého návrhu územního plánu a dohodl se na 
vypořádání těchto požadavků. Zpracované vyhodnocení zaslal pořizovatel dotčeným orgánům 
k vyjádření. 
 
            Dne 25.5.2014 byl územně plánovací podklad „Aktualizace územní studie rozvoje a 
využitelnosti letiště Karlovy Vary" schválen a následně zapsán do evidence Úřadu územního 
rozvoje. 
 
              Na základě výsledků vyhodnocení připomínek a námitek a na základě aktualizace územní 
studie byl vydán pokyn k úpravě návrhu územního plánu Kolová. 
 
             Opakované veřejné projednání proběhlo dne 14.8.2014. K upravenému územnímu plánu 
nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Pořizovatel obdržel pouze stanoviska dotčených 
orgánů. Z toho jedno stanovisko bylo nesouhlasné a to nesouhlas se změnou cyklotrasy z Hájů do 
Kolové. Na základě dohody s dotčeným orgánem bylo předloženo řádné odůvodnění navržené 
trasy a byla provedena úprava odůvodnění textové části.  
 
              Vyhodnocení výsledků projednání bylo předloženo spolu s vyhodnocením připomínek, s 
vyhodnocením námitek a návrhem rozhodnutí o námitkách Zastupitelstvu obce Kolová ke 
schválení.  
 
 
 

II.1.2.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších                
   vztahů v území , včetně souladu s ÚPD vydanou krajem 

 
 
II.1.2.1. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
             dokumentací vydanou krajem 
 

  Územní plán Kolová je zpracován v souladu s územně plánovacími podklady a 
dokumenty: 

 
 

•  Politika územního rozvoje ČR 
 
         Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou dne 20.července2009 
vyplývá, že řešené správní území obce Kolová se nachází mimo rozvojovou osu OS 7 ale nachází 
se v rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou 
krajského města Karlovy Vary při spolupůsobení vedlejšího centra Ostrov. Rozvojovou oblast 
charakterizuje silná koncentrace obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část má 
republikový význam (lázeňství má mezinárodní význam). Podporujícím faktorem rozvoje je poloha 
v blízkosti budované silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR a mezinárodního letiště 
Karlovy Vary - Olšová Vrata. 
 
Z republikových priorit územního plánování se řešeného území týkají následující body : 
 
        (14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
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je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  
                 ÚP na ochranu přírodních hodnot území navrhuje místní ÚSES, respektuje a 
chrání zachovalou urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, respektuje PUPFL jako 
nezastavěné území, chrání nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany. ÚP 
zachovává příznivé rozložení funkčních ploch ve prospěch bydlení příměstského, bydlení 
venkovského, občanského vybavení, sportu a rekreace. Rozvoj území jednotlivých sídel je 
soustředěn do ZÚ (přestavbové - P) nebo ploch těsně na ZÚ navazující (zastavitelné - Z). 

 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž 
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

        ÚP zamezuje vzniku sociální segregace na území obce Kolová komplexním 
návrhem rozvoje, kdy jsou pro zastavitelné plochy bydlení zároveň řešeny plochy 
občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury, další obslužné plochy, plochy 
veřejných prostranství jako území nových sociálních kontaktů.  

 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblasti, os.ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

         ÚP zapracovává a zohledňuje především požadavky vlastní obce a ostatních 
aktérů působících či žijících na řešeném území obce. Koncepce rozvoje obce představuje 
komplexní řešení, které bylo opakovaně konzultováno s určeným zastupitelem pro 
spolupráci nad ÚP. Na základě stanoviska DO ochrany ZPF byla provedena úprava hranic 
zastavěného území i počet a rozsah jednotlivých rozvojových lokalit. 

 
 (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech 
strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích. 

         Ekonomický potenciál území je spjat se zemědělstvím. Stávající zemědělský areál 
v Kolové je ÚP zachován a navržena plocha pro jeho možný další rozvoj. Další pracovní 
příležitosti v sídlech mohou vznikat i na plochách pro bydlení a rekreaci (malé penziony, 
obchody, stravování apod.). Hlavní pracovní příležitosti jsou využívány v krajském městě 
Karlovy Vary. 

 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  
        ÚP zachovává stávající strukturu osídlení jednotlivých sídel obce. Beze změny je 

ponechána stávající hlavní vazba obce na krajské město Karlovy Vary. 
 
 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

           Na území obce se nenacházejí žádné dnes nevyužité a opuštěné areály výroby a 
skladování ani jiné opuštěné areály. ÚP řeší nové rozvojové plochy plochou přestavbovou 
(P) ve většině případů plochou zastavitelnou (Z), která však přímo navazuje na stávající 
zástavbu sídel (ZÚ). 

 
              (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
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nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na 
to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy 
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a 
k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

         ÚP umisťuje rozvojové plochy do nejméně konfliktních lokalit, které respektují 
veškeré veřejné zájmy. Dále jsou respektovány stávající i navrhované systémy ÚSES a do 
volné krajiny nejsou umisťovány nové lokality ani stavby.  

 
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 

pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 

         ÚP svým řešením stabilizuje veškeré stávající pozemky zeleně, lesních porostů a 
volné krajiny. V sídle Kolová jsou nově navrženy pásy ochranné zeleně, které odstíní 
stávající zemědělský areál a zemědělské plochy od stávající i navržené bytové zástavby. 

 
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 

ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

   Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není, přestože je tudy 
vedena značená cyklotrasa (např. trasa KČT 2288). Cyklisté využívají stávající krajské 
silnice a místní komunikace, případně i polní cesty propojující zastavěné části sousedních 
katastrů. ÚP navrhuje do řešeného území novou cyklostezku v souběhu se silnicí III/2087, 
která propojí sídla Kolová a Háje. Nově je rovněž navržena odbočka z cyklotrasy 2288, která 
končí u Koloveckého rybníka. 

  ÚP zachovává svým řešením stávající turistické trasy a to : 

- modrá trasa je dálková turistická trasa, která daným územím prochází ve směru od Vítkova 
vrchu, prochází Kolovou a směřuje dále na Pilu 

- červená trasa rovněž jako dálková vede do daného prostoru od Březové údolím Cínového 
potoka do Kolové a dále rovněž směrem na Pilu v souběhu s modrou turistickou trasou 

 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; 
je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření 
nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li 
součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby 
hlavních center osídlení. 

          ÚP zachovává stávající dostupnost a prostupnost území a nemění koncepci 
dopravy v území. 

 
 (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat 
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné 
dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
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vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou). 

         ÚP stabilizuje stávající trasy silnic III/208 7 Pila – Březová, III/208 8 Stanovice – 
Háje a III/208 11 Kolová – I/6  a nemění podmínky veřejné dopravy (autobusové) na území 
obce. Nově navržené rozvojové plochy v území nevyvolávají nároky na změny veřejné 
dopravní infrastruktury.         

          Těmito řešeními dopravní infrastruktury nebudou negativně dotčeny hlukové ani 
emisní podmínky v území. 

          ÚP přebírá ze ZÚR KK rozšíření zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary – 
Olšová Vrata (plocha nadnárodního významu L2), která je v ÚP označena jako Z1. 

 
(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb 
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích 
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod 
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
              Územní plán respektuje záplavové území Q100 Lomnického potoka. Území obce 
vzhledem ke své terénní konfiguraci není ohroženo povodněmi a v záplavovém území 
nenavrhuje žádnou zástavbu. Jako protipovodňová opatření lze vyjmenovat revitalizaci 
potoků v řešeném území, výsadba meliorační zeleně, doplnění alejí mimolesní zeleně podél 
cest a vodních toků v krajině. 

 
 (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 

          ÚP neumisťuje do záplavových území žádné rozvojové plochy bydlení ani veřejné 
infrastruktury. 

 
 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro 
rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti 
stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a 
letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a 
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

         ÚP řeší komplexní rozvoj území včetně rozvoje veřejné infrastruktury. Dopravní 
dostupnost jednotlivých sídel řešeného území je ÚP ponechána ve stávajícím stavu, který je 
vzhledem k jejich charakteru  odpovídající. Technická infrastruktura je stabilizována a 
stávající stav vzhledem k charakteru, počtu domů a obyvatel bude upraven v souvislosti 
s jednotlivými rozvojovými plochami. 

 
 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 
veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je 
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

          Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků obce Kolová a 
dalších aktérů pohybujících se na řešeném území a vytváří do budoucna dobré a 
dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce. ÚP přiměřeně rozvíjí i 
veřejnou infrastrukturu, chrání veřejná prostranství, respektuje a rozšiřuje občanské 
vybavení charakteru veřejné infrastruktury. 
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 (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující 
účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj 
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě 
pěších a cyklistických cest. 

           ÚP nemění podmínky veřejné autobusové dopravy v území. Na území obce není 
provozována městská hromadná doprava. Stávající cyklotrasy a značené turistické trasy  
ÚP stabilizuje a zachovává a zárověň navrhuje novou cyklostezku Kolová – Háje. 

 
 (30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i i 
v budoucnosti. 

           ÚP stabilizuje stávající zásobování vodou a odkanalizování sídel Kolová a Háje.  
 
 (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 

            ÚP nenavrhuje v řešeném území žádné plochy specifické výroby pro umístění 
FVE ani stožárů VVE. 

 
 (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 

znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

           ÚP řeší část navržených rozvojových ploch jako zastavitelné plochy (Z) a část 
jako plochy přestavby (P). 

  
  Na základě výše uvedeného vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR lze 

konstatovat , že Územní plán Kolová je zpracován v souladu s tímto dokumentem.  
 

 
 
•  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 
 
 
            Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, které nabyly účinnosti dne 16.10.2010 
vyplývá, že do řešeného území zasahuje oblast mezinárodního významu SL 1 Karlovy Vary – 
specifická oblast lázeňství a oblast nadmístního významu SR 8 Karlovarsko – oblast rekreace a 
cestovního ruchu.  
 
             Tento materiál navrhuje následující veřejně prospěšné stavby, které zasáhnou i do 
řešeného území obce Kolová a to : 
 

- D.200 - prodloužení a rozšíření stávající vzletové a přistávací dráhy, vzletové a  přistávací 
prostory včetně nutného zvětšení zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary (k.ú.Kolová 
se týká rozšíření zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary směrem jižním) 

 
- plocha nadmístního významu č.9 – Hospodářský park Olšová Vrata (komerční, 

hospodářské a výrobní plochy) 
       
 
            Návrh ÚP Kolová tyto specifické podmínky respektuje, ve svém řešení zohledňuje a 
navrhuje jako rozvojovou plochu zastavitelnou Z1. Detailní řešení uvedeného prostoru upravuje 
Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary – aktualizace 2013, která  navrhuje, aby 
v ZÚR KK byla zrušena  plocha nadmístního významu č.9 vzhledem k tomu, že se překrývá 
s rozšířením zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary. 
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      -    ochranná zóna nadregionálního biokoridoru ( K41, K46) 
 
           Návrh ÚP Kolová tuto ochrannou zónu ve svém řešení respektuje a ve výkresové části je 
hranice této zóny zakreslena. 
 
 
  

II.1.2.2  Vyhodnocení koordinace využívání  území  z hlediska  
             širších vztahů 

 
• postavení obce v systému osídlení 
 
          Téměř celé řešené území správního území obce Kolová, které zahrnuje katastrální území 
Kolová a Háje u Karlových Var leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (CHKO) a chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zasahují do něho ochranné pásmo II.stupně IIA a 
ochranné pásmo II.stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, dále 
ochranná pásma I. a II. stupně vodárenské nádrže Stanovice a ochranná pásma mezinárodního 
letiště Karlovy Vary. 
 

Řešené území leží na náhorní planině, jižně od Karlových Varů, v samém středu 
karlovarského okresu. Toto řešené území není dopravně nijak zajímavé a to ani z hlediska 
celostátního tranzitního pohledu a ani z regionálního a to proto, že leží stranou tranzitních tras. 

 
            Vzhledem k systému osídlení v  této části Karlovarského kraje je zřejmé, že obec Kolová 
se svým sídlem Háje se bude i  nadále rozvíjet samostatně bez vazeb na okolní obce s dominantní 
vazbou na krajské město Karlovy Vary, vzhledem k jeho snadné dostupnosti jak individuální 
(automobilovou) tak hromadnou (autobusovou) dopravou. 

 
             Obec Kolová plní funkci základní sídelní jednotky, kterou tvoří sídla Kolová a Háje se bude 
dále rozvíjet jako klidová polyfunkční obec smíšeného využití s dominantní obytnou funkcí 
s částečným  podílem rekreace. Vzhledem k charakteru přírodních scenérií řešeného území a 
absence průmyslových zařízení i velkých dopravních zátěží bude území stále více vyhledávaným 
turisticko – rekreačním prostorem, kterému zatím chybí větší propagace se zdůrazněním jeho 
přírodně – turistických kvalit (pěší i cykloturistiky).  
                                                                                      
 Cílem rozvoje území obce Kolová je zachování a rozvoj stávající  obytné a částečně i 
rekreační funkce v těsné vazbě (jako satelitu) na krajské město Karlovy Vary a rozvoj 
plnohodnotných životních a pracovních podmínek pro trvalé obyvatele i rekreanty.  
 
 
•  širší dopravní vztahy, širší vztahy TI    
  

Nejbližší významnější nadregionální dopravní propojky, což jsou zároveň i mezinárodní 
silnice (I/6-E 48 a I/20-E 49), po kterých je možno se dále vydat směrem na Karlovy Vary a z nich 
dále na Prahu nebo Ústí nad Labem nebo v opačném směru přes Cheb do Německa či do Plzně. 

 

Z pohledu širších dopravních vztahů je možno z daného prostoru vyjet po silnici III/208 7 
(Pila, Kolová, Háje, Březová a dále I/20), III/208 8 (Stanovice, Háje) a III/208 11 (I/6, Olšová Vrata, 
Kolová). 

 

Tyto krajské silnice mají přímo přístupový charakter do dílčích částí řešeného prostoru a 
zajišťují propojení s významnějšími dopravními tahy 

Železnice se v zájmovém území nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam. 
Nejbližší vlaková stánice je v Doubí u Karlových Varů, na rychlíkové nádraží je nutno dojet až do 
Karlových Varů na Horní nádraží. 
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Letecká doprava sice v zájmovém území není, leč tato se nachází na hranici katastru 
vzhledem k situování mezinárodního letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata. Jedná se o mezinárodní 
letiště s několika pravidelnými spoji, které ale nemají pro řešené území praktický význam. 

 
            Obec Kolová je v současné době zásobena pitnou vodou ze systému skupinového 
vodovodu Karlovy Vary. Zdrojem vody je nádrž Stanovice, odkud je surová voda dopravována do 
úpravny vody Březová. Z úpravny je voda čerpána do vodojemu Vítkova Hora (639,30/634,80 m 
n.m.) a odtud potrubím přes objekt vodojemu Pila (589,70/593,40 m n.m.), kde je na potrubí 
osazen redukční ventil,  do obce Kolová.  Sídlo Háje je zásobena vodou z vodojemu  Háje (50 m3, 
597,00/594,00 m n.m.) 

                  
          Zástavba sídel Kolová a Háje je odkanalizována kanalizační sítí do sběrače Březová – Háje 
– Kolová. Tímto sběračem  jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod v Drahovicích. 
 
            Dle průzkumů a rozborů sítě ČEZ je v lokalitě stávající  venkovní vedení 22 kV,  připojení 
z rozvodny VVN -110/22kV v Karlových Varech-Tuhnice, na které jsou  paprskové odbočky 
distribuční sítě 22kV napájející trafostanice. 
 
            Je uvažováno z rozšířením STL distribuční sítě zemního plynu z obce Březová. VTL RS je 
zde situovaná na jihozápadním okraji obce, z této regulační stanice je vyveden středotlaký výstup, 
ze kterého je rozvedena STL distribuční síť. Pro plynofikaci sídel Háje a Kolová je uvažováno 
s prodloužením odbočující větvě z náměstí nad kostelem ve směru na Háje – ulice „Cínová“. 
                         
• širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 
 
             Na řešeném území obce Kolová se nenacházejí ptačí oblasti  (Natura 2 000) ani evropsky 
významné lokality (EVL). Biokoridory zahrnuté do systému ÚSES mají návaznost na vedlejší 
sousední území. 
 
             Návrh ÚP Kolová svým řešením respektuje stávající omezení a zároveň v řešeném území 
nenavrhuje žádné stavby ani činnosti, které by jakýmkoli způsobem  zasahovaly do území 
sousedních obcí.   
 
 
 

 
II.1.3  Vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování 
 
 
   Územní plán Kolová je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
stanovenými § 18 § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (zákon č.350/2012 Sb.) a Politikou územního rozvoje ČR uvedenou 
podrobně v kapitole II.1.2.1. 
 

Zpracovaný ÚP Kolová vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný 
rozvoj na území spravovaném obcí Kolová. 
 

V územním plánu navržený rozvoj obce Kolová nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při 
respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro 
rozhodování v území. 
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II.1.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho  
          prováděcích právních předpisů 
 
 

Územní plán Kolová byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace – 
územní plán, dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění (zákon č.350/2012 Sb.) ,vyhláškou č.500/2006Sb.,o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění (vyhláška č.458/2012 Sb.) a vyhláškou č.501/2006 Sb.,o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění ( vyhláška č.431/2012 Sb.). 

 
 

II.1.5  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních   předpisů 
– soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

  

 

II.1.5.1   Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů              
 

           V řešeném území se nenacházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy, ani se 
v něm nenachází žádné zdroje minerálních vod, které by byly prohlášeny za přírodní léčivé zdroje 
anebo za zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních 
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 
místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). 

- většina řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (CHKO) a 
zařazena do III.třídy ochrany přírody 

 
- většina řešeného území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod     

Slavkovský les (CHOPAV) 
 

- v území se nachází chráněný registrovaný krajinný prvek (VKP) “Vřesoviště u letiště “ 
 

- do území zasahují ochranná pásma II.stupně IIA a IIB přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary 

 
- do území zasahuje ochranné pásmo I. a II. stupně vodárenské nádrže Stanovice 

 
- celé správní území obce je součástí ochranného pásma vzletových prostorů letiště Karlovy 

Vary a část území potom součástí OP vzletových drah a  staveb letiště 

 
 
            Územní plán Kolová je zpracován v souladu se zvláštními právními předpisy. 

            

 

 

 
                          

II.1.5.2   Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů   
 
Vyhodnocení stanovisek  a připomínek dle § 50 stavebního zákona je uvedené v příloze č. 1. 
Vyhodnocení stanovisek a připomínek dle § 53 stavebního zákona je uvedené v příloze č. 2. 
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí textové části územního plánu. 
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II.1.6 Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení 
souladu s body 1 – 4 uvedenými ve vyhl.č.500/2006 Sb., příloze 
č.7 části II bod b) 

__________________________________________________________ 
 
              Zastupitelstvo obce Kolová odsouhlasilo pořízení Územního plánu Kolová na svém  
zasedání dne 3.5.2011 č.usn. 4/2011. Na základě tohoto usnesení byl vybrán obcí Kolová 
autorizovaný architekt a zadáno zpracování průzkumů a rozborů. 
 
   Magistrát města Karlovy Vary, Odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování jako 
pořizovatel územně plánovací dokumentace zpracoval v květnu 2012 návrh Zadání Územního 
plánu Kolová, které bylo vyvěšeno na úředních deskách obce Kolová a v souladu s § 47 
stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 ti dnů od 18.7.2012 do17.8.2012. Pořizovatel zároveň 
zaslal návrh Zadání dotčeným orgánům státní správy, sousedním obcím a krajskému úřadu a 
vyzval je k uplatnění svých požadavků a podnětů v zákonem dané lhůtě. 
 

 Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Kolová na svém zasedání,  dne 
18.9.2012 usnesením č.16/2012. V zadání územního plánu nebylo požadováno zpracování 
konceptu, byl proto zpracován přímo návrh. 

   
             Nový územní plán Kolová vychází z platného  Územního plánu obce Kolová, který byl 
schválen Zastupitelstvem obce dne 28.3.2006 pod č.usn.25. Respektuje jeho urbanistickou 
koncepci rozvoje a nenavrhuje rozvojové lokality nad rámec zastavěného a zastavitelného území 
vymezeného v platném ÚPO s výjimkou rozšíření rozvojových zastavitelných ploch pro rozvoj 
mezinárodního letiště Karlovy Vary. Toto rozšíření je do ÚP převzato z nadřazené dokumentace 
ZÚR Karlovarského kraje, kde je uvedeno pod č.D.200 a č.9. 
 
             Územní plán Kolová je zpracován na základě požadavků uvedených ve schváleném 
zadání a dále ve vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, Krajského úřadu KK a podnětů 
sousedních obcí, které jsou do předkládaného řešení územního plánu promítnuty. Oproti zadání 
se v návrhu ÚP nevyskytují žádné odchylky ani změny, které by vyžadovaly zvláštní 
zdůvodnění. Vzhledem k jednoduchosti řešení nebyl zpracován samostatný výkres 
technické infrastruktury. 
 
 
 

II.1.7  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 

 
          •  Návrh řešení ÜP vychází ze schváleného Zadání ÚP Kolová, ve kterém nebylo 
požadováno zpracování variantních řešení předmětného území. Vzhledem k výše uvedenému a 
charakteru území je předkládáno toto řešení. 
 
 

II.1.7.1 Přijaté řešení 
 
     •  DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 

 
1. širší dopravní vztahy 

Území ve správě Obecního úřadu Kolová je tvořeno dvěma dílčími částmi – vlastní 
Kolovou a sídlem Háje. 

 

Celé řešené území leží stranou významných dopravních tras na okraji CHKO Slavkovský 
les, což je výhoda z hlediska klidného bydlení v těsném sousedství Karlových Varů. Bohužel tento 
prostor není zatím doceněn z hlediska turistické atraktivity.  
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Nejbližší významnější nadregionální dopravní propojky, což jsou zároveň i mezinárodní 
silnice (I/6-E 48 a I/20-E 49), po kterých je možno se dále vydat směrem na Karlovy Vary a z nich 
dále na Prahu nebo Ústí nad Labem nebo v opačném směru přes Cheb do Německa či do Plzně. 

Z pohledu širších dopravních vztahů je možno z daného prostoru vyjet po silnici III/208 7 
(Pila, Kolová, Háje, Březová a dále I/20), III/208 8 (Stanovice, Háje) a III/208 11 (I/6, Olšová Vrata, 
Kolová). Tyto krajské silnice mají přímo přístupový charakter do dílčích částí řešeného prostoru a 
zajišťují propojení s významnějšími dopravními tahy 

Za prací mimo řešené území, ale případně i za službami, kulturou apod. je nutno dojíždět 
mimo zájmové území (spádově do Karlových Varů).  

Železnice se v zájmovém území nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam. 
Nejbližší vlaková stánice je v Doubí u Karlových Varů, na rychlíkové nádraží je nutno dojet až do 
Karlových Varů na Horní nádraží. 

Letecká doprava sice v zájmovém území není, leč toto se nachází v blízkosti situováním 
mezinárodního letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata. Jedná se o mezinárodní letiště a několika 
pravidelnými spoji, které ale nemají pro řešené území praktický význam. 

 
2. silniční doprava a propojení 

 
a. krajské silnice a MK – návrh úprav 

 komunikační síť 

Krajské silnice procházející daným prostorem jsou z hlediska návrhových parametrů, 
zejména šířkového uspořádání, na úrovni tzv. „okresek“ z doby první republiky, protože jsou o 
proměnné volné šířce koruny vozovky pouze zhruba 5,5-7,5 m mimo zastavěné území. V 
zastavěném území pak cca 5,5 – 7 m (šířkově tento stav není možno příliš měnit, protože je 
ovlivněn stávající zástavbou).  

Dle normového zatřídění jsou tyto krajské silnice třetích tříd jednoznačně na spodní hranici 
návrhových parametrů, přesto vzhledem k intenzitě dopravy šířkové parametry postačují. Průtah v 
Kolové byl v minulosti doplněn o chodník, takže došlo k žádoucímu oddělení pěší a motorové 
dopravy. Navíc u školy je i značený přechod pro chodce, který výrazně zvyšuje bezpečnost dětí při 
cestě do školy a v neposlední řadě snižuje i jízdní rychlost na této průtahové komunikaci. 

Z hlediska územního plánu je nutno do budoucnosti o tomtéž uvažovat i v Hájích, kde je 
navíc krajská páteřní komunikace vedena ve spádu a s množstvím směrových oblouků, které daný 
úsek v zastavěné části znepřehledňují. 

Mimo zastavěné území jsou vozovky lemovány stromovými alejemi, které brání 
potenciálnímu potřebnému rozšíření vozovek (možno řešit až po dožití stromové zeleně). 

Z hlediska konstrukcí jsou vesměs s živičným krytem, který byl v rozhodující délce v 
minulosti obnoven. 

Místní komunikace je možno rozdělit do dvou kategorií – původní a nově realizované. 
Původní přejímají pozemkový pruh z minulosti a nelze je s výjimkou kvality povrchu příliš měnit 
(pouze za cenu dohody se sousedy), nové jsou pak navrhovány dle platné legislativy a splňují 
normové parametry.  

Většina nových komunikací je dopravně zklidněna buď jako ZÓNA „30“ nebo jako obytná 
zóna (tj. MK IV.třídy), což je pro okolní zástavbu přínosem. Zde je pouze nutno provádět 
pravidelnou údržbu. 

Dopravní obsluha sousedních pozemků je jak z krajských silnic, tak místních komunikací, 
přímá. Platí to i pro polní nebo lesní cesty, které se i mimo zástavbu napojují na krajské silnice 
přímo. 

 

Odvodnění vozovek je v zastavěném území do kanalizace. V prostoru mimo zástavbu 
v extravilánovém provedení, tj. do silničních příkopů.  
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 doprava v klidu 

Řešené území nemá doposud výraznější problémy s dopravou v klidu a ani potenciálně se 
s problémy nepočítá. Vozidla místních občanů jsou parkována na vlastních pozemcích a to buď 
v garážích nebo i volně na dvoře nebo na plochách předpolí. Občasné parkování návštěv na 
veřejných komunikacích nezpůsobuje, vzhledem k nepatrné intenzitě provozu, žádné dopravní 
problémy. 

Pokud jsou zde místa cílové dopravy s potenciálním soustřeďováním vozidel (výrobní 
podniky, restaurace, penziony apod.), pak si řeší dopravu v klidu na svých pozemcích nebo jsou v 
blízkosti vymezena parkovací místa, takže ani zde statická doprava nezpůsobuje v současné době 
problémy. Obecní úřad má dostatečně velkou plochu pro parkování v těsné blízkosti.  

Sportoviště mají rovněž dostatečné plochy, které jsou zpřístupněny v době konání 
sportovních akcí pro možnost odstavování vozidel.  
 

 polní a lesní cesty 

Řešené území je sice zemědělského charakteru, ale bez většího množství polních nebo 
lesních cest. Pokud tyto jsou, pak s nevelkým dopravním významem, který doplňuje stávající síť 
krajských a účelových komunikací situovaných v daném prostoru. Územní plán s jejich přestavbou 
neuvažuje. 
 

 kategorizace 

Průtahy krajských silnic třetích tříd norma ČSN 73 6110 sice zařazuje do funkční třídy B2, 
ale protože tyto nemají prakticky žádný přímý dopravní význam, jsou spíše ve funkci přístupových 
komunikací, je možno s klidným svědomím je zatřídit do funkční třídy C2 (obslužná komunikace, 
která doplňuje spojení mezi sběrnými komunikacemi) v minimální návrhové kategorii. Přesto by 
veškeré krajské silnice měly být v zastavěném území doplněny alespoň o jednostranný chodník 
tak, jak toto bylo již v minulosti realizováno v Kolové.  

Z hlediska funkčnosti by měla být prověřena možnost odvodnění, protože chodník bude 
většinou realizován na úkor silničního příkopu a vyžaduje doplnit komunikaci o dešťovou 
kanalizaci. V neposlední řadě je nutno doplnit komunikace i o liniové veřejné osvětlení. 

Na výše zmíněné krajské silnice navazuje podružná síť místních komunikací, většinou 
pouze přístupového charakteru (funkční třída C3 nebo i D) nebo multifunkční a polní cesty. 
V našem případě se jedná převážně o obousměrné komunikace. 

Z pohledu norem a ve vztahu k územnímu plánu je nutno veškeré komunikace zatřídit 
alespoň do základních tříd (zpracovat cílovou kategorizaci, která by předurčovala i cílovou podobu 
té které místní komunikace), což v rozhodující podobě budou MK III. (funkční třída C3, zóna „30“) a 
MK IV. třídy (funkční třída D1, obytná zóna). U místních komunikací III. třídy je pak nutno uvažovat 
vždy s alespoň jednostranným chodníkem! 
  
b. hromadná doprava  

Útlum pravidelné autobusové dopravy se nevyhnul ani řešenému území. Obcí doposud 
procházejí již jen dvě autobusové linky: 

1/Karlovy Vary – Háje – Kolová – Javorná 

2/ Karlovy Vary – Háje – Kolová – Pila – Kolová – Hůrky – Karlovy Vary 

Počet linek i četnost spojů odpovídají současným ekonomickým možnostem obcí na trase 
a splňují základní potřeby. 

Autobusové zastávky jsou zatím ve zcela nenormovém provedení, tj. většinou bez 
normově vyvýšené nástupní hrany. Poloha autobusových zastávek je vyznačena v grafické části.  

 

c. pěší a cyklistická doprava 

Pěší doprava je vedena po chodnících pouze v centrální části Kolové. Lokality s novými 
RD jsou navrženy jako obytné zóny, čili „na chodníku je přípustná motorová doprava“ za 
speciálních dopravních pravidel. Místa nevymezená jako MK IV. třídy (obytná zóna) jsou anebo by 
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měla být dopravně zklidněna alespoň jako ZÓNA 30. Pro budoucnost je ale nutno počítat s tím, že 
veškeré krajské silnice a i MK III. třídy, bude nutno doplnit o chodníky. 

Z důvodů členitosti terénu prochází daným územím pouze jedna značená cyklotrasa (č. 
2288), vedoucí od Gejzír parku lesy pod Vítkovým vrchem, přes Kolovou a dále směrem na Pilu. 
Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není, ale územní plán navrhuje novou 
cyklistickou stezku v souběhu se silnicí III/208 7 jako spojnici Kolová – Háje. Cyklisté jsou rovněž 
nuceni využívat stávající krajské silnice a místní komunikace, případně i polní cesty propojující 
zastavěné části sousedních katastrů. 

 

d. ochranná pásma 

Z dopravního pohledu mají krajské silnice II. a  III. třídy v nezastavěném prostoru ochranné 
pásmo pouze 15 m od osy vozovky. Totéž platí i pro MK II. třídy, které ale v řešeném prostoru 
nemáme. 

 

e. prostupnost krajiny 

Řešeným územím prochází několik turistických značených cest (modrá a červená). Modrá 
trasa je dálková turistická trasa, která daným územím prochází ve směru od Vítkova vrchu, 
prochází Kolovou a směřuje dále na Pilu. Červená trasa rovněž jako dálková vede do daného 
prostoru od Březové údolím Cínového potoka do Kolové a dále rovněž směrem na Pilu v souběhu 
s modrou turistickou trasou. 

Po neznačených trasách (polní, lesní cesty) je možno se v extravilánu dostat prakticky 
kamkoli s tím, že je nutná znalost krajiny nebo mít jako podklad dobrou orientační mapu. 

 

f. vliv dopravy na životní prostředí 

Řešené území svým charakterem nepřitahuje příliš zbytné dopravy, proto ani tato příliš 
nepoškozuje v tomto prostoru životní prostředí. Rovněž jiné druhy doprav nebo dopravních vztahů 
nemají na dané území negativní dopad, protože se v řešeném území nenacházejí. 

 
3. veřejně prospěšné stavby 

V současné době je nutno uvažovat s celkovou rekonstrukcí veškerých krajských 
komunikací v nezastavěné i zastavěné části. V případě průtahových krajských silnic je nutno vedle 
zlepšení konstrukcí vozovek a odvodnění zde uvažovat i o výstavbě chodníků (platí zejména pro 
Háje)  

V Kolové i v Hájích je nutno přestavět stávající autobusové zastávky do normové podoby 
(lokalizování nových zastávek, tak, jak je chce obec doplnit, je nutno pečlivě zvážit z důvodů 
nemalé finanční náročnosti prvotní investice a následné údržby – lokalita „u panelového domu“ 
v Kolové a „u odbočky ke Kovoslužbě“ v Hájích. 

 
      • VODOVOD : 

 
Stávající stav – Kolová, Háje 
            Obec Kolová je v současné době zásobena pitnou vodou ze systému skupinového 
vodovodu Karlovy Vary. Zdrojem vody je nádrž Stanovice, odkud je surová voda dopravována do 
úpravny vody Březová. Z úpravny je voda čerpána do vodojemu Vítkova Hora (639,30/634,80 m 
n.m.) a odtud potrubím přes objekt vodojemu Pila (589,70/593,40 m n.m.), kde je na potrubí 
osazen redukční ventil,  do obce Kolová. Vodojem Pila zásobuje vodou pouze obec Pila. 
             Sídlo Háje je zásobena vodou z vodojemu  Háje (50 m3, 597,00/594,00 m n.m.).  
             V obci Kolová a sídle Háje je zrealizován vodovodní systém, který tvoří větevné a 
okruhové řady, na které jsou napojeny jednotlivé nemovitosti. Řady jsou provedeny z různých 
materiálů a profilů  - PVC160, 110 a 90, PE90. 
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Výpočet  potřeby vody – stávající stav 
 

počet obyvatel specifická 
průměrná denní 

potřeba vody 

maximální 
denní potřeba 

vody 

maximální 
hodinová 

potřeba vody 

lokalita 
počet 
RD 

počet 
obyvatel 

potřeba  
Qp=Q*počet obyv. Qd=Qp*kd Qm=(Qd*kh):24 

vody 

Q 
(l/os/den) 

Qp 
(m3/den) 

Qp 
(l/s) 

Qd 
(m3/den) 

Qd 
(l/s) 

Qm (m3/hod) 

Kolová 205 565 100 *) 56,50 0,65 84,75 0,98 6,36 

Háje 62 121 100 *) 12,10 0,140 18,15 0,21 1,36 

 
 

*) 
specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb.-příloha č.12 
 - směrná čísla roční potřeby vody 

kd součinitel denní nerovnoměrnosti kd=1,5    

kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8    
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Výpočet potřeby vody  – návrhový stav 

počet obyvatel specifická 
průměrná denní 

potřeba vody 
maximální denní 

potřeba vody 

maximální 
hodinová 

potřeba vody 

lokalita 
počet 
RD   

počet 
obyvatel 

potřeba  
Qp=Q*počet obyv. Qd=Qp*kd Qm=(Qd*kh):24 

vody 

Q 
(l/os/den) 

Qp 
(m3/den) 

Qp (l/s) 
Qd 

(m3/den) 
Qd 
(l/s) 

Qm (m3/hod) 

Kolová 

Z1 0 0 100 *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z2 9 31 100 *) 3,10 0,04 4,65 0,05 0,35 

Z3 3 10 100 *) 1,00 0,01 1,50 0,02 0,11 

Z4 5 17 100 *) 1,70 0,02 2,55 0,03 0,19 

Z5 2 7 100 *) 0,70 0,01 1,05 0,01 0,08 

Z6 1 4 100 *) 0,40 0,00 0,60 0,01 0,05 

Z7 25 87 100 *) 8,70 0,10 13,05 0,15 0,98 

Z8 7 24 100 *) 2,40 0,03 3,60 0,04 0,27 

Z9 1 4 100 *) 0,40 0,00 0,60 0,01 0,05 

Z10 3 10 100 *) 1,00 0,01 1,50 0,02 0,11 

Z11 50 175 100 *) 17,50 0,20 26,25 0,30 1,97 

Z12 18 63 100 *) 6,30 0,07 9,45 0,11 0,71 

Z13 6 21 100 *) 2,10 0,02 3,15 0,04 0,24 

Z14 0 0 100 *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z15 1 4 100 *) 0,40 0,00 0,60 0,01 0,05 

Z16 0 0 100 *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z17 6 21 100 *) 2,10 0,02 3,15 0,04 0,24 

Z18 9 31 100 *) 3,10 0,04 4,65 0,05 0,35 

Z19 4 14 100 *) 1,40 0,02 2,10 0,02 0,16 

Z20 7 24 100 *) 2,40 0,03 3,60 0,04 0,27 

Z21 8 28 100 *) 2,80 0,03 4,20 0,05 0,32 

Z22 1 4 100 *) 0,40 0,00 0,60 0,01 0,05 

P1 4 14 100 *) 1,40 0,02 2,10 0,02 0,16 

P2 0 0 100 *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P3 5 17 100 *) 1,70 0,02 2,55 0,03 0,19 

celkem 175 610   61,00 0,71 91,50 1,06 6,86 

Háje 

Z23 2 7 100 *) 0,70 0,01 1,05 0,01 0,08 

Z24 14 49 100 *) 4,90 0,06 7,35 0,09 0,55 

Z25 7 24 100 *) 2,40 0,03 3,60 0,04 0,27 

Z26 0 0 100 *) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z27 15 52 100 *) 5,20 0,06 7,80 0,09 0,59 

Z28 2 7 100 *) 0,70 0,01 1,05 0,01 0,08 
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Z29 1 4 100 *) 0,40 0,00 0,60 0,01 0,05 

P4 4 14 100 *) 1,40 0,02 2,10 0,02 0,16 

celkem 45 157   15,70 0,18 23,55 0,27 1,77 

 
 
VÝPOČET POTŘEBY VODY - celkem stávající stav + návrh 
 

počet obyvatel specifická 
průměrná denní 

potřeba vody 
maximální denní 

potřeba vody 

maximální 
hodinová 

potřeba vody 

lokalita 
počet 

RD 
počet 

obyvatel 

potřeba  
Qp=Q*počet obyv. Qd=Qp*kd Qm=(Qd*kh):24 

vody 

Q 
(l/os/den) 

Qp 
(m3/den) 

Qp (l/s) 
Qd 

(m3/den) 
Qd 
(l/s) 

Qm (m3/hod) 

Kolová 

stávající 
stav 

205 565 100 *) 56,50 0,65 84,75 0,98 6,36 

návrh 175 610 100 *) 61,00 0,71 91,50 1,06 6,86 

celkem 380 1175 100 *) 117,50 1,36 176,25 2,04 13,22 

Háje 

stávající 
stav 

62 121 100 *) 12,10 0,14 18,15 0,21 1,36 

návrh 45 157 100 *) 15,70 0,18 23,55 0,27 1,77 

celkem 107 278 100 *) 27,80 0,32 41,70 0,48 3,13 

celkem  487 1453 100 *) 145,30 1,68 217,95 2,52 16,35 

 
 

*) 
specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb.-příloha č.12 
 - směrná čísla roční potřeby vody 

kd součinitel denní nerovnoměrnosti kd=1,5 

kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 

 
 
 
Návrh 
             Při návrhu zásobování sídel Kolová - Háje je respektován PRVKKK. Rozvojové plochy 
sídel budou zásobovány ze stávajícího systému vodovodu stávajícími řady, resp. jejich 
prodloužením a zokruhováním. Při vedení tras bude respektován požadavek provozovatele (VaK 
K.Vary) aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně přístupných pozemků. 
 
 
             • KANALIZACE : 
 
Stávající stav  
 
            Zástavba sídel Kolová a Háje je odkanalizována kanalizační sítí do sběrače Březová – 
Háje – Kolová.  Tímto sběračem  jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod 
v Drahovicích. V obou sídlech je zrealizován většinou oddílný kanalizační systém, na který jsou 
napojeny jednotlivé objekty. Do kanalizační sítě Kolová je napojen i výtlak kanalizace z obce Pila.  
 
             Dešťové vody jsou sváděny stokovou sítí do otevřených vodotečí.  
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produkce a znečištění odpadních vod – stávající stav 

 

počet obyvatel specifická 
prům.denní 

potřeba 
vody 

množství 
splaškových 

vod 
produkce znečištění splaškových vod 

lokalita 
počet    
RD 

počet 
obyvatel 

potřeba  
Qp=Q*počet 

obyv. 
Qd=Qp*kd 

BSK5 NL CHSK N-NH4 Pcelk 

vody     

Q 
(l/os/den) 

Qp 
(m3/den) 

Qd 
(m3/den) 

kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 

Kolová 205 565 100 *) 56,5 84,75 33,9 31,08 67,8 4,04 1,41 

Háje 62 121 100 *) 12,1 18,15 7,26 6,66 14,52 0,87 0,30 

 
*) specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby 

vody – kap.I Bytový fond 
 
Kd součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5  
 
BSK  biochemická spotřeba kyslíku   60 g/os*den 
NL  nerozpuštěné látky  55 g/os*den 
CHSK  biochemická spotřeba kyslíku  120 g/os*den 
N-NH4  anorganický amoniakální dusík 
Pcelk  fosfor  2,5 g/os*den 
 

 
Návrh 
 
             Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno kanalizačním systém s napojením na 
stávající rozvody v obci. V případě rozvojových ploch, kde není stávající systém kanalizace, se 
předpokládá budování oddílného  systému kanalizace – tzn. realizaci splaškové kanalizace 
s napojením na stávající kanalizaci. Konkrétní technické řešení bude vycházet z terénní 
konfigurace, avšak je preferováno gravitační odvádění splaškových vod.  

 
              Při vedení tras bude respektován základní požadavek provozovatele (tj. VOSS) aby bylo 
kanalizační potrubí ukládáno do veřejně přístupných pozemků. Technické řešení bude provedeno 
dle požadavků správce vodovodu, tj. VaK K. Vary.  
 
             Případně lze v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody 
svést do této  vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při 
likvidaci dešťových vod však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na konkrétním 
pozemku. 
 
 
produkce a znečištění odpadních vod – stávající stav 

počet obyvatel 
specifická 

prům.denní 
potřeba vody 

množství 
splaškových 

vod produkce znečištění splaškových vod 

lokalita 

počet počet potřeba  
Qp=Q*počet 

obyv. Qd=Qp*kd BSK5 NL CHSK N-NH4 Pcelk 

domů obyvatel vody               

    Q (l/os/den) Qp (m3/den) Qd (m3/den) kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 

Kolová Z1 0 0 100 *) 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 0,000 
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Z2 9 31 100 *) 3,10 4,65 1,86 1,7 3,72 0,22 0,078 

Z3 3 10 100 *) 1,00 1,50 0,6 0,6 1,2 0,07 0,025 

Z4 5 17 100 *) 1,70 2,55 1,02 0,9 2,04 0,12 0,043 

Z5 2 7 100 *) 0,70 1,05 0,42 0,4 0,84 0,05 0,018 

Z6 1 4 100 *) 0,40 0,60 0,24 0,2 0,48 0,03 0,010 

Z7 25 87 100 *) 8,70 13,05 5,22 4,8 10,44 0,62 0,218 

Z8 7 24 100 *) 2,40 3,60 1,44 1,3 2,88 0,17 0,060 

Z9 1 4 100 *) 0,40 0,60 0,24 0,2 0,48 0,03 0,010 

Z10 3 10 100 *) 1,00 1,50 0,6 0,6 1,2 0,07 0,025 

Z11 50 175 100 *) 17,50 26,25 10,5 9,6 21 1,25 0,438 

Z12 18 63 100 *) 6,30 9,45 3,78 3,5 7,56 0,45 0,158 

Z13 6 21 100 *) 2,10 3,15 1,26 1,2 2,52 0,15 0,053 

Z14 0 0 100 *) 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 0,000 

Z15 1 4 100 *) 0,40 0,60 0,24 0,2 0,48 0,03 0,010 

Z16 0 0 100 *) 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 0,000 

Z17 6 21 100 *) 2,10 3,15 1,26 1,2 2,52 0,15 0,053 

Z18 9 31 100 *) 3,10 4,65 1,86 1,7 3,72 0,22 0,078 

Z19 4 14 100 *) 1,40 2,10 0,84 0,8 1,68 0,10 0,035 

Z20 7 24 100 *) 2,40 3,60 1,44 1,3 2,88 0,17 0,060 

Z21 8 28 100 *) 2,80 4,20 1,68 1,5 3,36 0,20 0,070 

Z22 1 4 100 *) 0,40 0,60 0,24 0,2 0,48 0,03 0,010 

P1 4 14 100 *) 1,40 2,10 0,84 0,8 1,68 0,10 0,035 

P2 0 0 100 *) 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 0,000 

P3 5 17 100 *) 1,70 2,55 1,02 0,9 2,04 0,12 0,043 

celkem 175 610 100 *) 61,00 91,50 36,6 33,6 73,2 4,36 1,525 

Háje 

Z23 2 7 100 *) 0,70 1,05 0,42 0,4 0,84 0,05 0,018 

Z24 14 49 100 *) 4,90 7,35 2,94 2,7 5,88 0,35 0,123 

Z25 7 24 100 *) 2,40 3,60 1,44 1,3 2,88 0,17 0,060 

Z26 0 0 100 *) 0,00 0,00 0 0,0 0 0,00 0,000 

Z27 15 52 100 *) 5,20 7,80 3,12 2,9 6,24 0,37 0,130 

Z28 2 7 100 *) 0,70 1,05 0,42 0,4 0,84 0,05 0,018 

Z29 1 4 100 *) 0,40 0,60 0,24 0,2 0,48 0,03 0,010 

P4 4 14 100 *) 1,40 2,10 0,84 0,8 1,68 0,10 0,035 

celkem 45 157 100 *) 15,70 23,55 9,42 8,6 18,84 1,12 0,393 
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PRODUKCE A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - celkem stávající stav + návrh 

            

počet obyvatel 
specifická 

prům.denní 
potřeba vody 

množství 
splašk. 

vod 
produkce znečištění splaškových vod 

lokalita 

počet počet potřeba  
Qp=Q*počet 

obyv. Qd=Qp*kd BSK5 NL CHSK N-NH4 Pcelk 

RD obyvatel vody               

    Q (l/os/den) Qp (m3/den) Qd (m3/den) kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 

Kolová 

stávající 
stav 

205 565 100 *) 56,50 84,75 33,9 31,1 67,8 4,04 1,413 

návrh 175 610 100 *) 61,00 91,50 36,6 33,6 73,2 4,36 1,525 

celkem 380 1175 100 *) 117,50 176,25 70,5 64,6 141 8,40 2,938 

Háje 

stávající 
stav 

62 121 100 *) 12,10 18,15 7,26 6,7 14,52 0,87 0,303 

návrh 45 157 100 *) 15,70 23,55 9,42 8,6 18,84 1,12 0,393 

celkem 107 278 100 *) 27,80 41,70 16,68 15,3 33,36 1,99 0,695 

celkem  487 1453 100 *) 145,3 217,95 87,18 79,915 174,36 10,389 3,6325 

 
 
VODNÍ TOKY  A VODNÍ PLOCHY 
 
Stávající stav  
 
           Řešeným územím protéká Cínový potok (číslo hydrolog. pořadí 1-13-02-032, plocha povodí 
6,104 km2), který je pravostranným přítokem řeky Teplé.  
           Z dalších vodních děl se v řešené oblasti vyskytuje Kolovský rybník, ze kterého Cínový 
potok vytéká. 
 
Návrh  
           Navrhujeme provádět odbahňování a úpravy stávajících vodních ploch v katastrech obce. 
Dále je nutné provádět údržbu vodních toků, udržovat průtočné profily toků a provádět pravidelné 
prohlídky toků 
 
Výřez ze základní vodohospodářské mapy  
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            • ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  : 
 
Stručná charakteristika území 

 
             Zájmové území jsou v katastry  Kolová a Háje u Karlových Var ve spádové oblasti Karlovy 
Vary. Pro oblast je elektrická energie využita jako primární pro vytápění i vaření. Jsou proto na její 
zásobování kladeny největší nároky s ohledem na vliv na životní prostředí. Další zdroje tepla je 
využití hnědého nekvalitního uhlí, resp.dřeva zhoršující kvalitu ovzduší. Jsou zde i nové   rozvíjející 
se zdroje-tepelná čerpadla, elektrovoltaické panely, jejichž přínos do sítě je zatím menší vzhledem 
k ekonomii pořízení. Zatím el.energie představuje nejdostupnější z ušlechtilých forem paliv a 
energií s ohledem na dostupnost základních zdrojů. 
 
Stávající stav-distribuční vedení 

 
             Dle průzkumů a rozborů sítě ČEZ je v lokalitě stávající  venkovní vedení 22 kV,  připojení 
z rozvodny VVN -110/22kV v Karlových Varech-Tuhnice , na které jsou  paprskové odbočky 
distribuční sítě 22kV napájející trafostanice. Celkově jsou zdroje – trafostanice úměrně vytížené 
stávající zástavbou. Provedení  je zděné nebo na betonových,resp příhradových stožárech. Trasy 
venkovních vedení jsou zřejmé  ze situace stejně jako umístění stávajících trafostanic. 
 
             Při zvětšení zástavby a navýšení potřeby el. energie  bude nutné stanice zahustit 
pozemními s možností většího výkonu a napojení zemními kabely svody z nadzemních vedení. 
              Nadzemní vedení VN je vodiči AlFe 40-90mm2 převážně tažená na betonových stožárech 
s lomy příhradovými. Celkem lze rozvody VN považovat za dobré s přenosovou rezervou pro 
navýšení odběrů. Kabelová vedení VN v území jsou při napojení TS „Obecní úřad“a TS“zastávka 
Háje“. Do kabelových napojení je nutno řešit nové přložky VN sítí v nových stavebních lokalitách. 
 
              Distribuční rozvodná soustava NN-0,4kV je provedena převážně nadzemním vedením 
ALFE, závěsy AES,  části nových RD a bytových domů je zemními kabely AYKY. 
Veřejné osvětlení je v souběhu rozvodů NN. Na hlavní silnici je provedeno ocelovými stožáry J10 
s výbojkovými svítidly a napojenými zemním kabelem AYKY. 
 
Stávající trafostanice – výkon, provedení 
Kolová   TS KV 0222 ,Obec I,rozcestí na Pilu  1x630kVA,zděná, minaret 
   TS KV 0226 ,Obecní úřad   1x630kVA,zděná,kobková 
   TS KV 0223 ,Obec II, u býv.jídelny  1x250kVA,příhradová 



 

 64 

   TS KV 0224 ,Statek,    1x160kVA,příhradová 
   TS KV 0225 ,Sklárna    1x400kVA,zděná,kobková 
    
Háje   TS KV 0227 , Zastávka   1x630kVA,zděná 
   TS KV 0228 ,Zámecký vrch   1x250kVA,2bet.sloup  

TS KV 0229 ,Kovo,k.ú.Březová  1x100kVA,2bet.sloup 
 
Proudové soustavy sítí 
VN 3F, 50 Hz, 22 kV, síť IT 
NN 3 + PEN, 50 Hz, 0,4 kV síť TN- C 
 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku 
VN – zemnění 
NN – automatické odpojení od zdroje 
 
Ochranná pásma   dle energetického zákona 458/2000 Sb. 
110kV včetně  
dle kolaudace vedení do 1994-15m,po 1995-12m od krajního vodiče na obě strany 
22 kV-     -10m,po 1995 -7 m od krajního vodiče na obě strany 
stožárová venkovní TS – 20 m  
TS 22/0,1kV kompaktní a zděné 2m 
Podzemní vedení NN – 1m na obě strany 
Dálkový telekomunikační kabel – 1,5m na obě strany 
Telekomunikační kabelové vedení  – 1m na obě strany 
 
Popis stávajících sítí  
 

 NN rozvody 
               V obci je síť  zemními kabely i venkovním vedením ve správě ČEZ . Okraje dotčené 
lokality jsou venkovním vedením resp. závěsnými kabely. Při nové zástavbě  resp. rekonstrukcích 
budou sítě provedeny  již zemními kabely dle požadavků odběrů a dispozic správce sítě. 
               Pro větší nárůst požadavků jsou současné zdroje a přenosová vedení nedostačující i 
vzhledem k požadavkům na vytápění a vaření el.energií. 

 Veřejné osvětlení 
                Veřejné osvětlení je z části stožárové  J 10, S5 se zemními kabely a dále venkovní síť 
s ramínkovými svítidly. Tyto by měly být opraveny a rozšířeny na kabelovou síť se stožáry a 
s napojením  stávajícího systému.  
                Dle klasifikace komunikací jako přístupové-C3 jsou parametry VO nedostačující, proto by 
při opravách měly být rozšířeny osv.body nebo aspoň výměny zdrojů. 
Zapínací body budou nově zřízeny a napájeny z TS. 
 
Návrh rozvoje el.sítí 
 
               Ve vazbě na rozvoje jednotlivých území se navrhují následující úpravy, rekonstrukce a 
realizace nových investic jak zdrojů el.energie , tak jednotlivých sítí.: 
 
Bilance nových potřeb el.energie: 
 
Obec Kolová  TS KV0226,Obecní úřad 
Zájmové území  počet RD  příkon P(kW)  celkem(kW) 
Z2     9   12   108 
Z3     3   12   36 
Z4     5   12   60 
Z5     2   12   24 
Z20     7   12   84 
Z21     8   12   96 
Z22     1   12   12 
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Součet požadovaných příkonů       420kW 
Soudobost lokality 0,6        252kW 
           ----------- 
Potřebný výkon trafostanice        400kVA 
 
 
Obec Kolová  TS KV0223,u býv.jídelny 
Zájmové území  počet RD  příkon P(kW)  celkem(kW) 
Z6     1   12   12 
Z7     25   12   300 
Z8     7   12   84 
Součet požadovaných příkonů       396kW 
Soudobost lokality 0,6        237kW 
           ----------- 
Potřebný výkon trafostanice        315kVA 
 
Obec Kolová  TS-návrh nová, kiosek 
Zájmové území  počet RD  příkon P(kW)  celkem(kW) 
Z9     1   12   12 
Z10     3   12   36 
Z11              50   12   600 
Z12              18   12   216 
Z13     6   12   36 
Součet požadovaných příkonů       900kW 
Soudobost lokality 0,5        450kW 
           ----------- 
Potřebný výkon trafostanice        630kVA 
 
Obec Kolová  TS KV0222, rozcestí na Pilu 
Zájmové území  počet RD  příkon P(kW)  celkem(kW) 
Z17     6   12   36 
Z18     9   12   108 
P1     4   12   48 
Z19     4   12   48 
P3     5   12   60 
Součet požadovaných příkonů       300kW 
Soudobost lokality 0,6        180kW 
           ----------- 
Potřebný výkon trafostanice        250kVA 
 
 
Sídlo Háje  TS KV0227, Obec 
Zájmové území  počet RD  příkon P(kW)  celkem(kW) 
Z23     2   12   24 
Z24     14   12   168 
Z25     7   12   84 
Z27     15   12   180 
Z28     2   12   24 
Z29     1   12   12 
P4     4   12   48 
Součet požadovaných příkonů       440kW 
Soudobost lokalit 0,5          220kW 
           ----------- 
Potřebný výkon trafostanice        250kVA 
 
 
              Při posuzování těchto nárůstu příkonu v jednotlivých lokalitách je počítáno s rozšiřováním 
a rekonstrukcí stávajících zdrojů výměnou strojů. Je plánována jedna nová stanice v Kolové a 
stávající stanice lze rozšiřovat dle navyšování požadovaného příkonu.  



 

 66 

 
Návrhy úprav pro navýšení příkonu: 
 
Kolová 
 
               Navýšené požadavky lokalit budou zajištěny úpravou stávajících TS navýšením stroje a 
v obci novou(TS Obec 3) zděnou trafostanicí typu kiosek 1x630kVA s přípojkou kabelovou VN 
cca 30m odbočením a svodem do země ze stávajícíhovedení. 
 
TS KV0226-u Obecního úřadu bude dozbrojena z 1x630kVA na 2x630kVA  
TS KV0225-Sklárna, přezbrojení z 1x400kVA až na 3x630kVA 
TS KV0223-u jídelny, výměna stožárové 1x250kVA za novou kioskovou 1x630kVA ,napojení 
novým svodem a zemním kabelem 
 
               VN nadzemní vedení budou v nových lokalitách RD(Z11,Z13) dle možností převedeny na 
zemní napáječe. Jde hlavně o nadzemní odbočku pro TS Obecní úřad, která by byly zemním 
kabelem až k vedení pro TS 0224 Statek. Dále při výměně TS KV0226 u jídelny za kioskovou bude 
proveden zemní svod z hlavního vedení. 
 
Háje 
 
TS KV0227-Obec bude přezbrojena z 1x400kVA na 1x630kVA  
 
                V obou sídlech budou provedeny nové vývody NN zemními kabely do nových lokalit 
obce a stáv.posíleny výměnou průřezů a postupným převedením na zemní kabely 
v komunikačních koridorech. 
               V zásadě rozvoj počítá s celkovým vymístěním nadzemních vedení NN do kabelových 
napaječů. Pro tyto trasy musí být vyhledány obecní a veřejně přístupné pozemky. Mimo zástavbu 
jsou provedeny odbočky a napaječe venkovních vedeních VN pro trafostanice.  
 
 
Veřejné osvětlení 
 
               Současně s novým distribučním kabelovým rozvodem bude provedeno zemní napájení 
VO. Osvětlovací body budou provedeny ocelovými metalizovanými stožáry s výložníky a 
výbojkovými zdroji. Vzhledem k vývoji je možno uvažovat i zdroji LED diodami. Výšky 10m budou 
na hlavních komunikacích,výšky 5m ve vnitřních lokalitách. Spínací body napájení a ovládání VO 
budou u trafostanic. 
 
 
            • ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  : 
 
 
Úroveň plynofikace: 
  
 V současné době není obec Kolová ani sídlo Háje plynofikováno. Územím nejsou vedeny 
žádné VTL plynovody, které by mohly být využitelné pro případnou plynofikaci. V minulosti 
plánovaná plynofikace území v rámci programu „plynofikace obcí mikroregionu Hvězda“ nebyla 
realizována a do výhledu  s ní není ani uvažováno.  
 
Navržená koncepce plynofikace: 
 
 Z výše uvedených důvodů je proto uvažováno z rozšířením STL distribuční sítě zemního 
plynu z obce Březová.  VTL RS je zde situovaná na jihozápadním okraji obce, z této regulační 
stanice je vyveden středotlaký výstup, ze kterého je rozvedena STL distribuční síť. Dimenze 
hlavního řadu je DN 150. Pro plynofikaci obcí Háje a Kolová je uvažováno s prodloužením 
odbočující větvě z náměstí nad kostelem ve směru na Háje – ulice „Cínová“. Potrubí distribučního 
řadu je zde PE d90. 
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 Rozšíření STL distribuční sítě zemního plynu je nutno provádět v souladu s platnými 
podmínkami majitele distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o. (Garanční protokol, Smlouva o budoucí 
smlouvě kupní, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby).  
 
 Trasa STL plynovodu by byla vedena v návaznosti na stávající STL řad v souběhu se silnicí 
III. třídy ve směru na Háje a dále na Kolovou. Distribuční síť je navržena tak, aby byl plyn rozveden 
pro objekty ve stabilizovaném i rozvojovém území, tlaková hladina ve vazbě na stávající zařízení 
v místě připojení. Trasy jednotlivých distribučních řadů by byly vedeny v uličním prostoru, pro 
připojované objekty by byly zřízeny STL přípojky, ukončené na rozhraní veřejné a neveřejné části 
pozemků hlavním uzávěrem plynu, umístěném v plotovém ochranném pilíři nebo skříni, zapuštěné 
do fasády budovy.  
   
 
Sídlo Háje 
    
Bilance předpokládané spotřeby ZP: 

 kategorie domácnosti   počet stávajících RD     62 
      počet navrhovaných RD  45 

 

 v případě plynofikace   do 50 % stávající a navrhované zástavby 
  
 
uvažovaný odběr ZP – domácnosti    max.   150 m3.hod-1 

uvažovaný odběr ZP – maloodběr    max.     15 m3.hod-1 

uvažovaný odběr celkem     max.   165 m3.hod-1 

redukovaná spotřeba ZP celkem    max.   115 m3.hod-1 
 
Obec Kolová 
    
Bilance spotřeby ZP: 

 kategorie domácnosti   počet stávajících RD   205 
      počet navrhovaných RD  175 

 kategorie maloodběr  občanská vybavenost 
 

 v případě plynofikace   do 50 % stávající a navrhované zástavby 
 

uvažovaný odběr ZP – domácnosti    max.   535 m3.hod-1 

uvažovaný odběr ZP – maloodběr    max.     25 m3.hod-1 

uvažovaný odběr celkem     max.   560 m3.hod-1 

redukovaná spotřeba ZP celkem    max.   355 m3.hod-1 
 

 

 Celkový předpokládaný odběr ZP pro Háje a Kolovou max.   470 m3.hod-1 

 Dimenze potrubí při průtoku 470 m3.hod-1 a předpokládané tlakové ztrátě 10 kPa na 
délku úseku 2000 m vychází 105 mm 

 

 Celkový předpokládaný odběr ZP pro Kolovou  max.   335 m3.hod-1 

 Dimenze potrubí při průtoku 335 m3.hod-1 a předpokládané tlakové ztrátě 10 kPa na 
délku úseku 2500 m vychází 100 mm 

 
              V případě realizace plynofikace je nutno postupovat v souladu s s platnými podmínkami 
majitele distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o. - Garanční protokol, Smlouva o budoucí smlouvě 
kupní, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
  
 
 
            • ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  : 
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  Územní plán nenavrhuje žádný centrální systém zásobování teplem. Vytápění 
jednotlivých objektů v řešeném území je prováděno individuálně, převážně lokálními topidly na 
pevná paliva. Není zde  centrální ani bloková kotelna. Předpokládá se postupný přechod na 
vytápění ekologičtějšími palivy, která tolik nezatíží kvalitu ovzduší a přírodní prostředí.  
 
             
            • SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ  : 
 
Stávající stav 
 
Telefonizace – primérní rozvody 
 
          V zájmových lokalitách sídel Kolová a Háje je vybudována telefonní nadzemní i kabelová síť 
MK, DK,DOK.Trasy jsou zakreslené dle správce Telefonica O2.Rozvody od ÚR jsou většinou 
závěsnými kabely v soubězích s rozvody NN. 
 
-Kolová 
 
          Napájení je ze síťového rozvaděče SR 56/1/152/000 na obj. Kolová č.p.16-Obecní úřad. 
Nadřazenou ústřednou je RSU K.Vary-Drahovice, RSU Olšová Vrata. 
 
 
-Háje 
 
           Napojení je primérním kabelem z digitální TÚ Březová.Kabel je veden podél Cínového 
potoka se síťovou odbočkou ke Kovo(k.ú. Březová). 
K „Zámečku Háje“ je samostatný zemní kabel. V trase je osazen síťový rozvaděč SR 
60/0/01/000(rozpojovací skříň) pro plánované připojení zastavěných lokalit Háje. 
 
 
Sekundární rozvody 
 
           Převážná část vedení VTS v zastavěných území je řešena jako kombinace úložné zemní a 
nadzemní kabelizace. Páteřní kabelový rozvod je tvořen zemní kabelizací se sloupovými 
účastnickými rozvaděči.Od ÚR k jednotlivým účastníkům jdou nadzemní samonosné kabely na 
sloupech nebo zedních podpěrách.Nová lokalita RD „Obecní úřad Kolová“ je již v kabelovém 
zemním provedení,stejně jako „Za humny Háje“. 
 
 
Dálkové trasy metalických kabelů 
 
           Jsou v současnosti využity pro místní provoz. Bývalý DK4 jde podél páteřní komunikace 
obce Kolová a je využit jako primérní kabel Olšová Vrata-Kolová-Pila. 
Bývalé DK30,30A-K.Vary-M.Lázně obchází obec po východním okraji a jsou nevyužívané. 
DK59 je zrušen. 
  
 
 
Návrh řešení telefonních připojení 
  
            Pro nárůst účastnických stanic je v navrhovaných lokalitách nutno posílit kapacitu 
primérních tras. Navýšena bude stávající trasa Olšová Vrata-Kolová do SR 56/1/152/000. 
Tím se dostane kapacita do nových lokalit, kde již budou dostatečné sekundární rozvody. Tyto 
rozvody budou již zemními kabely. I ve stávající části obce budou postupně nadzemní vedení 
nahrazeny kabelovou zemní. 
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            Pro zřizování dalších nových telefonních stanic je třeba vyjádření správce sítě, který si 
zpracuje dle kapacit svůj harmonogram rozvoje obcí. Přípojkové skříně MIS,MRK budou součástí 
staveb. Nová tel.připojení budou zemními kabely TCEPKFLE dle požadavků přihlášek. 
 
Sítě mobilních telefonů 
 
           Pokrytí zájmových území je zabezpečeno telefonními operátory Telefonica O2, Vodafone,T-
mobile. Od roku 2013 budou na trhu další operátoři. V blízkosti obce Kolová je jeden vykrývací 
stožár(k.ú.Pila),další budou řešeny dle požadavků operátorů. 
 
Příjem českých TV 
 
            Pro území je příjem zajištěn základním digitálním vysílačem Klínovec, částečně Krašov. Je 
využito i převaděče Tři kříže. Pro úplné pokrytí TV lze využít v plném rozsahu satelitní příjem 
 
 

II.1.7.2  Plochy s jiným způsobem využití 
 
             V Územním plánu Kolová bylo nezbytně nutné doplnit plochy s jiným způsobem využití, 
než je stanoveno ve vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a to : 
 
- plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená  (ZS)  

                   - zeleň ochranná a izolační (ZO) 
                   - zeleň přírodního charakteru (ZP) 

 
             Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytně nutné pro možnost vymezení systému sídelní 
zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm. c. vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. Podmínky pro tyto 
plochy zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním. 
 
 
 

II.1.7.3  Využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch 
 
              Všeobecně lze konstatovat, že v sídle Kolová a Háje jsou rozvojové plochy, které byly 
navrženy Územním plánem obce Kolová již využity nebo rozestavěny eventuelně je zpracována 
PD pro ÚŘ nebo SP a provedena parcelace.  
 
              Územní plán Kolová přebírá všechny navržené rozvojové plochy z původního ÚPO 
Kolová a na základě požadavku objednatele tj. Obecního úřadu Kolová nenavrhuje nad tento 
rámec žádnou takovou plochu. 
 
Kolová :V zastavěném území se již nenacházejí plochy pro požadovaný rozvoj obce. Na základě 
této skutečnosti většina rozvojových ploch leží mimo zastavěné území částečně na zemědělském 
půdním fondu, vzhledem k tomu, že v návaznosti na stávající zástavbu jiné plochy než ZPF nejsou 
k dispozici. 
 
              Z původního ÚPO jsou převzaty lokality : Z1 (rozšíření převzato ze ZÚR KK), Z2 (pouze 
změna druhu plochy), Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, 
Z17, Z18, Z19, Z20, Z21 a Z22. 
 
Háje :  V zastavěném území se již nenacházejí plochy pro požadovaný rozvoj sídla. Na základě 
této skutečnosti proto většina rozvojových ploch leží mimo zastavěné území částečně na 
zemědělském půdním fondu, vzhledem k tomu, že v návaznosti na stávající zástavbu jiné plochy 
než ZPF nejsou k dispozici. 
 
             Z původního ÚPO jsou převzaty lokality : Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28 a Z29. 

         
             Rozsah rozvojových ploch zastavitelných (Z) i přestavbových (P) byl stanoven na základě 
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konzultací s pořizovatelem a určeným zastupitelem obce Kolová tak, aby bylo možno umístit 
aktuální rozvojové záměry v území. Přitom je třeba počítat i s přiměřenou rezervou, aby nabídka 
pozemků byla vždy větší než poptávka. V případě územního plánu Kolová se sídly Kolová a Háje, 
které jsou v podstatě satelity krajského města pro výše uvedené důvody,  jeví se jako přiměřená 
rezerva cca 50% potřebných rozvojových ploch. 

 
            Při stanovování rozsahu rozvojových ploch byl brán zřetel na uplatnění republikových 
trendů ve vývoji počtu a struktury domácností, tedy nárůst celkového počtu cenzových domácností, 
způsobený zejména zvýšením počtu domácností jednotlivců, zvýšením počtu neúplných rodin a 
zmenšení cenzové domácnosti. Další dlouhodobou tendencí je nízká míra chtěných soužití více 
cenzových domácností. Toto spolu s mírným růstem životní úrovně společnosti ovlivní zvýšenou 
potřebu bytů. 

 
         Dále bylo vycházeno z dlouhodobého trendu vývoje počtu obyvatel a domů v  sídlech obce 
Kolová, který je dokumentován v následujících tabulkách. 

 
            V současné době žije v obci Kolová trvale 565 obyvatel a v Hájích 121 obyvatel   tj. celkem 
686 obyvatel s následujícím vývojem : 
 
 
 
 
 
 
 
 Vývoj počtu obyvatel z historického hlediska : 
                               
                                        1991                           2001                                 2011 

           
Kolová                              487                             556                                   565                 
Háje                                                                                                              
______________________________________________________________________ 
celkem                             487                             556                                   686 
 
           V současné době je v obci Kolová 181 trvale obydlených domů a 24 chalup a v Hájích 53 
trvale obydlených domů a 9 chalup tj celkem 267 domů s následujícím vývojem : 
 
 Vývoj počtu domů z historického hlediska :  
 
 
                                          1991                             2001                                   2011 
                                                                                                                TR     CHA    CELK 
Kolová                                141                               181                          181      24        205 
Háje                                                                                                          53         9         62 
_______________________________________________________________________ 
celkem                                141                               181                          234      33       267 

 
                Na základě výše uvedených tendencí a zjištěného zájmu obyvatel o výstavbu 
v jednotlivých sídlech obce Kolová lze konstatovat následující : 
              
Kolová - ( předpoklad nárůstu bytů  230) – o bydlení v obci je zvýšený zájem zejména proto, že je 
zde umístěna základní občanská vybavenost (škola, prodejny smíšeného zboží, restaurace, pošta, 
sportoviště).  
Určujícím prvkem zájmu o bydlení je dále blízkost lázeňského a zároveň krajského města Karlovy 
Vary s vyšší občanskou a technickou vybaveností, službami, pracovními příležitostmi s dobrou 
dopravní dostupností. Vzhledem k absenci průmyslové výroby jde o území s kvalitním přírodním a 
životním prostředím o které je zvyšující se zájem obyvatel. 
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Háje - (předpoklad nárůstu bytů 46 ) – sídlo s dalším narůstajícím zájmem obyvatel o výstavbu. 
Bonusem sídla je blízkost obce Kolová a Březová, kde je základní občanská vybavenost (škola, 
prodejny smíšeného zboží, restaurace, pošta, sportoviště) a zejména umístění golfového hřiště. 
Určujícím prvkem zájmu o bydlení je dále blízkost lázeňského a zároveň krajského města Karlovy 
Vary s vyšší občanskou a technickou vybaveností, službami, pracovními příležitostmi s dobrou 
dopravní dostupností. Vzhledem k absenci průmyslové výroby jde o území s kvalitním přírodním a 
životním prostředím o které je zvyšující se zájem obyvatel. Atraktivita sídla bude nadále zvýšena 
navrženým víceúčelovým hřištěm a zejména navrženým rozšířením stávajícího golfového hřiště. 
 
Tabulka kapacity navržených rozvojových ploch : 
 

Katastr. území Lokalita BH BI BV SR Návrh (b.j.) Plocha  (ha) 

Kolová         230 28,4944 

  

Z2     1,2053             10 1,2053 

Z3   0,6933      6 0,6933 

Z4     0,7620    6 0,7620 

Z5     0,3001     2 0,3001 

Z6     0,1451     1 0,1451 

Z7   3,7010     27 3,7010 

Z8     1,2374   11 1,2374 

Z11     9,7878   76 9,7878 

Z12     1,7393   17 1,7393 

Z13     1,1125     9 1,1125 

Z15     0,2861     2 0,2861 

Z17     0,9514     8 0,9514 

Z18     1,2029   10 1,2029 

Z20     0,9212     8 0,9212 

Z21     1,2116   10 1,2116 

Z22     0,3158     3 0,3158 

P1     0,5848     5 0,5848 

P3     0,9830     8 0,9830 

P5     0,1610     1 0,1610 

P6     0,5940     5 0,5940 

P7   0,5988       5 0,5988 

Háje u Karlových Var 46 5,2155 

  

Z23     0,3072    2 0,3072 

Z24   1,1766     15 1,1766 

Z25   0,9016       8 0,9016 

Z27   1,8601     13 1,8601 

Z28   0,3474       3 0,3474 

Z29   0,2230      2 0,2230 

P4     0,3996    3 0,3996 

Celkem        276 33,7099 

 
             Při dimenzování počtu bytů v závislosti na zastavitelné ploše pro bytovou výstavbu bylo 
vycházeno z průměrné plochy cca 1 200 m2 na  jeden rodinný domek, v lokalitách kde je již 
provedena parcelace byl brán skutečný počet domů. Jiný typ bytové výstavby není v Územním 
plánu Kolová navrhován. 

II.1.7.4  Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
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               Návrh ÚP Kolová je řešen v souladu s cíli a úkoly územního plánování na řešeném území 
obce Kolová. Navržené řešení respektuje a rozvíjí ochranu všech architektonických a 
urbanistických hodnot v území uvedených v předchozích článcích.  
               Návrh územního plánu Kolová vytváří podmínky pro ochranu kulturního prostředí sídel a 
jejich vzhledu formou : 
- zachováním a ochranou kompozičních vztahů sídelní struktury 
- zachováním ochrany a působnosti stavebních dominant a prvků lokální identity 
- zachováním a ochranou kulturní a kultivované krajiny 
 
               Územní plán zachovává krajinný ráz, dochovaný přírodní charakter krajinných horizontů a 
vrcholových krajinných partií. Ve volné krajině nejsou ÚP navrhovány žádné plochy pro možnou 
výstavbu. Jedná se pouze o přírodní prvky v krajině a to prvky ÚSES a doprovodnou zeleň 
účelových komunikací v krajině. 
 
               Zastavitelné plochy mimo zastavěné území jsou navrženy v minimálním možném 
rozsahu v přímé návaznosti na stávající zástavbu jednotlivých sídel, tak aby co nejméně 
zasahovaly do nezastavěného území. 
 
               Nová zástavba (plochy zastavitelné Z a přestavbové P) v obou sídlech Kolová i 
Háje bude řešena v souladu s architektonickými pravidly a formami venkovské zástavby 
(obdélný půdorys, sedlová střecha, tradiční materiály, barevnost apod.). U stávající starší 
bytové zástavby nebudou navrhovány nevhodné architektonické zásahy, zejména přístavby 
a nástavby zásadně  narušující hmotu a půdorys objektu. Konkrétní limity prostorového 
uspořádání (výškové uspořádání, max.zastavěnost pozemku)  pro jednotlivé typy zástavby 
jsou uvedeny v kapitole I.1.6 návrhu územního plánu. 
 
 

II.1.7.5  Koncepce řešení požadavků civilní ochrany 
 
              Požadavky civilní ochrany (CO) jsou řešeny na základě zákona 239/2000 sb.,o 
integrovaném záchranném systému a navazující vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. 
  
  Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádně události je řešeno s ohledem na potencionální 
zdroje ohrožení. Jako vyhovující prostory k improvizovanému ukrytí obyvatelstva lze využít části 
bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů. Nejvhodnější jsou stavby železobetonové 
nebo ocelové, vhodné jsou i masivní cihelné nebo kamenné stavby a v jejich rámci zejména 
suterény budov, ve kterých je možno zřizovat úkryty svépomocí. 
 
 V území obce Kolová nejsou navrhována zařízení pro ubytování a evakuaci obyvatel 
z jiných částí území. 
 
 V řešeném správním území řešeném ÚP nejsou navrhována zařízení pro skladování 
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. Skladování bude prováděno v zařízeních obecního 
úřadu. 
 
 S ohledem na obytný a rekreační charakter území nevyskytují se zde nebezpečné látky, 
které by bylo nutno vyvážet mimo území. 
 
 Charakter území tj. vesnická zástavba v malých sídlech nabízí dostatek ploch pro 
záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace vzniklých při mimořádný událostech. 
 
 V území řešeném ÚP nejsou v současnosti ani v budoucnu se nepočítá se skladováním 
nebezpečných látek a není tedy nutná ochrana před jejich vlivy. 
 
 Nouzové zásobování vodou bude řešeno přistavením mobilních cisteren a elektrické 
energie přistavením mobilních elektrocentrál. 
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II.1.8   Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace,  
           jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
           životní prostředí  
____________________________________________________________ 

 
   V Zadání ÚP Kolová nebylo požadováno posouzení vlivu územního plánu na životní 
prostředí vzhledem k tomu, že na řešením území se nenachází evropsky významná lokalita (EVL) 
ani ptačí oblast – Natura 2000. 
 
 
              Krajský úřad Karlovarského kraje ve svém vyjádření ze dne 18.7.2012 pod č.j. 2305/ZZ/12 
stanovil, že nemá požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Kolová na životní prostředí ani na 
zpracování variantního řešení územního plánu 
 
               

II.1.8.1  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
 
             Vzhledem k provedené analýze slabých a silných stránek možností hospodářského 
rozvoje území se jeví jednoznačně potenciál v rozvoji bydlení a částečně i rekreace v řešeném 
území. 
 
            Ostatní hospodářsky aktivní funkční složky nejeví výraznější rozvojové tendence, což je 
pochopitelné u výrobních činností, které zde nemají a ani v budoucnu nebudou mít příznivé 
podmínky pro rozvoj neboť vhodné plochy pro provozování výrobních činností jsou již využívány a 
nové by musely být umístěny místo ploch pro bydlení v těsné blízkosti stávající zástavby, což je 
nepřijatelné. 
 
            Naproti tomu jsou v rámci řešeného území vzhledem ke kvalitnímu přírodnímu prostředí a 
právě absenci průmyslových provozů vhodné podmínky pro dominantní rozvoj funkce bydlení a 
doplňkově rekreace (zejména v letním období ). 
 
 
• Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro  hospodářský  rozvoj  a  pro  soudržnost společenství obyvatel v území   
 

                     Z hlediska Územního plánu Kolová a jeho vlivu na přírodní prostředí nemá jeho  řešení 
významně negativní vliv na kvalitu životního prostředí. Lze konstatovat, že návrhem  rozvojových 
ploch budou mít jednotlivá sídla obce Kolová dostatečný prostor pro svůj rozvoj. 

 
 
                      Z hlediska důsledků řešení Územního plánu Kolová na hospodářský rozvoj je v územním 

plánu navržen dostatečný počet ploch pro rozvoj bydlení, které mají potencionál působit jako 
zásadní faktor hospodářského rozvoje řešeného území. 

 
                      Z hlediska důsledků řešení Územního plánu Kolová na sociální soudržnost obyvatel je 

v územním plánu navržen dostatečný počet ploch pro rozvoj bydlení a veřejné infrastruktury 
v potřebném rozsahu. Naplněním navržených záměrů dojde ke zkvalitnění obytného i 
společenského prostředí v jednotlivých sídlech, což by spolu s mírným hospodářským rozvojem 
spojeným se zvýšením počtu obyvatel a pracovních příležitostí v území mělo vést i k posílení 
sociální soudržnosti obyvatel řešeného území. 

 
            • Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení  

 
 - zjištěným rizikům ovlivňující potřeby života současné generace obyvatel řešeného území  
 



 

 74 

Přínosem Územního plánu Kolová je návrh na posílení orientace nosné funkce území pro 
bydlení a  doplňkově rekreaci. Tato funkce má z hlediska rozvojového potenciálu zcela zásadní 
význam v území. Ekonomický rozvoj území bude podstatným prvkem pro omezení rizik 
ovlivňujících potřeby života současné generace obyvatel řešeného území. 
 
-  předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 
 
           Neopominutelnou podmínkou života generací budoucích je především stav životního 
prostředí, dále pak možnosti kvalitního bydlení a možnosti osobního uplatnění ve společensko-
ekonomické struktuře. Řešení navržená Územním plánem Kolová korespondují s výše uvedeným 
a povedou k žádanému rozvoji území v tomto směru 
 
 

II.1.8.2  Informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP 
 
           Krajský úřad Karlovarského kraje ve svém vyjádření ze dne 18.7.2012 pod č.j. 2305/ZZ/12 
stanovil, že nemá požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Kolová na životní prostředí ani na 
zpracování variantního řešení územního plánu. 
 
 
 

II.1.9   Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního  rozvoje ( § 43 odst. 1 stavebního zákona ), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

__________________________________________________________ 

 
 
              Návrh územního plánu Kolová nenavrhuje na řešeném správním území obce Kolová 
změny v území ani územní rezervy nadmístního významu, které nejsou řešeny v rámci Zásad 
územního rozvoje karlovarského kraje ( ZÚR KK). 
 

 
 
II.1.10  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
            řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a na pozemky určené 
            k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
____________________________________________________________ 
              
              Vyhodnocení se týká pouze zemědělského půdního fondu vzhledem k tomu, že řešení 
územního plánu Kolová se pozemků určených k plnění funkcí lesa nedotýká. 
 

  Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany ZPF. 

 
 Dále bylo použito nového společného metodického doporučení Odboru územního 

plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu „ z července 2011 na 
základě kterého se v zastavěných územích z hlediska ZPF : 

 
- nevyhodnocují zábory lokalit do výměry 2 000 m2  
- nevyhodnocují plochy pro bydlení v jakémkoliv rozsahu 

 
 

 
•    1) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležejících do ZPF 
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rozsah požadovaných 
ploch (Z+P+K+DS) ha 

rozsah požadovaných ploch 
(pouze Z+K+DS) ha 

podíl půdy náležících      
do ZPF (ha) 

Kolová 47,74 44,42 43,13 

Háje u Karlových Var 27,69 27,29 27,23 

Celkem 75,43 71,71 70,36 

 
 
        V současně platném ÚPO Kolová byl již odsouhlasen zábor ve výměře 84,33 ha, což   
znamená, že návrh nového Územního plánu Kolová přináší značnou úsporu 11,74 ha 
v požadovaném záboru ZPF, který je způsoben zejména novou, výše uvedenou metodikou, dále 
tím, že část pozemků je již zastavěna (jsou již v ZÚ) a v neposlední řadě i zmenšením některých 
ploch z důvodů probíhajících prvků ÚSES. 
 
 
•    2) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

 
          V současné době ani ve výhledu se nepředpokládá investiční zásah do ZPF. V rozvojových 
lokalitách se nenachází vodní toky ani hlavní odvodňovací zařízení ve správě Zemědělské 
vodohospodářské správy. 
 
          Podrobné odvodňovací zařízení se nachází v řešeném území v k.ú. Kolová i Háje u 
Karlových Var .V k.ú. Kolová některé rozvojové plochy zasáhnou do odvodněných ploch, v k.ú. 
Háje u Karlových Var  nejsou odvodněné plochy navrženými rozvojovými plochami dotčeny. 
 
 
•    3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a pod. 
 
          V řešeném území se v sídle Kolová nachází jediný funkční areál  staveb zemědělské 
prvovýroby. Územní plán navrhuje mírné rozšíření areálu směrem východním jako zastavitelnou 
plochu Z 14, která bude částečně využita pro rozvoj agroturistiky a dále pro umístění skleníků. Jiná 
nová zařízení zemědělské výroby nejsou v zastavěném území ani v krajině   navrhována. 
 
 
•    4) Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření k zajištění ekologické stability krajiny a 

významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o 
jejich předpokládaném porušení 

 
         Obě stávající sídla v řešeném území Kolová a Háje jsou obklopena zemědělským půdním 
fondem s různou třídou ochrany z čehož vyplývá, že jakákoliv navržená zastavitelná plocha mimo 
zastavěné území zasáhne do zemědělského půdního fondu. Je tedy nutné aby řešení ÚP tyto 
zásahy minimalizovalo ať už velikostí zastavitelných ploch nebo jejich situováním do nižších tříd 
ochrany ZPF. 
 
          V území je navržen územní systém ekologické stability, který je popsán a zdůvodněn 
v kapitole č. I.1.5.2  textové části výroku Územního plánu Kolová. Zábor zemědělského půdního 
fondu pro ÚSES se nevyhodnocuje. 
 
          Zastavitelné plochy navržené ÚP nezasahují do stávajících nebo navržených prvků ÚSES a 
nenarušují svým zásahem ekologickou stabilitu území. 
           
•    5) Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálního území 
 
         Znázornění průběhu hranic řešeného území, hranic katastrálních území, hranice 
zastavěného území, hranic lokalit záboru půdního fondu a hranic lokalit záboru ZPF je zpracováno 
v grafické příloze odůvodnění územního plánu ve výkresech : 
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- č.II.2.4    Výkres předpokládaných záborů ZPF – Kolová                   v měř.1: 2 880  
- č.II.2.5    Výkres předpokládaných záborů ZPF – Háje                       v měř.1: 2 880  
 
          Byla provedena úprava hranice zastavěného území k.ú. Kolová v závislosti na 
průběhu hranice intravilánu vymezeného k 1.9.1966 a lokality Z9, Z10, Z19 a části lokalit Z8, 
Z17 se stávají  součástí ZÚ a jsou tak přeřazeny do ploch přestavbových P. 
 
           Dále byla provedena úprava ZÚ k.ú.Háje u Karlových Var vypuštěním parcel p.č. 102/9 
a 104 na základě stanoviska KÚ Karlovarského kraje ze dne 25.2.2013 č.j.345/ZZ/13. 
 
 •    6) Zdůvodnění proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným řešením nejvýhodnější 
          z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecních zájmů       
 
          Cílem návrhu ÚP je vytvoření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel. 
 
           Zásady ZPF jsou v návrhu ÚP respektovány při komplexně – systémovém řešení celého 
území bydlení. Byl kladem důraz na využití pozemků celého území v bezprostřední návaznosti na 
zastavěné území jednotlivých sídel obce. Posílením trvalého charakteru bydlení může dojít ke 
stabilizaci obce, na což se váže i budování a údržba veřejné infrastruktury , která je podmínkou 
fungování a rozvoje stávajících sídel. 
 
            Zastavitelné plochy byly zvoleny tak, aby plošně zaplnily prostorové rezervy navazující na 
zastavěné území, zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz jednotlivých sídel, využily 
optimálních rozvojových možností sídel a využily území s co nejnižšími stupni přednosti v ochraně 
ZPF. 
              
            Je nutno konstatovat, že Územní plán Kolová přejímá do svého řešení veškeré rozvojové 
plochy z původního dosud platného Územního plánu obce Kolová a nenavrhuje žádnou novou 
zastavitelnou plochu. Navrhované řešení jednotlivých rozvojových zastavitelných ploch, které 
mají dopad na zemědělský půdní fond je následující : 
 
    • Kolová :   

 
      lokalita   - Z1 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 13,33 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

13,03 ha. Jedná se plochu převzatou ze ZÚR KK jako D.200 a Aktualizace 
územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2013), která slouží 
pro rozšíření zázemí mezinárodního letiště Karlovy Vary. 

 
                    - Z2  • leží  mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,20 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

1,20 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová (pouze změněn druh plochy 
z rekreace na bydlení) a navazuje na stávající zástavbu. 

 
                    - Z3  • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,73 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,69 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová , navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
                   - Z4  • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,76 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,76 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová , navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
                   - Z5  • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,30 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,30 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 
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                   - Z6  • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,14 ha, rozsah odnětí ZPF činí 
0,14 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
                   - Z7  • leží  mimo zastavěné území, výměra lokality je 4,08 ha,  rozsah odnětí ZPF činí 

4,08 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a je provedena parcelace 
pozemků. 

 
                   - Z8  • leží částečně mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,24 ha, rozsah odnětí 

ZPF činí 1,12 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající 
zástavbu a slouží pro bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a je provedena 
parcelace pozemků a zahájena výstavba. 

 
                  - Z11 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 9,99 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

9,94 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na 
inž.sítě. 

 
                  - Z12 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,74 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

1,70 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí, provedena parcelace 
pozemků a je již částečně rozestavěna. 

 
       - Z13 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,11 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

1,11 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení 

 
       - Z14 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 3,25 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

3,25 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zemědělský 
areál a bude sloužit pro rozšíření agroturistiky a umístění skleníků. 

 
       - Z15 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,29 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,29 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
       - Z16 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,27 ha, rozsah odnětí ZPF  činí 

0,27 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající hřiště na 
petanque a slouží pro jeho rozšíření. 

 
        - Z17• leží částečně  mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,95 ha, rozsah odnětí 

ZPF činí 0,50ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající 
zástavbu a slouží pro bydlení. 

 
        - Z18• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,20 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

1,20 hy. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
        - Z20• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,96 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,96 ha. Lokalita byla již navržena v původním (dosud platném) Územním 
plánu obce Kolová a je do nového ÚP převzata. Navazuje na stávající 
zástavbu a slouží pro bydlení. 

 
                   V souvislosti s budováním hlavního kanalizačního sběrače Kolová – Březová a 

vodovodního řadu (kolaudace proběhla v roce1994) byla provedena přeložka 
části komunikace dle doposud platného Územního plánu obce Kolová. Na 
základě výše uvedeného byly provedeny pozemkové úpravy a směny  pozemků 
mezi obcí Kolová a fyzickými osobami s tím, že pozemky budou moci být 
zastavěny v souladu s ÚPO Kolová. Fyzické osoby uhradily finanční podíl na 
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provedených změnách, které se promítly do ÚPO Kolová. Z výše uvedeného 
vyplývá, že do plochy již byly vydány investice k zajištění možnosti 
výstavby    (technická infrastruktura) a z těchto důvodů je zachování 
lokality pro obec strategická a nelze tuto plochu vyjmout z návrhu nového  
ÚP Kolová.  

 
        - Z21• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,21 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

1,21 ha. Lokalita byla již navržena v původním (dosud platném) Územním 
plánu obce Kolová a je do nového ÚP převzata. Navazuje na stávající 
zástavbu a slouží pro bydlení. 

 
                  V souvislosti s budováním hlavního kanalizačního sběrače Kolová – Březová a 

vodovodního řadu (kolaudace proběhla v roce1994) byla provedena přeložka 
části komunikace dle doposud platného Územního plánu obce Kolová. Na 
základě výše uvedeného byly provedeny pozemkové úpravy a směny  pozemků 
mezi obcí Kolová a fyzickými osobami s tím, že pozemky budou moci být 
zastavěny v souladu s ÚPO Kolová. Fyzické osoby uhradily finanční podíl na 
provedených změnách, které se promítly do ÚPO Kolová. Z výše uvedeného 
vyplývá, že do plochy již byly vydány investice k zajištění možnosti 
výstavby    (technická infrastruktura) a z těchto důvodů je zachování 
lokality pro obec strategická a nelze tuto plochu vyjmout z návrhu nového  
ÚP Kolová.  

 
        - Z22• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,31 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,31 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
                   - Z30• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 10 m2, rozsah odnětí ZPF činí 10 

m2 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a slouží pro umístění nově navržené 
trafostanice (TS). 

 
                   - Z31• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,50 ha, rozsah odnětí ZPF 

činí 0,50 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající 
zástavbu a slouží pro umístění občanského vybavení – se specifickým 
využitím jako zázemí sloužící pro navržené golfové hřiště ( vstup, 
parkování, klubovna, kryté odpaliště, garáže pro stroje údržby, apod. ) 

 
                    - Z32• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,06 ha, rozsah odnětí ZPF 

činí 0,02 ha. Jedná se o požadavek obce k propojení lokalit ve východní 
části sídla (stávající a Z8) se stávající komunikací procházející lesem. 
Navržený průsek lesem bude dále sloužit pro vedení přeložky VN, jako 
cesta umožňujicí bezkonfliktní průchod hospodářských zvířat a 
cyklostezka. Jde o minimální zábor ZPF v rozsahu 197 m 2. 

 
        - K1 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,82 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,82 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží jako ochranná a izolační zeleň lokality „ Maďarská „. 

 
                               Dále bude tato plocha sloužit jako prostor vyhrazený k venčení psů bez vodítka 

vzhledem k tomu, že určení této plochy je podmínkou pro vydání obecně 
závazné vyhlášky obce Kolová č.39/2011 kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kolová a vymezují prostory pro 
volné pobíhání psů. Jinou vhodnou plochu (která by byla ve vlastnictví obce) 
pro tuto činnost obec nemá v této části sídla k dispozici a je proto z výše 
uvedeného důvodu tato plocha pro obec strategická. 

 
        - K2 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,95 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,95 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží jako ochranná a izolační zeleň pro stávající zemědělský areál. 
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                               Při projednání zemědělské části územního plánu Kolová bylo dohodnuto, 

že pás ochranné izolační zeleně podél stávajícího zemědělského areálu 
bude ponechán v rozsahu dle původního ÚPO a pás ochranné a izolační 
zeleně navržený podél rozšíření zemědělského areálu (agroturistika, 
skleníky) bude  vypuštěn. Takto je  ZO dle dohody v novém ÚP navržena a 
K2 je pouze v rozsahu dle původního ÚPO Kolová. 

 
              - K3 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,99 ha, rozsah odnětí ZPF  činí 

0,99 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a bude sloužit pro rozšíření 
stávajícího golfového hřiště v Hájích. Zřízením golfového hřiště bude zvýšena 
atraktivita  obce Kolová i sídla Háje a zároveň zvýšena nabídka pracovních 
příležitostí v této oblasti. Golfové hřiště nebude narušovat přírodní prostředí, 
vzhledem k tomu, že využívá všechny přírodní artefakty v území a svou 
perfektní údržbou zhodnocuje a esteticky povyšuje  stávající plochy.  

 
                        Vstup, parkování a budovy sloužící pro provoz golfového hřiště  (klubovna, kryté 

odpaliště, garáže pro stroje údržby, apod. ) musí být  soustředěny v prostoru 
navazujícím na stávající zástavbu označeném Z31 (OX) a nesmí být situovány 
do volné krajiny. 

 
                               V současné době nejsou stanoveny jednotné požadavky na velikost golfového 

hřiště vzhledem k tomu, že každé je umístěno v jiných krajinných a terénních 
podmínkách. V publikaci navrhování staveb se uvádí, že minimální výměra pro 
18 ti jamkové hřiště je 55 ha lépe však 60 ha. Konzultací s častými projektanty 
golfových hřišť bylo zjištěno, že pro 9 ti jamkové hřiště, což je náš případ je 
potřeba optimálně 32 – 35 ha. V případě menších výměr je již zapotřebí činit 
různé kompromisy v délce a šířce drah, jejich okolí atd. což značně snižuje 
kvalitu a atraktivitu hřiště. Výměra navrhovaného hřiště je pouze 21,30 ha 
z čehož vyplývá, že plocha je značně poddimenzovaná a umístění 9 ti 
jamkového hřiště bude značně náročné a  nutně velmi kompromisní. I 
v kontextu stávajícího hřiště v Hájích, které má výměru 29,4 ha je celková 
plocha obou hřišť pouze 50,7 ha což je rovněž pod minimálním požadavkem 
pro zřízení 18 ti jamkového hřiště. 

 
                               Zábor zemědělské půdy pro zřízení nového golfového hřiště v Hájích je 

deklarován jako zábor dočasný. 
 
                               Navržené řešení golfového hřiště je z hlediska zvolených ploch jediné možné 

vzhledem k tomu, že plochy navazující na stávající hřiště na stejné straně 
silnice leží v chráněném území CHOPAV. 

 
                              Na vybudování golfového hřiště ve větším rozsahu ( 55 ha) byl již majitelem 

pozemků vypracován projekt, který byl na základě vyjádření Správy CHKO 
Slavkovský les zmenšen na dnešní výměru a v tomto rozsahu odsouhlasen. 

 
                              Rozsah plochy navrženého golfového hřiště byl převzat z dosud platného 

Územního plánu obce Kolová. Vzhledem k tomu, že se golfové hřiště 
rozkládá z větší části v k.ú. Háje u Karlových Var a pouze v minimálním 
rozsahu v k.ú. Kolová byla malá plocha severně od lokality Z31 
v původním návrhu opomenuta a v opravené zemědělské příloze byla již 
doplněna. Stejně tak bude doplněna i do všech výkresů grafické části 
návrhu před veřejným projednáním. 

 
      - DS1 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,07 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,07 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a slouží pro zřízení silničního 
propojení u zemědělského areálu. 
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            - DS2 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 15 m2, rozsah odnětí ZPF  činí 
15 m2. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a slouží pro zřízení cyklostezky 
Kolová – Háje. Tato cyklostezka bude sloužit i pro pěší provoz a propojí 
sídlo Háje s centrem obce  Kolová. Toto opatření bude mít i kladné 
bezpečnostní hledisko, vzhledem k tomu, že v současné době je pěší 
provoz umožněn pouze  po celkem frekventované silnici Kolová – Háje. 
V rámci zahájeného řízení o komplexních pozemkových úpravách, bude 
tato cesta součástí společných zařízení, bude důležitou součástí pro 
umožnění prostupu území. Jedná se o obnovu historické cesty, která měla 
zároveň i funkci protierozního opatření, proto je žádoucí ji znovu obnovit. 
Obnovená cesta bude z obou stran osázena zelení. Takovéto úpravy jsou 
plně podporovány i v právě projednávané aktualizaci Politiky územního 
rozvoje ČR. 

 
 
            - DS3 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,17 ha, rozsah odnětí ZPF  činí 

0,16 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a slouží pro zřízení cyklostezky u 
Koloveckého rybníka. V místě kde je cyklostezka ukončena navazuje na 
stávající lesní cestu, která vede ke Koloveckému rybníku. 

 
 
     • Háje : 
 

  lokalita - Z23• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,31 ha, rozsah odnětí ZPF     
činí 0,31 ha Lokalita byla již navržena v původním (dosud platném) 
Územním plánu obce Kolová a je do nového ÚP převzata. Navazuje na 
stávající zástavbu a slouží pro bydlení. 

 
                  V souvislosti s budováním hlavního kanalizačního sběrače Kolová – Březová a 

vodovodního řadu (kolaudace proběhla v roce1994) byla provedena přeložka 
části komunikace dle doposud platného Územního plánu obce Kolová. Na 
základě výše uvedeného byly provedeny pozemkové úpravy a směny  pozemků 
mezi obcí Kolová a fyzickými osobami s tím, že pozemky budou moci být 
zastavěny v souladu s ÚPO Kolová. Fyzické osoby uhradily finanční podíl na 
provedených změnách, které se promítly do ÚPO Kolová. Z výše uvedeného 
vyplývá, že do plochy již byly vydány investice k zajištění možnosti 
výstavby    (technická infrastruktura) a z těchto důvodů je zachování 
lokality pro obec strategická a nelze tuto plochu vyjmout z návrhu nového  
ÚP Kolová.  

 
                   - Z24• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,17 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

1,13 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí, provedena parcelace 
pozemků a je již částečně rozestavěna. 

 
               - Z25• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,92 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,92 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

 
               - Z26• lokalita leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,31 ha, rozsah odnětí 

ZPF činí 1,31 ha.. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající 
zástavbu a bude sloužit k vybudování víceúčelového hřiště. 

 
               - Z27• lokalita leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,86 ha, rozsah odnětí 

ZPF činí 1,85 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající 
zástavbu a slouží pro bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí, provedena 
parcelace pozemků a je již částečně rozestavěna. 
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               - Z28• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,36 ha, rozsah odnětí ZPF činí 
0,36 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

          
               - Z29• leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,22 ha, rozsah odnětí ZPF činí 

0,21 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová, navazuje na stávající zástavbu a 
slouží pro bydlení. 

              
              - K3 •leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 20,31 ha, rozsah odnětí ZPF  činí 

20,31 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a bude sloužit pro rozšíření 
stávajícího golfového hřiště v Hájích. Zřízením golfového hřiště bude zvýšena 
atraktivita  obce Kolová i sídla Háje a zároveň zvýšena nabídka pracovních 
příležitostí v této oblasti. Golfové hřiště nebude narušovat přírodní prostředí, 
vzhledem k tomu, že využívá všechny přírodní artefakty v území a svou 
perfektní údržbou zhodnocuje a esteticky povyšuje  stávající plochy.  

 
                               V současné době nejsou stanoveny jednotné požadavky na velikost golfového 

hřiště vzhledem k tomu, že každé je umístěno v jiných krajinných a terénních 
podmínkách. V publikaci navrhování staveb se uvádí, že minimální výměra pro 
18 ti jamkové hřiště je 55 ha lépe však 60 ha. Konzultací s častými projektanty 
golfových hřišť bylo zjištěno, že pro 9 ti jamkové hřiště, což je náš případ je 
potřeba optimálně 32 – 35 ha. V případě menších výměr je již zapotřebí činit 
různé kompromisy v délce a šířce drah, jejich okolí atd. což značně snižuje 
kvalitu a atraktivitu hřiště. Výměra navrhovaného hřiště je pouze 21,30 ha 
z čehož vyplývá, že plocha je značně poddimenzovaná a umístění 9 ti 
jamkového hřiště bude značně náročné a  nutně velmi kompromisní. I 
v kontextu stávajícího hřiště v Hájích, které má výměru 29,4 ha je celková 
plocha obou hřišť pouze 50,7 ha což je rovněž pod minimálním požadavkem 
pro zřízení 18 ti jamkového hřiště. 

 
                               Zábor zemědělské půdy pro zřízení nového golfového hřiště v Hájích je 

deklarován jako zábor dočasný. 
 
                               Navržené řešení golfového hřiště je z hlediska zvolených ploch jediné možné 

vzhledem k tomu, že plochy navazující na stávající hřiště na stejné straně 
silnice leží v chráněném území CHOPAV. 

 
                              Na vybudování golfového hřiště ve větším rozsahu ( 55 ha) byl již majitelem 

pozemků vypracován projekt, který byl na základě vyjádření Správy CHKO 
Slavkovský les zmenšen na dnešní výměru a v tomto rozsahu odsouhlasen. 

 
 

           - DS2 •  leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,28 ha, rozsah odnětí ZPF činí 
0,28 ha. Lokalita je převzata z ÚPO Kolová a slouží pro zřízení cyklostezky 
Kolová – Háje. Tato cyklostezka bude sloužit i pro pěší provoz a propojí 
sídlo Háje s centrem obce  Kolová. Toto opatření bude mít i kladné 
bezpečnostní hledisko, vzhledem k tomu, že v současné době je pěší 
provoz umožněn pouze  po celkem frekventované silnici Kolová – Háje. 
Trasa v katastrálním území Háje u Karlových Var je vedena v souběhu se 
stávající silnicí Kolová – Háje. V rámci zahájeného řízení o komplexních 
pozemkových úpravách, bude tato cesta součástí společných zařízení, 
bude důležitou součástí pro umožnění prostupu území. Jedná se o 
obnovu historické cesty, která měla zároveň i funkci protierozního 
opatření, proto je žádoucí ji znovu obnovit. Obnovená cesta bude z obou 
stran osázena zelení. Takovéto úpravy jsou plně podporovány i v právě 
projednávané aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. 
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         Na základě záborů a posouzení jejich koncepčních návazností na využití ploch, širší vztahy 
v území a provázanost sítí technického vybavení lze konstatovat, že rozsah záboru ZPF navržený 
v ÚP Kolová je přijatelný při respektování všech zásad ochrany ZPF. 
 
 
•   7) Určení hranic zastavěného území , trasy základních zemědělských účelových  komunikací a 

územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených pozemkových úprav 
 
         Hranice zastavěného území byla stanovena Územním plánem Kolová k 30.4.2013 a je 
vyznačena ve výkresové části odůvodnění viz.bod 5 . 

               
          Trasy základních zemědělských účelových komunikací nejsou řešením územního plánu 
dotčeny a zůstávají v původním rozsahu. 
 
           
 

Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit 

 

Katastrální území Kolová, Háje u Karlových Var 

  

Funkční využití 

Výměra 
navrhovaného 
odnětí celkem 

(ha) 

Výměra 
navržených RP 

celkem (ha) 

Kolová Háje u Karlových Var 

Výměra 
odnětí (ha) 

Výměra RP 
(ha) 

Výměra 
odnětí (ha) 

Výměra RP 
(ha) 

Pro bydlení 29,6606 33,7099 24,9064 28,4944 4,7542 5,2155 

Pro rekreaci 20,9165 20,9165 0,6670 0,6670 20,2495 20,2495 

Pro občanské vybavení 2,0187 2,0187 0,7786 0,7786 1,2401 1,2401 

Pro veřejná prostranství 1,7038 1,7760 1,0007 1,0729 0,7031 0,7031 

Pro smíšené obytné             

Pro výrobu a skladování 3,2489 3,2489 3,2489 3,2489     

Pro dopravu 11,3913 11,9415 11,1091 11,6593 0,2822 0,2822 

Pro technické vybavení 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010     

Pro zeleň 1,4215 1,8194 1,4215 1,8194     

Pro plochy vodní a vodohospodářské             

Pro smíšené výrobní             

CELKEM 70,3623 75,4319 43,1332 47,7415 27,2291 27,6904 
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II.1.11  Výčet jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby 
             dle Katastru nemovitostí 
 

 
• Kolová : 

lokalita 
kat. 

území 
č. poz. 

výměra 
dle KN 

kultura 
číslo 
BPEJ 

výměra 
BPEJ 

výměra 
lokality 

vlastník 

Z1 Kolová 

508/1 1 959 
ostatní 
plocha 

    1 959 SPÚ 

508/2 904 
ostatní 
plocha 

    904 PO 

515/1 24 487 TTP 
73201 1 659 

24 487 PO 
75001 22 828 

515/2 50 TTP 75001 50 50 
město                 

Karlovy Vary 

514 2 006 
ostatní 
plocha 

    2 006 PO 

512/5 3 838 TTP 

73201 1 059 

3 838 PO 76601 248 

75001 2 531 

512/9 1 198 TTP 75001 1 198 1 198 FO 

512/11 366 TTP 75001 366 366 SPÚ 

513/1 11 991 TTP 
76601 397 

11 991 SPÚ 
75001 11 594 

513/2 11 630 TTP 

73201 3 096 

11 630 PO 76601 104 

75001 8 430 

512/10 24 219 TTP 75001 24 219 24 219 FO 

512/12 1 471 TTP 75001 1 471 1 471 SPÚ 

516/1 24 218 TTP 
73204 11 837 

24 218 FO 
75001 12 381 

516/2 78 TTP 75001 78 78 SPÚ 

517 25 
ostatní 
plocha 

    25 
město                 

Karlovy Vary 

512/4 2 271 TTP 75001 2 271 2 271 
město                 

Karlovy Vary 

512/8 8 813 TTP 
76601 1 160 

2 972 
město                 

Karlovy Vary 75001 5 605 

518 5 547 
ostatní 
plocha 

    472 obec Kolová 

celkem Z1     125 071     112 582 114 155   

Z2 Kolová 473/3 8 370 orná půda 73919 163 8 370 FO 
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75011 8 207 

466 3 683 TTP 

76811 209 

3 683 FO 75011 3 197 

73919 277 

celkem Z2     12 053     12 053 12 053   

Z3 Kolová 

463/12 7 800 orná půda 
75011 1 787 

2 801 FO 
73211 6 013 

465/3 1 082 TTP 73211 1 082 1 082 FO 

463/1 733 orná půda 73211 733 733 FO 

463/4 1 157 TTP 73211 1 157 1 157 FO 

465/45 1 160 TTP 73211 1 160 1 160 FO 

465/5 9 158 
ostatní 
plocha 

    331 obec Kolová 

celkem Z3     21 090     11 932 7 264   

Z4 Kolová 

529/2 3 317 TTP 75001 3 317 3 317 FO 

529/3 988 TTP 75001 988 988 obec Kolová 

529/6 3 315 TTP 75001 3 315 3 315 FO 

celkem Z4     7 620     7 620 7 620   

Z5 Kolová 

529/18 1 032 TTP 75001 1 032 1 032 PO 

529/19 1 414 TTP 
73201 38 

1 414 PO 
75001 1 376 

529/25 40 935 TTP 75001 28 362 555 FO 

celkem Z5     43 381     30 808 3 001   

Z6 Kolová 529/20 1 451 TTP 
76401 22 

1 451 PO 
73201 1 429 

celkem Z6     1 451     1 451 1 451   

Z7 Kolová 

405/1 1 069 TTP 76401 1 069 1 069 FO 

405/2 1 258 TTP 76401 1 258 1 258 FO 

405/3 2 163 TTP 
75001 8 

2 163 FO 
76401 2 155 

405/4 1 994 TTP 76401 1 994 1 994 FO 

405/5 2 147 TTP 76401 2 147 2 147 FO 

405/7 2 353 TTP 76401 2 353 2 353 FO 

405/41 1 287 TTP 76401 1 287 1 287 obec Kolová 

405/42 3 805 TTP 76401 3 805 3 805 obec Kolová 

405/43 1 359 TTP 76401 1 359 1 359 FO 

405/51 1 104 TTP 76401 1 104 1 104 FO 

405/52 1 116 TTP 76401 1 116 1 116 FO 
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405/53 1 214 TTP 76401 1 214 1 214 FO 

405/54 1 442 TTP 76401 1 442 1 442 obec Kolová 

405/60 976 TTP 76401 976 976 FO 

405/61 959 TTP 76401 959 959 obec Kolová 

405/62 1 025 TTP 76401 1 025 1 025 FO 

405/63 963 TTP 76401 963 963 FO 

405/64 964 TTP 76401 964 964 FO 

405/65 1 057 TTP 76401 1 057 1 057 FO 

405/66 1 071 TTP 76401 1 071 1 071 FO 

405/67 225 TTP 76401 225 225 FO 

405/68 1 098 TTP 76401 1 098 1 098 obec Kolová 

405/69 1 077 TTP 76401 1 077 1 077 obec Kolová 

405/72 1 031 TTP 76401 1 031 1 031 obec Kolová 

405/73 204 TTP 
75001 8 

204 obec Kolová 
76401 196 

405/74 1 506 TTP 76401 1 506 1 506 obec Kolová 

405/75 1 720 TTP 76401 1 720 1 720 obec Kolová 

405/76 1 777 TTP 76401 1 777 1 777 obec Kolová 

405/77 1 251 TTP 76401 1 251 1 251 FO 

405/78 1 038 TTP 76401 1 038 1 038 obec Kolová 

405/79 361 TTP 76401 361 361 obec Kolová 

405/80 201 TTP 76401 201 201 obec Kolová 

celkem Z7     40 815     40 815 40 815   

Z8 Kolová 

408/2 1 296 TTP 76401 1 296 1 296 FO 

408/3 855 TTP 76401 855 855 FO 

408/15 531 TTP 76401 531 531 obec Kolová 

408/23 180 TTP 76401 180 180 FO 

408/24 25 TTP 76401 25 25 FO 

408/28 146 TTP 76401 146 146 FO 

408/29 571 TTP 76401 571 571 FO 

408/42 8 765 TTP 76401 8 765 8 598 FO 

373/2 1 159 zahrada 76401 1 159 1 159 FO 

408/12 2 213 TTP 76401 2 213 161 SPÚ 

408/1 77 073 TTP 76401 53 761 100 FO 

408/7 2 308 TTP 76401 2 308 33 FO 

celkem Z8     95 122     71 810 13 655   

Z11 Kolová 404/1 85 241 TTP 76401 26 210 83 057 FO 
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73204 15 652 

73716 6 158 

75001 37 221 

404/14 2 199 TTP 73204 2 199 1 120 FO 

404/15 574 TTP 73204 574 574 FO 

404/17 744 TTP 75001 744 13 FO 

404/20 589 TTP 73204 589 299 obec Kolová 

404/21 3 320 TTP 73204 3 320 2 862 FO 

404/25 9 045 TTP 
76401 151 

9 045 FO 
73204 8 894 

404/26 1 739 TTP 
73204 1 439 

1 739 obec Kolová 
76401 300 

404/28 348 TTP 73204 348 348 obec Kolová 

362 320 TTP 76401 320 320 FO 

364 200 
ostatní 
plocha 

    200 FO 

365 131 
zast. plocha 

a nádvoří 
    131 FO 

366 208 
ostatní 
plocha 

    208 FO 

celkem Z11     104 658     104 119 99 916   

Z12 Kolová 

193 1 294 
ostatní 
plocha 

    237 obec Kolová 

181/1 9 596 
ostatní 
plocha 

    164 obec Kolová 

401/1 360 orná půda 
73201 99 

360 PO 
75001 261 

401/2  908 orná půda 
73204 230 

908 PO 
75001 678 

401/5 3 098 orná půda 

73204 2 587 

2 389 PO 75001 373 

73201 138 

401/6 1 041 orná půda 73204 1 041 1 041 PO 

401/32 967 orná půda 73204 967 967 PO 

401/33 917 orná půda 73204 917 917 FO 

401/34 937 orná půda 73204 937 937 PO 

401/36 912 orná půda 
73201 474 

912 PO 
73204 438 

401/37 1 106 orná půda 73204 451 1 106 PO 
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73201 655 

401/38 1 054 orná půda 

75001 326 

1 054 PO 73204 424 

73201 304 

401/39 1 010 orná půda 
73204 375 

1 010 PO 
75001 635 

401/40 971 orná půda 
73204 241 

971 PO 
75001 730 

401/41 929 orná půda 
75001 926 

929 PO 
73204 3 

401/42 940 orná půda 73204 940 940 PO 

401/44 1 097 orná půda 73204 1 097 1 097 FO 

401/45 1 123 orná půda 73204 1 123 1 123 FO 

401/46 896 orná půda 
73204 60 

896 FO 
75001 836 

401/47 910 orná půda 
73204 399 

910 PO 
75001 511 

401/53 914 orná půda 
75001 376 

914 PO 
73204 538 

celkem Z12     30 980     20 090 19 782   

Z13 Kolová 

408/4 4 402 TTP 
76401 189 

4 402 FO 
75001 4 213 

408/9 9 011 TTP 
75001 3 399 

6 481 FO 
76401 5 612 

408/14 242 TTP 76401 242 242 SPÚ 

celkem Z13     13 655     13 655 11 125   

Z14 Kolová 413/1 32 489 orná půda 

76401 4 527 

32 489 FO 75001 2 324 

73201 25 638 

celkem Z14     32 489     32 489 32 489   

Z15 Kolová 

421/3 1 144 orná půda 73716 1 144 1 144 FO 

421/4 1 182 orná půda 73716 1 182 1 182 FO 

421/5 1 088 orná půda 73716 1 088 535 FO 

celkem Z15     3 414     3 414 2 861   

Z16 Kolová 448/7 43 502 TTP 73204 20 964 2 661 FO 

celkem Z16     43 502     20 964 2 661   

Z17 Kolová 123 4 560 zahrada 73204 4 560 4 560 FO 
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448/7 43 502 TTP 73204 20 964 4 954 FO 

celkem Z17     48 062     25 524 9 514   

Z18 Kolová 

448/3 3 530 TTP 73201 3 530 3 530 FO 

448/6 3 542 TTP 73201 3 542 3 542 FO 

448/7 43 502 TTP 
73201 9 531 

4 952 FO 
73211 2 122 

448/2 5 
ostatní 
plocha 

    5 PO 

celkem Z18     50 579     18 725 12 029   

Z20 Kolová 

454/6 1 621 orná půda 73201 1 621 1 621 FO 

454/7 3 570 orná půda 73201 3 570 1 138 FO 

454/10 28 454 orná půda 75001 10 412 3 185 PO 

454/11 1 007 orná půda 
73201 47 

1 007 FO 
75001 960 

454/12 900 orná půda 
73201 633 

900 FO 
75001 267 

454/29 1 007 orná půda 75001 1 007 1 007 FO 

454/1 52 250 orná půda 

73201 32 304 

354 FO 73211 84 

75001 1 486 

celkem Z20     88 809     52 391 9 212   

Z21 Kolová 

460/1 15 194 orná půda 
73201 3 421 

2 800 FO 
73211 5 150 

460/2 41 orná půda 73201 41 41 FO 

460/3 4 800 orná půda 73201 2 580 1 119 FO 

460/4 2 276 orná půda 
73201 2 249 

2 276 FO 
75001 27 

460/5 9 635 orná půda 
73201 2 251 

3 457 FO 
73211 7 247 

460/6 7 427 orná půda 

73251 1 049 

1 682 FO 73211 2 986 

76901 3 392 

460/7 1 731 orná půda 73211 1 731 741 obec Kolová 

celkem Z21     41 104     32 124 12 116   

Z22 Kolová 

473/1 49 997 orná půda 73716 840 49 FO 

473/4 774 orná půda 73716 774 366 obec Kolová 

473/10 1 653 orná půda 73716 1 653 1 653 FO 
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492/1 328 TTP 73716 328 282 obec Kolová 

492/2 237 TTP 73716 237 146 obec Kolová 

473/12 223 TTP 73716 223 223 FO 

473/11 439 TTP 
75011 302 

439 FO 
73716 137 

celkem Z22     53 651     4 494 3 158   

Z30 Kolová 404/1 85 241 TTP 75001 37 221 10 FO 

celkem Z30     85 241     37 221 10   

Z31 Kolová 454/9 12 595 orná půda 
73201 11 153 

5 125 FO 
73204 1 442 

celkem Z31     12 595     12 595 5 125   

Z32 Kolová 

406/6 1 309 
lesní 

pozemek 
    391 obec Kolová 

408/12 2 213 TTP 76401 2 213 153 SPÚ 

408/1 77 073 TTP 76401 53 761 44 FO 

celkem Z32     80 595     55 974 588   

P1 Kolová 

177 3 183 zahrada 73201 3 183 3 183 FO 

178 1 686 zahrada 73201 1 686 1 422 FO 

181/17 235 
ostatní 
plocha 

    147 FO 

194 684 
ostatní 
plocha 

    154 obec Kolová 

196 1 650 zahrada 
73201 47 

908 FO 
73204 1 603 

198/2 34 zahrada 73204 34 34 FO 

celkem P1     7 472     6 553 5 848   

P2 Kolová 

181/2 32 909 
ostatní 
plocha 

    3 704 FO 

185 275 
zast. plocha 

a nádvoří 
    275 FO 

celkem P2     33 184       3 979   

P3 Kolová 

99 1 221 zahrada 73204 1 221 1 221 FO 

105/1 2 497 zahrada 73204 2 497 2 497 FO 

105/2 95 zahrada 73204 95 95 SPÚ 

109/1 1 688 zahrada 73204 1 688 1 688 obec Kolová 

109/5 616 zahrada 73204 616 616 FO 

110/1 3 582 zahrada 73204 3 582 3 582 FO 

110/2 131 zahrada 73204 131 131 obec Kolová 

celkem P3     9 830     9 830 9 830   

P5 Kolová 396 1 610 TTP 76401 957 1 610 FO 
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75001 653 

celkem P5     1 610     1 610 1 610   

P6 Kolová 

255 2 068 TTP 
76401 43 

2 068 FO 
73204 2 025 

258 303 
ostatní 
plocha 

    247 FO 

259/1 108 
ostatní 
plocha 

    108 obec Kolová 

261/1 1 247 zahrada 

75001 1 

1 247 obec Kolová 76401 241 

73204 1 005 

262 815 zahrada 73204 815 815 obec Kolová 

263 727 zahrada 73204 727 727 obec Kolová 

264 728 zahrada 73204 728 728 obec Kolová 

celkem P6     5 996     5 585 5 940   

P7 Kolová 

38/1 193 
zast. plocha 

a nádvoří 
    193 FO 

38/2 74 
zast. plocha 

a nádvoří 
    74 FO 

39/1 4 192 TTP 73201 4 192 4 192 FO 

39/4 952 TTP 73201 952 952 FO 

37/2 173 
ostatní 
plocha 

    173 FO 

36 39 
zast. plocha 

a nádvoří 
    39 FO 

37/1 365 
ostatní 
plocha 

    365 FO 

celkem P7     5 988     5 144 5 988   

K1 Kolová 408/22 8 873 TTP 76401 8 873 8 527 obec Kolová 

celkem K1     8 873     8 873 8 527   

K2 Kolová 

404/1 85 241 TTP 
75001 37 221 

1 937 FO 
76401 26 210 

404/17 744 TTP 75001 744 665 FO 

404/16 1 180 TTP 75001 1 180 772 FO 

404/22 7 TTP 75001 7 1 SPÚ 

408/9 9 011 TTP 
75001 3 399 

1 819 FO 
76401 5 612 

408/19 2 971 TTP 
76401 755 

150 FO 
75001 2 216 

408/6 13 299 TTP 
76401 6 512 

641 FO 
75001 4 279 
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celkem K2     112 453     88 135 5 985   

K3 Kolová 454/9 12 595 orná půda 
73201 11 153 

6 670 FO 
73204 1 442 

celkem K3     12 595     12 595 6 670   

DS1 Kolová 

404/1 85 241 TTP 
76401 26 210 

195 FO 
75001 37 211 

404/16 1 180 TTP 75001 1 180 408 FO 

404/17 744 TTP 75001 744 66 FO 

404/22 7 TTP 75001 7 6 SPÚ 

celkem DS1     87 172     65 352 675   

DS2 Kolová 454/1 52 250 orná půda 73201 32 304 15 FO 

celkem DS2     52 250     32 304 15   

DS3 Kolová 

498/1 84 342 orná půda 75014 22 889 1 332 FO 

496 49 746 orná půda 73211 22 290 280 FO 

497 1 326 
ostatní 
plocha 

    136 FO 

celkem DS3     135 414     45 179 1 748   

Celkem     1 508 774    1 004 010 477 415  
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• Háje : 
 

lokalita kat. území č. poz. 
výměra 
dle KN 

kultura 
číslo 
BPEJ 

výměra 
BPEJ 

výměra 
lokality 

vlastník 

Z23 
Háje u 

Karlových Var 

163 1 203 zahrada 73211 1 203 1 203 obec Kolová 

164 1 869 TTP 
73211 1 864 

1 869 FO 
75001 5 

celkem Z23     3 072     3 072 3 072   

Z24 
Háje u 

Karlových Var 

85/17 1 840 orná půda 
73204 1 705 

1 840 FO 
73201 135 

85/18 749 orná půda 
73201 8 

749 FO 
73204 741 

85/19 740 orná půda 73204 740 740 FO 

85/20 800 orná půda 73204 800 800 PO 

85/21 848 orná půda 73204 848 848 PO 

85/22 391 orná půda 73204 391 391 PO 

85/23 667 orná půda 73204 667 667 PO 

85/25 968 orná půda 

73214 743 

968 FO 73204 66 

73201 159 

85/26 917 orná půda 

73201 6 

917 FO 73204 621 

73214 290 

85/27 790 orná půda 
73204 785 

789 FO 
73214 4 

85/28 706 orná půda 73204 706 706 FO 

85/29 661 orná půda 73204 661 661 FO 

85/30 774 orná půda 73204 774 774 FO 

85/32 658 orná půda 73204 658 658 FO 

85/33 652 orná půda 
73204 498 

652 FO 
73201 154 

85/34 750 orná půda 
73204 49 

750 FO 
73201 701 

85/36 3 orná půda 73204 3 3 PO 

85/37 60 orná půda 73204 60 60 PO 

85/38 125 orná půda 73204 116 125 PO 
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73211 9 

85/39 82 orná půda 
73204 67 

82 FO 
73211 15 

92/8 19 
ostatní 
plocha 

    19 FO 

92/9 29 
ostatní 
plocha 

    29 FO 

92/10 93 
ostatní 
plocha 

    93 PO 

92/11 120 
ostatní 
plocha 

    120 PO 

92/12 91 
ostatní 
plocha 

    91 PO 

92/13 43 
ostatní 
plocha 

    43 FO 

82/4 31 zahrada 73201 31 31 FO 

celkem Z24     13 607     13 211 13 606   

Z25 
Háje u 

Karlových Var 

136/13 5 766 TTP 74077 5 766 5 766 FO 

136/20 47 TTP 74077 47 47 obec Kolová 

66/2 1 491 TTP 
73214 723 

1 491 FO 
74077 768 

70 293 TTP 74077 293 293 obec Kolová 

136/4 715 TTP 74077 715 715 FO 

136/5 704 TTP 74077 704 704 FO 

136/11 2 205 TTP 74077 2 092 179 obec Kolová 

celkem Z25     11 221     11 108 9 195   

Z26 
Háje u 

Karlových Var 
136/1 13 085 TTP 

73214 5 453 
13 085 obec Kolová 

74077 7 632 

celkem Z26     13 085     13 085 13 085   

Z27 
Háje u 

Karlových Var 

133/4 1 395 
ostatní 
plocha 

    59 FO 

135/1 10 041 orná půda 
74078 3 657 

112 obec Kolová 
73244 6 384 

135/4 1 147 orná půda 73214 1 147 1 147 PO 

135/5 1 292 orná půda 73214 1 292 1 292 FO 

135/6 2 539 orná půda 
73214 2 001 

2 351 FO 
73716 538 

135/7 1 378 orná půda 73214 1 378 1 378 FO 

135/8 2 602 orná půda 73214 2 602 2 602 obec Kolová 

135/9 1 982 orná půda 73244 238 1 773 FO 
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73716 543 

73214 1 201 

135/11 1 088 orná půda 73214 1 088 1 088 FO 

135/13 1 394 orná půda 73214 1 394 1 394 FO 

135/14 1 062 orná půda 
73244 618 

1 062 FO 
73214 444 

135/15 1 081 orná půda 
73244 113 

1 081 FO 
73214 968 

135/16 1 545 orná půda 
73244 56 

1 545 obec Kolová 
73214 1 489 

135/22 1 055 orná půda 73214 1 055 1 055 FO 

135/23 1 094 orná půda 73214 1 094 1 094 FO 

135/31 1 322 orná půda 73214 1 322 1 322 PO 

135/32 1 311 orná půda 73214 1 311 1 311 PO 

135/33 1 082 orná půda 73214 1 082 1 082 PO 

celkem Z27     34 410     33 015 22 748   

Z28 
Háje u 

Karlových Var 

21 315 TTP 73214 315 315 FO 

135/2 16 185 orná půda 

73254 10 

2 510 FO 73716 5 527 

73214 10 648 

135/30 830 orná půda 73214 830 830 FO 

celkem Z28     17 330     17 330 3 655   

Z29 
Háje u 

Karlových Var 

113 3 527 TTP 
73254 207 

1 995 FO 
73214 3 320 

114/2 876 
ostatní 
plocha 

    163 FO 

115/2 1 775 TTP 73214 1 775 72 FO 

celkem Z29     6 178     5 302 2 230   

P4 
Háje u 

Karlových Var 

56/3 808 zahrada 
73201 361 

409 FO 
73214 447 

56/1 1 240 zahrada 
73214 379 

1 240 FO 
73201 861 

57/1 1 150 zahrada 73214 1 150 1 150 FO 

57/2 659 zahrada 73214 659 659 FO 

57/3 499 zahrada 73214 499 499 FO 

57/4 39 
zast. plocha 

a nádvoří 
    39 FO 

celkem P4     4 395     4 356 3 996   
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K3 
Háje u 

Karlových Var 

136/15 29 036 TTP 

73251 1 535 

29 036 FO 

75600 39 

74077 23 311 

77541 571 

73214 38 

75051 3 542 

138/1 173 731 orná půda 

73204 38 546 

166 164 FO 

74077 1 043 

73214 4 397 

73201 63 265 

73251 57 346 

75051 345 

73211 6 881 

77541 211 

75001 1 281 

73715 416 

139 14 905 TTP 

73251 770 

7 295 FO 

74077 250 

75051 95 

75600 3 414 

77541 10 376 

celkem K3     217 672     217 672 202 495   

DS2 
Háje u 

Karlových Var 

138/1 173 731 orná půda 
73204 38 546 

2 125 FO 
73201 63 265 

140/2 133 TTP 
73201 10 

13 obec Kolová 
73204 123 

138/2 162 orná půda 73204 162 56 FO 

140/1 23 314 TTP 
73204 519 

57 FO 
73201 4 656 

165/1 81 313 orná půda 
73204 1 

571 FO 
73201 62 213 

celkem DS2     278 653     169 495 2 822   

celkem     599 623     470 316 276 904   
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II.1.12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění   
__________________________________________________________ 

 
Vyhodnocení námitek dle § 53 stavebního zákona – rozhodnutí o námitkách, je uvedené v příloze 
č. 3, která  je nedílnou součástí textové části územního plánu. 
           
 
V opakovaném veřejném projednání nebyly námitky uplatněny. 

 
 
 

II.1.13 Vyhodnocení připomínek  
__________________________________________________________ 
 
         Ve veřejném projednání ani opakovaném veřejném projednání nabyly připomínky uplatněny. 
 

 
 

II.1.14 Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst.7 SZ a sdělení jak bylo 
stanovisko KÚ zohledněno 

__________________________________________________________ 

 
 
             Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu 
Kolová, ORP Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj bylo vydáno dne 14.8. 2013 pod 
č.j. 872/RR/13-2. 
 
             Stanovisko obsahuje následující : Posouzení souladu návrhu ÚP a předložených 
podkladů z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, a 
souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
(Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje - ZÚR KK) :  
 
- zdejší odbor konstatuje, že návrh ÚP není v rozporu se ZÚR KK. 
 
                 Dále obsahuje stanovisko závěrečná doporučení k úpravě návrhu předmětného ÚP, 
která byla respektována při úpravě před veřejným projednáním. 
 

Sdělení ke stanovisku : 

                 Stanovisko bylo plně respektováno, před veřejným projednáním bylo provedeno 
doplnění ÚP dle závěrečných doporučení nadřízeného orgánu územního plánování. 
 

 
Grafická část odůvodnění : 

 
 

II.2.1    Koordinační výkres - k.ú. Kolová                                                       1 : 5 000 
II.2.2  Koordinační výkres - k.ú. Háje u Karlových Var                                1 : 5 000 

            II.2.3    Výkres širších vztahů                                                                        1 : 50 000 
II.2.4    Výkres předpokládaných záborů ZPF - Kolová                                 1 : 2 880 
II.2.5    Výkres předpokládaných záborů ZPF - Háje                                     1 : 2 880 
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Poučení : 
 
Proti Územnímu plánu obce Kolová vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat  
opravný prostředek (§173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                 ………………………………….. 
 
      ing.Daniela Braunová                                                            ing. Václav Kellner 
   místostarostka obce Kolová                                                    starosta obce Kolová    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


